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 لٌود افراد
_____________________________________ 

لصاحبها مصطفً ابراهٌم نور الدابم  ALSMANIالسمانً للتجارة والتصدٌر  - 1
, برلم اٌداع  06/12/2021, لٌد فى ,  50000.000السمانً , تاجر فرد , رأس ماله , 

.  : 2017لسنة  72, عن أنشطة داخل ق االستثمار رلم  20153, ورلم لٌد  10138, 
تجارة الجملة والتجزبة وعلً األخص للحبوب الغذابٌة والفواكه والخضروات والحدٌد 
الخام )داخل المناطك النابٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة 

لسنة  350سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبماً مع مراعاة ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 
( أنشطة 2008لسنة  356لرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم ومراعاة  2007

: . التصدٌر و علً األخص تصدٌر الحبوب  2017لسنة  72خارج ق االستثمار رلم 
الغذابٌة والفواكه والخضروات والحدٌد الخام . تلتزم المنشؤة بإفراد حسابات مالٌة ومركز 

، وكذا ال تتمتع  2017لسنة  72م مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار رل
األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون. مع مراعاة 

أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلً المنشؤة الحصول علً كافة التراخٌص 
 . -المهندسٌن  -االزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة ? ب شارع الجهاد 

الرحمة لصاحبها : دمحم طلبة عبد السٌد سلٌمان , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 2
,  20178, ورلم لٌد  10192, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌد فى ,  10000.000

عن تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات، سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو 
أبو مسلم شاع المصرف أبو مسلم بجوار المسجد الفلسطٌنً اللحوم , بجهة لرٌة زاوٌة 

 مركز ابو النمرس .
جولدن ستار الستصبلح االراضً والتوكٌبلت التجارٌة لصاحبها ابراهٌم عبد الهادى  - 3

, لٌد فى ,  10000.000عبد العزٌز عبد الهادى صٌام . , تاجر فرد , رأس ماله , 
 72, عن انشطة من داخل ق  20180, ورلم لٌد  1019, برلم اٌداع ,  06/12/2021

: استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التً تجعلها لابلة  2017لسنة 
لبلستزراع . استزراع االراضى المستصلحة . وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن ان تكون 

 االراضى مخصصة آلغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الري الحدٌثة
 350ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار ربٌس الوزراء رلم 

انشطة  2008لسنة  356ومراعاة لرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2007لسنة 
: " التوكٌبلت التجارٌة ) تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  2017لسنة  72من خارج ق 

اعمال الوكالة التجارٌة ( تلتزم المنشؤة بؤفراد حسابات فً شؤن تنظٌم  1982لسنة  120
مالٌة ومركزمالً مستمل لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام المنشؤة 

لسنة  72بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 
نون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات وكذا ال تتمتع االنشطة خارج لا 2017

المانون مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلً المنشؤة الحصول علً 
 -ابراج سارة  -كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة الدور االول علوى 
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 . -الهرم  -المجزر االلً ش اللبٌنً 
ة للتجارة لصاحبها على السٌد حسٌن على , تاجر فرد , رأس ماله , الرحم - 4

,  20183, ورلم لٌد  10197, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌد فى ,  50000.000
تجاره الجمله والتجزبة فى المناطك النابٌة  2017لسنه  72عن انشطة من داخل لانون 

ة جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبه مسبما والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة شب
ومراعاه لرار ربٌس  2007لسنة  350مع مراعاه ماورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 

 2017لسنه  27انشطة من خارج لانون  2008لسنه  356جمهورٌة مصر العربٌة رلم 
م بإفراد . إلامة وتشغٌل وادارة المحبلت التجارٌة ) السوبر ماركت ( على الشركة االلتزا

حسابات مالٌة ومركز مالى مستمل لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حاله عدم التزام 
الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

وكذا ال تتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز  2017لسنه  72
ردة بذات المانون وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌه بشرط الوا

ابناء  - 2مرحلة  - 13استصدار التراخٌص البلزمه لممارسه نشاطها , بجهة عمارة 
 . -الحى السادس  -الجٌزة 

فرد , رأس زعٌم الصعٌد )عمر منٌر كمال دمحم( لصاحبها عمر منٌر كمال دمحم , تاجر  - 5
, ورلم لٌد  10524, برلم اٌداع ,  16/12/2021, لٌد فى ,  100000.000ماله , 

, عن إلامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع الطوب الطفلً مع مراعاة احكام الموانٌن  20377
واللوابح والمرارات السارٌه وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة 

 لبلٌدة _ بجوار محطه المٌاة _ .نشاطها , بجهة لرٌة ا
نــــــادٌة لصاحبها : نادٌة عبد الحً عبٌد حـــــامد , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 6

,  20478, ورلم لٌد  10715, برلم اٌداع ,  22/12/2021, لٌد فى ,  10000.000
النابٌة  تجارة الجملة والتجزبة للكتب داخل المناطك 2017لسنة  72عن أنشطة داخل ق 

والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما 
و مراعاة لرار ربٌس  2007لسنة  350مع مراعاة ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 

نشر  2017لسنة  72انشطه خارج ق  2008لسنه  356جمهورٌه مصر العربٌة رلم 
لمنشؤه بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة وتوزٌع الكتب تلتزم ا

بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام المنشؤه بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا 
، وكذا ال تتمتع األنشطة خارج 2017لسنه  72والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

فز الواردة بذات المانون مع مراعاة أحكام الموانٌن لانون االستثمار بالضمانات والحوا
واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة 

 منشؤه البكاري . -ش اللبٌنً  703نشاطها . , بجهة الدور السابع 
كارٌزما لصاحبها دمحم نصوح دمحم فاٌز ابو اذان , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 7

,  20479, ورلم لٌد  10716, برلم اٌداع ,  22/12/2021, لٌد فى ,  50000.000
عن تجارة الجملة والتجزبة للشنط واالحذٌة داخل المناطك النابٌة والمجتمعات العمرانٌة 

ٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما مع مراعاة ما ورد الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جز
و مراعاة لرار ربٌس جمهورٌه مصر  2007لسنة  350بمرار ربٌس الوزراء رلم 

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة  2008لسنه  356العربٌة رلم 
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ش  1طها . , بجهة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشا
 الهرم . -العرٌش 

الخطٌب للماكوالت لصاحبها عماد محمود الخطٌب , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 8
,  20508, ورلم لٌد  10783, برلم اٌداع ,  26/12/2021, لٌد فى ,  50000.000

عن * تجارة الجملة والتجزبة وعلى األخص المواد الغذابٌة )داخل المناطك النابٌة 
ا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهبلة مسبما والمجتماعات العمرابٌة الجدٌدة فٌما عد

ومراعاة لرار ربٌس  2017لسنة  350مع مراعاة ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 
 72( انشطة خارج لانون االستثمار رلم  2008لسنه  356جمهورٌة مصر العربٌة رلم 

فٌهات والكافتٌرٌات * الامة وانشاء وتجهٌز وتشغٌل وادارة المطاعم والكا 2017السنة 
الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع الماكوالت والمشروبات و التٌن اواي )عدا المشروبات الكحولٌة 

والخمور ( تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لكل نشاط على حدة 
الواردة وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز 

، وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار 2017لسنه  72بمانون االستثمار رلم 
بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات 

السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها , بجهة 
 حدابك اكتوبر . -A15لطعة رلم  - Aمبنً الخدمات  -جرٌنز مشروع بٌتا 

وٌن اب لصاحبها )صالح بن سلطان بن صالح الهاجرى( , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 9
,  20556, ورلم لٌد  10896, برلم اٌداع ,  28/12/2021, لٌد فى ,  10000.000

لتجزبة داخل المناطك النابٌة : " تجارة الجملة وا 2017لسنة  72عن انشطة من داخل ق 
والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما 

و مراعاة لرار ربٌس  2007لسنة  350مع مراعاة ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 
" :  2017لسنة  72انشطة من خارج ق  2008لسنه  356جمهورٌه مصر العربٌة رلم 

الامة و تشغٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات والكافٌهات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع 
المشروبات)عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن اواى على المنشؤة 

االلتزام بؤفراد حسابات مال?ة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم 
ة بهذا الشرط ?سمط حمها فى التمتع بالمزا?ا و الحوافز الواردة بمانون التزام المنشؤ

االستثمار رلم ?? لسنة ???? على ان ال تتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار 
بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات 

كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على 
 الدلى . -شارع بابل  14

_____________________________________ 
 لٌود شركات

_____________________________________ 
,  10000.000, شركة , رأس مالها ,  A S Mاٌة اس ام للتورٌدات العمومٌة  - 1

, عن " التجارة  20072, ورلم لٌد  9993لم اٌداع , , بر 01/12/2021لٌدت فى , 
 -العامه والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا . " التورٌدات العمومٌة . " التوكٌبلت التجارٌة 

فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة 1982لسنة  120تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 
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بح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوا
التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 
ترٌها أو تلحمها بها غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تش

 الهرم . -شارع الشباب  - 8وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة برج رلم 
, شركة , رأس مالها ,  Meta Media solutionمٌتا مٌدٌا سٌلٌوشن .  - 2

 20074, ورلم لٌد  9995, برلم اٌداع ,  01/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000
, عن " االنتاج الفنً و التوزٌع لبلفبلم السٌنمابٌة و التلفزٌونٌة و الفٌدٌو و المسرحٌات و 

 -اج مٌكس -صوت  -المسلسبلت االذاعٌة والتلٌفزٌونٌة و كافة االعمال الفنٌه من )تصوٌر
تصحٌح الوان ( . " انشاء و تشغٌل و ادارة الموالع  -تحمٌض نٌجاتٌف  -مونتاج  -دوببلج 

االلكترونٌة و تطبٌمات الهاتف المحمول . " التجارة االلكترونٌه عبر االنترنت . " الدعاٌه 
 و االعبلن بكافه الوسابل المسموعه و الممرإه و المربٌة . " إلامة و تشغٌل و إدارة مركز

ألعداد و تنمٌة و تدرٌب الموارد البشرٌة . وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح 
والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة . و 

ٌجوز للشركة ان تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول أعماال 
ً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او الخارج . كما ٌجوز شبٌهة بؤعمالها او الت

لها ان تندمج فً شركة اخري او معها اوتتحول اي شركة من طبٌعة اخري و ذلن كله 
شمة أ بلون  15لطعة رلم -طبما ألحكام المانون , بجهة التوسعات الشمالٌه السٌاحٌة الثانٌة

16 /14 . 
, شركة , رأس  ICONIC TRAINING CENTERمركز اٌكونٌن للتدرٌب  - 3

, ورلم لٌد  9996, برلم اٌداع ,  01/12/2021, لٌدت فى ,  10000.000مالها , 
, عن الامه وتشغٌل وادارة مركز ألعداد وتنمٌة وتدرٌب الموارد البشرٌة فً  20075

ا مجال اللغات . تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا ماٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذ
االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمه بالتمٌٌم بمناسبه زٌادة راس المال 

واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌه النشطه الشركات العاملة فً 
من لانون سوق راس المال والبحته  27مجال االوراق المنصوص علٌها فً الماده 

ن االخبلل باحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌه ، وبشرط التنفٌذٌة( وذلن دو
استصدار التراخٌص البلزمه لممارسه هذه االنشطه . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤى وجه 

من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التى لد تعاونها على 
كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تحمٌك غرضها فى مصر أو فى الخارج ، 

 الهرم . -حداٌك االهرام  -س  28تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون . , بجهة 
 ELITE ELECTROMECHANICALاٌلٌت الكترومٌكنٌكال للمماوالت  - 4

CONTRACTING  , لٌدت فى ,  100000.000, شركة , رأس مالها ,
, عن " المماوالت العامة  20076, ورلم لٌد  9597ع , , برلم اٌدا 01/12/2021

ومماوالت االعمال المٌكانٌكٌة و الكهربابٌة . " التورٌدات العمومٌة . وذلن دون االخبلء 
باحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة 

وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً هذه األنشطة . وٌجوز للشركة ان تشترن باي 
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تزاول اعمال شبٌها باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او فالخارج 
، كما ٌجوز لها ان تدمج فٌها او تشترٌها او تلحك بها وذلن طبماً الحكام المانون . , بجهة 

 الهرم . -حدابك االهرام -منطمة و  32
 Square Integrated Andوالت المتكاملة والمتخصصة سكوٌر للمما - 5

Specialized Contracting  , لٌدت فى ,  100000.000, شركة , رأس مالها ,
, عن " المماوالت العامة  20077, ورلم لٌد  9998, برلم اٌداع ,  01/12/2021

ارات السارٌة، والمتكاملة والمتخصصة. وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمر
وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن 
بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد 
تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو 

- B3نموذج  - 14تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة وحدة رلم تشترٌها أو 
 مول سفن . - 16لطعة رلم  -المجاورة األولى  -الحى السابع  -الدور الثانى 

, لٌدت فى ,  50000.000تمنٌة التنفٌذ لتكنولوجٌا المعلومات , شركة , رأس مالها ,  - 6
, عن انشطة داخل لانون  20079, ورلم لٌد  10000, برلم اٌداع ,  01/12/2021
انتاج المحتوى االلكترونً بصورة المختلفة من صوت وصورة  - 2017لسنة  72

االنشطة المتعلمة بتحوٌل  -ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسابل االلكترونٌة  -وبٌانات 
ن رلمنة المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمً بما فً ذل

تمدٌم كافة  - 2017لسنة  72امحتوى العلمً والمافً والفنً انشطة خارج لانون 
ا االستشارات 1االستشارات االدارٌة وفٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌة ون

المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم وبمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ 
من لانون  27ارات المالٌة عن االوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة وكذلن االستش

سوق راس المال والبحته التنفٌذٌه مع االلتزام بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل 
لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً 

ز الواردة بمانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات التمتع بالمزاٌا والحواف
 . -شارع المساحة  - 19العمار -الدور الخامس عشر  - 153المانون. , بجهة شمة 

, شركة , رأس مالها ,  IEDاى اى دى للمماوالت والتصمٌمات الهندسٌة  - 7
, ورلم لٌد  10017, برلم اٌداع ,  01/12/2021, لٌدت فى ,  600000.000

, عن المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة التورٌدات العمومٌة اعداد  20082
التصمٌمات الهندسٌة وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، 

وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي 
مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها  وجه من الوجوه

على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او 
الحى  -سنتر األمل -الدور األول 1/  3تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة مكتب 

 . -األول
, شركة , رأس  Two H.M AUTOMOTIVEتو إتش إم لتجارة وبٌع السٌارات  - 8

, ورلم لٌد  10019, برلم اٌداع ,  01/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000مالها , 
, عن تجارة وبٌع وشراء وتؤجٌر السٌارات فٌما عدا التؤجٌر التموٌلً وذلن دون  20084
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مرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح وال
لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً 
لحمها بها وذلن طبما مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او ت

تماطع الطرٌك السٌاحً مع طرٌك  -ألحكام المانون , بجهة شارع الطرٌك الجدٌد 
 منشؤة دهشور . -المرٌوطٌه 

, لٌدت فى ,  300000.000احمد فراج على عبٌد وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 9
وتشغٌل , عن " إلامة  20085, ورلم لٌد  10019, برلم اٌداع ,  01/12/2021

مصنع لتصنٌع مواد التعببة والتغلٌف . مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات 
السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة 

المنطمه الصناعٌة  -)مجمع الصناع المتحدون ( 231الكابنه بالمطعه رلم  35الورشة رلم 
 الثالثه .

, لٌدت  300000.000دمحم احمد دمحم حسن عامر وشركاه , شركة , رأس مالها ,  - 10
استصبلح  -, عن  20086, ورلم لٌد  10021, برلم اٌداع ,  01/12/2021فى , 

وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لؤلستزراع . استزراع األراضى 
ٌن ان تكون االراضى مخصصة ألغراض المستصلحة . وٌشترط فى هاتٌن الحالت

االستصبلح واالستزراع , وأن تستخدم طرق الرى الحدٌثة ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما 
ومراعاة لرار ربٌس  2007لسنة  350عدا المناطك الصادر بها لرار ربٌس الوزراء رلم 

وابح مع مراعاة احكام الموانٌن والل 2008لسنة  356الجمهورٌة مصر العربٌة رلم 
والمرارات السارٌه وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها , 

 . 11الحى  - 3 -منطمة  - 4وحدة - 24بجهة عمارة 
,  100000.000, شركة , رأس مالها ,  N E L CLINICان اى ال كلٌنن  - 15

, عن إلامة  20092, ورلم لٌد  10042, برلم اٌداع ,  02/12/2021لٌدت فى , 
وتشغٌل مركز طبى متخصص فى الجلدٌة والتجمٌل والحروق ووحدات اللٌزر تلتزم 

الشركة بؤخطار المجالس الطبٌة المتخصصة فور لٌامها ببدء نشاطها حتى ٌتثنى للمجالس 
الطبٌة المتخصصة إعمال شبونها وذلن دون األخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات 

ط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذة االنشطة وٌجوز للشركة ان السارٌة وبشر
تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهه بؤعمالها او 

التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها 
 -مول السراٌا  2002حكام المانون , بجهة وحدة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ال

 أ المركزى الجنوبى . 44
,  300000.000تامر احمد و محمود حمدى و شركابها , شركة , رأس مالها ,  - 16

, عن الامه و  20093, ورلم لٌد  10043, برلم اٌداع ,  02/12/2021لٌدت فى , 
كاله و تجاره الجمله و التجزبه لبلثاث بكافه تشغٌل مصنع لتصنٌع االثاث بكافه انواعه و اش

انواعه و اشكاله مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌه وعلً الشركة 
 -شارع دمحم رشدى 21الحصول علً كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها , بجهة 

 الهرم .
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,  200000.000,  , شركة , رأس مالها CAMIRA MAGICكامٌرا ماجٌن  - 11
االنتاج  -, عن  20087, ورلم لٌد  10022, برلم اٌداع ,  01/12/2021لٌدت فى , 

الفنً والتوزٌع لبلفبلم السنٌمابٌة والتلٌفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌة 
 -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -والتبفزٌونٌه وكافة االعمال الفنٌه من ) تصوٌر 

إعداد وتجهٌز استدٌوهات  -االنٌمٌشن (  -الجرافٌكس  -تصحٌح الوان  -تحمٌض نٌجاتٌف 
التصوٌر والصوت وتؤجٌرها وأماكن التصوٌر ودور العرض ) كل ما سبك فٌما عدا تملن 

بٌع وتؤجٌر كافة المعدات  -استدٌوهات البث االذاعً او المٌام بعملٌة البث االذاعً ( 
واالضاءه )فٌما عدا التؤجٌر التموٌلً ( كل ذلن باسم الشركة ولصالحها للتصوٌر السنٌمابً 

تنظٌم المهرجانات الفنٌة والمافٌة  -ادارة وتشغٌل دور العرض السنٌمابً  -ولصالح الغٌر 
الامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والحفبلت العامة والندوات )عدا السٌاحٌه  -والغنابٌة 

الامة وتشغٌل وادارة  -لبلزمه لكل معرض علً حده ( وبشرط استصدار التراخٌص ا
المونتاج  -الدوببلج  -مركز العداد وتدرٌب الموارد البشرٌه فً مجاالت )التعلٌك الصوتً 

المٌن اب  -الدٌكور  -االخراج  -االنٌمٌشن  -الجرافٌكس  -الهندسة الصوتٌة  -التصوٌر  -
اللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط ستاٌل ( وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن و

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه  0استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة 
من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها علً 

أو تشترٌها أو تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها 
شارع السادات من شارع الوحدة العربٌة  19تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة 

 الهرم . -الطالبٌة  -
,  MKSGroup Engineering Systemsمٌكس جروب لبلنظمه الهندسٌه  - 12

, برلم اٌداع ,  01/12/2021, لٌدت فى ,  200000.000شركة , رأس مالها , 
, عن المماوالت العامه. التورٌدات العمومٌه. التجاره العامه  20088, ورلم لٌد  10023

والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا. اعداد التصمٌمات و االنظمه الهندسٌه. تمدٌم 
ا ما ٌتعلك ب اسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات االستشارات الهندسٌه )فٌما عد

المانونٌه واالستشارات والدراسات المتعلمه بالتمٌٌم بمناسبه زٌاده راس المال واالستحواذ 
وكذا االستشارات المالٌه عن االوراق المالٌه النشطه الشركات العامله فً مجال االوراق 

لانون سوق راس المال والبحته التنفٌذٌه(. من  27المالٌه المنصوص علٌها فً الماده 
وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار 

التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه 
اونها على تحمٌك مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تع

غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها 
 شارع السبلم امام كلٌه التربٌه الرٌاضٌه فٌصل . 2وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة 

 H U B Corporationاتش ٌو بً كوربورٌشن ترٌدنج لوجٌستٌن اند اكسبورت  - 13
Trading Logistics and Exports  , 600000.000, شركة , رأس مالها  ,

, عن " التجارة  20089, ورلم لٌد  10024, برلم اٌداع ,  01/12/2021لٌدت فى , 
العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا . " التصدٌر . " النمل البري الداخلً للركاب 

الدولً  -للركاب والبضابع )الداخلً والبضابع . وال ٌتم مزاولة نشاط النمل البرى 
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(والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصرى أو خارجه اال بعد المٌد بسجل الناللٌن 
واستخراج التراخٌص البلزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظٌم النمل البرى الداخلى 

وبشرط  والدولى وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ،
استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 
تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو 

 . -شارع السودان  243لن طبماً ألحكام المانون . , بجهة تلحمها بها وذ
 ENCODER FORإنكودر للمشروعات الهندسٌه والخدمات الفنٌه  - 14

ENGINEERIG PROJECTS AND TECHNICAL SERVICES  شركة ,
,  10025, برلم اٌداع ,  01/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000, رأس مالها , 

تورٌد المستلزمات والمعدات الصناعٌه ولطع الغٌار الكهربابٌه  -, عن  20090ورلم لٌد 
المماوالت العامة  -التورٌدات العمومٌه  -ولطع الغٌار المٌكانٌكٌة ولطع الغٌار االلكترونٌه 

تمدٌم خدمات الصٌانه  -اداره المشروعات عدا االداره الفندلٌه  -والمتكامله والمتخصصة 
تمدٌم  -الامة وتشغٌل مركز لصٌانه المعدات واالجهزه  -المتنمله للمبانى والمنشؤت 

االستشارات الهندسٌة والفنٌه ) فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات 
المانونٌه واالستشارات والدراسات المتعلمه بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ 

اق المالٌه النشطه الشركات العاملة فً مجال االوراق وكذا االستشارات المالٌه عن االور
من لانون سوق رأس المال والبحته التنفٌٌة( مع  27المالٌة المنصوص علٌها فً الماده 

مراعاه أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌه وعلى الشركه الحصول على كافة 
ن مدٌنة  4االول عمارة  الدور 1التراخٌص البلزمة لمباشره نشاطها , بجهة شمة 

 الفردوس حدابك اكتوبر .
, لٌدت فى ,  100000.000, شركة , رأس مالها ,  Conclusionكونكلوجن  - 17
, عن التسوٌك االلكترونى  20094, ورلم لٌد  10044, برلم اٌداع ,  02/12/2021

 1982لسنة  120التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -عبر االنترنت 
فى شؤن تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشا تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة 

غرضها االبعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة 
وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض . التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت 

وادارة مركز العداد وتنمٌة وتدرٌب الموارد البشرٌة اعداد الدورات الامة وتشغٌل 
والكورسات التدرٌبٌة التعلٌم عن بعد التورٌدات العمومٌة الامة وتنظٌم المعارض 

والمإتمرات ماعدا المعارض السٌاحٌة بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض 
وابح و المررات السارٌه ، و بشرط على حدة وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن والل

استصدار التراخٌص البلزمة لممارسه هذه االنشطة . وٌجوز للشركة ان تشترن باى وجه 
من الوجوه مع الشركات و غٌرها التى تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او التى لد تعاونها 

تشترٌها او على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج وكما ٌجوز لها ن تندمج فٌها او 
 -المجاورة الثالثة -الحى الثامن - 105تلحمها بها و ذلن طبما الحكام المانون. , بجهة عمار 

. 
, لٌدت فى ,  200000.000, شركة , رأس مالها ,  VITETIMEفاٌتاٌم  - 18
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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

, عن " إنتاج المحتوى  20095, ورلم لٌد  10045, برلم اٌداع ,  02/12/2021
لمختلفة من صوت وصورة وبٌانات. وذلن دون االخبلل بؤحكام اإللكترونً بصوره ا

الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذة 
األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤى وجة من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى 

ى تحمٌك غرضها فى مصر أو فى تزاول أعمال شبٌهة بؤعمالها أو التى لد تعاونها عل
الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحما بها وذلن طبما ألحكام المانون , 

 اكتوبر اول . 6 -الحى الثالث  1207بجهة 
, لٌدت فى ,  100000.000لوارٌر للخدمات االلكترونٌة , شركة , رأس مالها ,  - 19
اعمال التوصٌف  -, عن  20096, ورلم لٌد  10046 , برلم اٌداع , 02/12/2021

اعمال  -والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها 
تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة 

بصوره المختلفة من صوت  انتاج المحتوي االلكترونً -وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . 
اعمال  -ادخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسابل االلكترونٌة.  -وصورة وبٌانات . 

انتاج وتطوٌر النظم المدمجة  -التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها . 
 - اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات . -وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . 

المشروعات  -االتصاالت وخدمات االنترنت .  -تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات . 
التً تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع والنماذج 

انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل  -والرسوم الصناعٌة . 
انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فً  -ات تكنولوجٌا المعلوم

حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة  -مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 
االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوي التملٌدي من صوت وصورة بٌانات الً  -االعمال . 

لثمافً والفنً . وذلن دون االخبلل محتوي رلمً بما فً ذلن رلمنة المحتوي العلمً وا
باحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة,وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة 

هذه االنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً 
مصر او فً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً 

الخارج,كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن الحكام المانون , بجهة 
 دور ارضً منخفض . -مول السراٌا  -المحور المركزي  44
 Ninety ) Nine Pointناٌنتً ناٌن بوٌنت ناٌنتً ناٌن للتورٌدات العمومٌة  - 20

Ninety Nine  , 02/12/2021, لٌدت فى ,  800000.000) , شركة , رأس مالها 
, عن " التجارة العامة و التوزبع فٌما هو  20097, ورلم لٌد  10047, برلم اٌداع , 

مسموح به لانوناً . " التورٌدات العمومٌة . " تجارة الجملة والتجزبة . " تورٌداالحذٌة 
نٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلً الشركة بكافه انواعها . مع مراعاة احكام الموا

 - 5عماره  - 44الحصول علً كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة شمه 
 الحً الخامس . -اسكان نمابة المهندسٌن 

 AXON B I FOR TELEاكسون بى اى لبلتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات  - 21
COMMUNICATION AND I T لٌدت  500000.000أس مالها , , شركة , ر ,

, عن " أعمال  20098, ورلم لٌد  10048, برلم اٌداع ,  02/12/2021فى , 
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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

التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . " 
أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات 

لكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . " إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من اإل
صوت وصورة وبٌانات . " إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسابل اإللكترونٌة . " 
أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . " إنتاج وتطوٌر النظم 

علٌها . " أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول  المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب
البٌانات " تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات " االتصاالت وخدمات االنترنت. " 

المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و 
رة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل النماذج و الرسوم الصناعٌة . " إنشاء وإدا

تكنولوجٌا المعلومات " حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. " األنشطة 
المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً 

ل بؤحكام الموانٌن واللوابح ذلن رلمنه المحتوى العلمً والثمافً والفنً. وذلن دون اإلخبل
والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز 

للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة 
لها بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز 

شارع  2أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
 . -الهرم  -اإلخبلص 

, لٌدت فى ,  50000.000رضا لتاجٌر سٌارات االسعاف , شركة , رأس مالها ,  - 22
, عن بٌع و شراء وتجهٌز و  20099, ورلم لٌد  10049, برلم اٌداع ,  02/12/2021

اجٌر سٌارات االسعاف للمستشفٌات فمط )فٌما عدا التاجٌر التموٌلً و بشرط الحصول ت
علً التراخٌص البلزمة لمزاولة النشاط من الجهات المختصة ( و ذلن دون االخلتال 

باحكام الموانٌن و اللوابح و المرارات السارٌة ، و بشرط استصدار التراخٌص البل زمة 
جوز للشركة ان تشترن باي وجة من الوجوه مع الشركات و لممارسة هذه االنشطة . و ٌ

غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها و التً لد تعاونها علً تحٌك غرضها فً مصر 
او فً فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام 

 الدلً . -عزٌز شارع البطل احمد عبد ال 21المانون , بجهة 
 02/12/2021, لٌدت فى ,  10000.000الفراشة هٌلث , شركة , رأس مالها ,  - 26

, عن تمدٌم اإلستشارات فً مجال التغذٌة  20106, ورلم لٌد  10064, برلم اٌداع , 
الصحٌة)فٌما عدا ماٌتعلك بؤسواق األوراق المالٌة وكذا اإلستشارات المانونٌة واإلستشارات 

سات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واإلستحواذ وكذا اإلستشارات المالٌة ةالدرا
عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها 

من لانون سوق رأس المال والبحتة التنفٌذٌة ( وذلن دون االخبلل بؤحكام  27فً المادة 
بح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه الموانٌن واللوا

األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول 
اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، 

ا او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌه
 شارع عباس رٌاض من شارع العمدة العروبة المرٌوطٌة . 3شمة دور ثانى 
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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

, لٌدت فى ,  50000.000, شركة , رأس مالها ,  BIG Coبٌجكو للمطاعم  - 33
ه , عن ألامه وتشغٌل وادار 20117, ورلم لٌد  10080, برلم اٌداع ,  02/12/2021

المطاعم والكافتٌرٌات والكافٌهات الثابتة لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات عدا الكحولٌة وتمدٌم 
جمٌع انواع المؤكوالت والتٌن اواي وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات 

السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان 
باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او  تشترن

التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها 
كومباوند جرانه طرٌك 54أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة 

 داسه .مصر اسكندرٌه الصحراوي كر
 02/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000لعدة شاورما , شركة , رأس مالها ,  - 34

, عن تشغٌل وإدارة المطاعم والكافٌهات  20118, ورلم لٌد  10081, برلم اٌداع , 
والكافٌترٌات الثابته لتمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت والمشروبات والتٌن اواي )عدا 

مور( تجارة وتوزٌع المواد الغذابٌة.وذلن دون اإلخبلل بؤحكام المشروبات الكحولٌة والخ
الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه 

األنشطة.وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول 
علً تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج كما أعماالً شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها 

ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون. , بجهة محل 
 خ بٌفرلً هٌلز .12/  1عمار رلم  3رلم
,  2000000.000فاطمة رشاد هٌكل حسن وشرٌكها , شركة , رأس مالها ,  - 23

, عن أنشطة  20103, ورلم لٌد  10061برلم اٌداع , ,  02/12/2021لٌدت فى , 
: " مشروعات اإلسكان التً ٌتم تؤجٌروحداتها 2017لسنة  72داخل ق االستثمار رلم 

بالكامل ألغراض السكن غٌر اإلداري ، بشرط أال ٌمل عدد تلن الوحدات عن خمسٌن وحدة 
ات اإلسكان االجتماعً سكنٌة ،سواء ألٌمت فً شكل بناء واحد أو عدة أبنٌة. " مشروع

ومشروعات اإلسكان الموجهة لمحدودي الدخل . " االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات 
العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النابٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه 

 350رلم جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار ربٌس الوزراء 
. " إلامة 2008لسنه  356ومراعاة لرار ربٌس جمهورٌه مصر العربٌة رلم 2007لسنة 

أو تشغٌل وإدارة وصٌانة محطات الصرف الصحً أو الصرف الصناعً والتنمٌة 
وتوصٌبلتها. " إنشاء الطرق الحرة والسرٌعة والربٌسٌة وإدارتها واستغبللها وصٌانتها. " 

وتشغٌل وصٌانة خطوط مترواألنفاق أو أجزاء منها . " تصمٌم تصمٌم أو إنشاء أو إدارة 
أو إنشاء أو إدارة وتشغٌل وصٌانة خطوط المترو السطحٌة داخل المدن أو بٌن المدن. " 
تصمٌم أو إنشاء أو إدارة وتشغٌل أنفاق السٌارات. " إلامة أو إدارة وتشغٌل الجراجات 

(سواء كانت تحت سطح b.o.tدة التسلٌم)متعددة الطوابك بنظام اإلنشاء والتشغٌل وإعا
. " إعداد الدراسات b.o.tاألرض أو فولها وعدادات تنظٌم انتظار السٌارات بنظام 

والبحوث الفنٌة وااللتصادٌة ودراسات الجدوى للمشروعات االستثمارٌة فً مجال البنٌة 
وط السكن األساسٌة. " تصمٌم أو إنشاء أو إدارة أو تشغٌل أو استغبلل أو صٌانة خط

الحدٌدٌة وخطوط المترو بالداخل والخارج. " إلامة أو إدارة وتشغٌل وصٌانة محطات 
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طلمبات مٌاه الري وشبكات توزٌعها وخطوط نملها لؤلراضً المخصصة لبلستصبلح 
واالستزراع. " تخطٌط وإلامة وتنمٌة المناطك العمرانٌة )المناطك الصناعٌة والمجتمعات 

لنابٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم ( " تجارة الجملة والتجزبة )داخل العمرانٌة والمناطك ا
المناطك النابٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم 

و 2007لسنة  350موافمة الهٌبة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 
( أنشطة خارج ق 2008لسنه  356ربٌة رلم مراعاة لرار ربٌس جمهورٌه مصر الع

: " االستٌراد والتصدٌر )تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 2017لسنة  72االستثمار رلم 
فى شان سجل المستوردٌن( تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌه ومركز  1982لسنه  121

لشرط ٌسمط حمها فً مالً مستمل لكل نشاط على حدة وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا ا
، وكذا التتمتع 2017لسنه  72التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون. مع مراعاة 
ص احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌ

 . -امتداد ش الوحده  -ش مسجد الفردوس  1البلزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة 
 ELINOUR FOR TRADE ANDإٌلٌنور للتجارة والصناعه  - 24

INDUSTRY  , 02/12/2021, لٌدت فى ,  2000000.000, شركة , رأس مالها 
اج وتعببة , عن إلامة وتشغٌل مصنع النت 20104, ورلم لٌد  10062, برلم اٌداع , 

وتغلٌف المحمصات بكافة أنواعها وجمٌع أنواع المواد الغذابٌة تجارة الجملة والتجزبة 
للمحمصات بكافة أنواعها وجمٌع أنواع االمواد الغذابٌة ) داخل المناطك النابٌة والمجتمعات 

اعاة ما العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما مع مر
ومراعاة لرار ربٌس الجمهورٌة رلم  2007لسنة  350ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 

( وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ،  2008لسنة  356
وبشرط إستصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي 

ركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها وجه من الوجوه مع الش
علً تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو 

مرحلة  -مول األردنٌة  - 14تلحمها بها وذلن طبما" ألحكام المانون . , بجهة محل رلم 
 . -الحً الثانً  -أولً 

, شركة , رأس مالها ,  Quanta worxتا وركس لتطبٌمات الحاسب االلى كون - 25
, ورلم لٌد  10063, برلم اٌداع ,  02/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000

 3ـ بٌع اجهزة الحاسب اآللى . 2ـ بٌع برامج وتطبٌمات الحاسب اآللى .  1, عن  20105
ـ تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا  4ـ الامة وتشغٌل مركز لصٌانة اجهزة الحاسب اآللى . 

ماٌتعلك باسواق االوراق المالٌة . وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمررات 
السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة . وٌجوز للشركة أن 

ٌهة بؤعمالها أو تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول أعماال شب
التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها 

الجرٌن كامبس  - G04أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة وحدة 
 مٌدان جهٌنة . 5مول العرب بوابة 

,  OPTIMUM FOR INFORMATION TECHأوبتٌمم لتمنٌة المعلومات  - 27
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, برلم اٌداع ,  02/12/2021, لٌدت فى ,  300000.000شركة , رأس مالها , 
: " أعمال  2017لسنة  72, عن أنشطة داخل لانون  20109, ورلم لٌد  10067

التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . " 
البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات  أعمال تصمٌم وإنتاج

اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . " إنتاج المحتوى اإللكترونى بصوره المختلفة من 
صوت وصورة وبٌانات . " إدخال البٌانات على الحاسبات وبالوسابل اإللكترونٌة . " 

اسبات بمختلف أنواعها . " إنتاج وتطوٌر أعمال التوصٌف والتصمٌم والتطوٌر لنظم الح
النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . " أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات ونمل 

وتداول البٌانات . " تنفٌذ وإدارة شبكات نمل وتداول البٌانات . " تجارة الجملة والتجزبة 
رانٌة الجدٌدة والمناطك آلجهزة الحاسب اآللى ومستلزماتها : بالمدن والمجتمعات العم

النابٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة 
ومراعاة لرار  2007لسنة  350مسبماً مع مراعاة ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 

لسنة  72. أنشطة خارج لانون  2008لسنة  356ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم 
: " التسوٌك اإللكترونى عبر اإلنترنت . " التصدٌر . مع اإللتزام بافراد حسابات  2017

مستملة ومركز مالى مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار , وفى حالة عدم إلتزام 
الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار بالضمانات والحوافز  2017لسنة  72
إمتداد شارع طارق  - 2بالدور الثانى بالعمار رلم  8الواردة بذات المانون . , بجهة شمة 

 -الطالبٌة  -متفرع من شارع المنشٌة والمتفرع من شارع كفر طهرمس  -( 18ابن زٌاد )
 . -فٌصل 

تجاره العامه والتوزٌع والتورٌدات العمومبة , شركة , رأس كابٌتانو اكسبرٌس لل - 28
, ورلم لٌد  10074, برلم اٌداع ,  02/12/2021, لٌدت فى ,  300000.000مالها , 

, عن التجاره العامه والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا والتورٌدات العمومٌه  20111
رات السارٌة، وبشرط استصدار وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرا

التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه 
مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك 

ها بها غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحم
 شارع احمد الزٌات_ . 15وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة 

 cinder throne for trading and exportسٌندر ثرونً للتجاره والتصدٌر  - 35
, برلم اٌداع ,  02/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000, شركة , رأس مالها , 

 -التورٌدات العمومٌه  -, عن التجاره العامه والتوزٌع  20119, ورلم لٌد  10082
التصدٌر وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط 

استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه 
 من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على
تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها 

 . -المجاورة الرابعه - 315عمارة -بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة الحً الثالث 
, شركة , رأس مالها  Sonnaa For Manufacturingصناع للتصنٌع الحدٌث  - 36
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, ورلم لٌد  10083, برلم اٌداع ,  02/12/2021, , لٌدت فى  15000.000, 
, عن تصنع مستلزمات الدٌكور لدى الغٌر التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  20120

مسموح بة لانونا التورٌدات العمومٌه . وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح 
هذه األنشطة وٌجوز  والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة

للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة 
بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان 

عبد  شارع حامد 38تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة 
 . -العظٌم 

, شركة , رأس مالها ,  Translation Partnerترانسٌبلشن بارتنر  - 37
, ورلم لٌد  10091, برلم اٌداع ,  02/12/2021, لٌدت فى ,  20000.000

, عن الامه وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌه , تنظٌم  20121
الدورات التدرٌبٌه ، المٌام بؤعمال الترجمه وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح 

لسارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز والمرارات ا
للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة 

بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان 
 -ا وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة نزاز المشابره تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها به

 . -المنصورٌة 
, لٌدت فى ,  400000.000, شركة , رأس مالها ,  I NATSأي ناتس  - 29
أعمال التوصٌف  1, عن  20112, ورلم لٌد  10075, برلم اٌداع ,  02/12/2021

أعمال  2مختلف أنواعها . والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات ب
تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة 

إنتاج المحتوي االلكترونً بصوره المختلفة من صوت  3وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . 
ل أعما 5ادخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسابل االلكترونٌة .  4وصورة وبٌانات . 

إنتاج وتطوٌر النظم  6التوصٌف والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات بمختلف انواعها . 
أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات ونمل وتداول  7المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . 

االتصال وخدمات االنترنت .  9تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات .  8البٌانات . 
ً تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات المشروعات الت 10

إلامة شبكات نمل الصوت والصورة والبٌانات  11االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة . 
وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن 

شغٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت إلامة أو إدارة وت 12شبكات الهاتف المحمول. 
السلكٌة والبلسلكٌة وااللمار الصناعٌة بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة وال 

مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من أجل التنمٌة ،  13ٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون . 
التكنولوجٌا الحدٌثة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات 

إنشاء وادارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات .  14. 
إنشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فً مجاالت المعلومات  15

 17حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال .  16واالتصاالت وتطوٌرها . 
المتعلمة بتحوٌل المحتوي التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الً محتوي رلمً  االنشطة
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بما فً ذلن رلمنة المحتوي أو ذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات 
الدعاٌة  18السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به  20. التورٌدات العمومٌة  19واالعبلن . 
 23المماوالت العامة .  22إلامة وتشغٌل مركز لبلتصاالت ) كول سنتر ( .  21لانوناً . 

إلامة وتنظٌم المعارض ) عدا المعارض السٌاحٌه ( والمإتمرات والحفبلت العامة بشرط 
ة وتوزٌع أجهزة الحاسب تجار 24استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حده . 

االلً وكامٌرات المرالبه والباركود وانذار واطفاء الحرٌك . مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع 
. وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه  2003لسنه  64واالنتاج الحربً رلم 

تحمٌك مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماالً شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها علً 
غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 

الحً  -المجاورة الرابعة  - 5عمارة  - 103وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة شمة 
 األول .

, لٌدت فى ,  50000.000النٌل للتسوٌك االلكترونً , شركة , رأس مالها ,  - 30
, عن " التسوٌك االلكترونً  20113, ورلم لٌد  10076, برلم اٌداع ,  02/12/2021

. وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار 
التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه 

 شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال
غرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن 

شارع  4تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبماً ألحكام المانون . , بجهة رلم 
 المجاورة الخامسه . -غرب سومٌد  - 6/15بلون  -انس ابن مالن 

, لٌدت فى ,  250000.000أفاق لبلنتاج الفنى والتوزٌع , شركة , رأس مالها ,  - 31
, عن " االنتاج الفنى و  20114, ورلم لٌد  10077, برلم اٌداع ,  02/12/2021

التوزٌع " نشر وتوزٌع الكتب " اعداد االبحاث العلمٌة " تمدٌم خدمات التعلٌم عن بعد وذلن 
لموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص دون اإلخبلل بؤحكام ا

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

دمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تن
 . - 6الحى  - 9المجاورة  - 103وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة عمارة 

, شركة , رأس مالها ,  optimist groupاوبتمست جروب الٌجار السٌارات  - 32
, ورلم لٌد  10079, برلم اٌداع ,  02/12/2021, لٌدت فى ,  10000.000

وشراء وتؤجٌر وإستبجار السٌارات ) فٌما عدا التؤجٌر التموٌلى  , عن بٌع 20116
كتابة كمبٌوتر  -تلٌفون  -تصوٌر  -واللٌموزٌن ( تمدٌم خدمات رجال االعمال من ) فاكس 

( اعادة هٌكلة الشركات من الناحٌة االدارٌة فمط وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن 
صدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط است

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول أعماال 
شبٌهة بؤعمالها أو التى تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر أو فى الخارج كما ٌجوز لها 

عمارة  -المجاورة الثانٌة  11أن تندمج فٌها أو تشترٌها أوتلحمها بها وذلن , بجهة الحى 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

46 . 
, شركة , رأس  Out sourcyاوت سورسى للخدمات المتكاملة واالستشارات  - 38

, ورلم لٌد  10091, برلم اٌداع ,  02/12/2021, لٌدت فى ,  500000.000مالها , 
 -3الحاق العمالة المصرٌة للعمل بالداخل .  -2المٌام بؤنشطة التعهٌد  -1, عن  20122

تمدٌم االستشارات  -4الامة وتشغٌل وادارة مركز ألعداد وتنمٌة وتدرٌب الموارد البشرٌة . 
ا عدا ما ٌتعلك باسواق االرواق المالٌة وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات )فٌم

والدارسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة 
عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فً مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها 

من لانون سوق رأس المال والبحته التنفٌذٌة ( . وذلن دون االخبلل باحكام  27فً المادة 
الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة للممارسة هذه 

االنشطة . وٌجوز للشركة ان تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى 
لتى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ا

الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما المانون , بجهة 
 . -ش االنصار  - 65عمارة رلم  - 8شمة رلم 

, لٌدت  330000.000دمحم رمضان شعبان أحمد وشرٌكته , شركة , رأس مالها ,  - 39
, عن " أنشطة من  20124, ورلم لٌد  10093, برلم اٌداع ,  05/12/2021فى , 

تجارة الجملة والتجزبة داخل المناطك  -االستثمار العماري.  -: 2017لسنة  72داخل ق 
النابٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة 

ومراعاة لرار  2007لسنة  350ربٌس الوزراء رلم مسبماً مع مراعاة ما ورد بمرار 
تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات  -. 2008لسنة  356ربٌس الجمهورٌة مصر العربٌة رلم 

 72سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. " أنشطة من خارج ق 
ماوالت العامة. " وعلى الشركة الم -التطوٌر العماري.  -التسوٌك العماري.  -: 2017لسنة 

االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم 
التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار 

ثمار بالضمانات على أن ال تتمتع األنشطة خارج لانون االست 2017لسنة  72رلم 
والحوافز الواردة بذات المانون. " مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة الوحدة رلم 
 . -2الحً  -1مجاورة  - 81عمارة  -بالدور الثالث -7

40 - SALES YARD  50000.000كول سنتر , شركة , رأس مالها , سٌلز ٌارد  ,
, عن الامة  20125, ورلم لٌد  10094, برلم اٌداع ,  05/12/2021لٌدت فى , 

وتشغٌل مركز اتصاالت ) كول سنتر( وتمدٌم الخدمات التسوٌمٌة للشركات والتوكٌبلت 
اعمال  فً شان تنظٌم 1982لسنة  120التجارٌه وتلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

الوكاله التجارٌه , وال ٌنشا تؤسٌس الشركة اي حك فً مزاولة غرضها إال بعد الحصول 
علً التراخٌص البلزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام 

الموانٌن المنظمة لهذا الغرض وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات 
ماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً وغٌرها التً تزاول اع

مصر او الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 
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 شارع الرٌاض المهندسٌن . 54بالدور الثانً بالعمار  4المانون. , بجهة الشمة رلم 
 05/12/2021, لٌدت فى ,  500000.000,  إٌمن للتجارة , شركة , رأس مالها - 41

التجارة  -2التورٌدات العمومٌة  -1, عن  20126, ورلم لٌد  10095, برلم اٌداع , 
تجارة وتوزٌع وتورٌد وتركٌب معدات  -3العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانوناً 

االنتاج ومستلزمات وانظمة واجهزة االمن الصناعى مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع و
التصدٌر و التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة بإحكام  -4.  2003لسنة  64الحربى رلم 
فى شؤن اعمال الوكالة التجارٌة , وال ٌنشا تؤسٌس الشركة  1982لسنة  120المانون رلم 

اى حك فى مزاولة عرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من 
وبما ال ٌخل بإحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض . وذلن دون االخبلل الجهات المختصة 

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

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

 . -ش الشعب  -مساكن الضباط  16طبماأًلحكام المانون , بجهة 
, شركة , رأس مالها ,  BARA ALZAHERبراء الظاهر للتصمٌمات - 42

, ورلم لٌد  10096, برلم اٌداع ,  05/12/2021, لٌدت فى ,  552000.000
, عن مماوالت اعمال التصمٌمات والتشطٌبات والدٌكورات التجارة العامة  20127

والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا التورٌدات العمومٌة اعداد التصمٌمات االثاث مع 
على كافة مراعاة احكام ولوانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات 
السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان 
تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او 

عاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها التً لد ت
 . -كمبوند الجرٌا  - A77أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة فٌبل 

 BMIX FOR READY MIXبٌمٌكس للخرسانه الجاهزة والمماوالت  - 43
CNCRETE AND CONTRACTING الها , , شركة , رأس م

, ورلم لٌد  10097, برلم اٌداع ,  05/12/2021, لٌدت فى ,  10000000.000
, عن " إلامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات األسمنتٌة والخراسانات الجاهزة.  20128

" تشغٌل محطه متنمله للخرسانه الجاهزة . " المماوالت العامة . " التورٌدات العمومٌة. " 
لسنة  121والتوكٌبلت التجارٌة ) تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم اإلستٌراد والتصدٌر 

فً شان  1982لسنة  120فً شان سجل المستوردٌن وكذا أحكام المانون رلم  1982
تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة ( وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات 

وٌجوز للشركة  0مة لممارسة هذه األنشطة .السارٌة .. وبشرط استصدار التراخٌص البلز
أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو 
التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها 

عمارة  -بالدور الثانً  1هة شمة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , بج
 مدخل البرمبل . -الماضً 
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, لٌدت  1500000.000شو حلو لبلكسسوارات والفساتٌن , شركة , رأس مالها ,  - 44
, عن ألامه وتشغٌل  20129, ورلم لٌد  10098, برلم اٌداع ,  05/12/2021فى , 

الجملة والتجزبة االكسسوارات تجارة  -مصنع لتصنٌع االكسسوارات وفساتٌن االفراح 
وفساتٌن االفراح وذلن دون اإلخبلل بؤحكام االموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط 

استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة وٌجوز للشركة أن تشترن بؤى وجه 
لد تعاونها على  من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها أو التى

تحمٌك غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو 
 -مول اجٌاد كاسل  -بالدور الثانى  274تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة 

 المحور المركزى . - 33الممام على لطعه جزء من المطعه رلم
, لٌدت فى ,  100000.000, شركة , رأس مالها , الزمالن اللحاق العمالة  - 45
الحاق العمالة  -1, عن  20131, ورلم لٌد  10103, برلم اٌداع ,  05/12/2021

المصرٌة للعمل بالخارج وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن واللوابح و المرارات السارٌة 
لشركة ان تكون لها وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة وٌجوز ل

مصلحة او تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً التً تزاول اعماال شبٌه 
بؤعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او الخارج كما ٌجوز لها ان 

 8رلم بالعمار  -تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون , بجهة شمة 
 متفرع من شارع اللبٌنً . -شارع كمال فهٌم  -

األولى للتطوٌر العمارى والتورٌدات العمومٌة والمماوالت , شركة , رأس مالها ,  - 46
, ورلم لٌد  10107, برلم اٌداع ,  05/12/2021, لٌدت فى ,  200000.000

ت العامة وذلن دون , عن " التطوٌر العمارى " التورٌدات العمومٌة " المماوال 20133
االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة 

لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات 
وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً 

و فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما مصر ا
 الهرم . -ش عز الدٌن عمر  -اكتوبر 6ش2ألحكام المانون , بجهة 

,  100000.000, شركة , رأس مالها ,  M K technologyام كٌة تكنولوجً  - 47
, عن "  20134ٌد , ورلم ل 10108, برلم اٌداع ,  05/12/2021لٌدت فى , 

المماوالت العامة " التورٌدات العمومٌة " مماوالت أعمال الحفر " مماوالت أعمال تورٌد 
وتركٌب وسحب الكاببلت والصواعد ومسارات صواعد الكاببلت وتمدٌدها وتمدٌم خدمات 
الصٌانة المتنملة لما سبك . " تورٌد وتركٌب كامٌرات المرالبة . " مع مراعاة لرار وزٌر 

" وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن  2003لسنة  64الدفاع واالنتاج الحربى رلم 
واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة 

 شارع مدٌنة المبعوثٌن . 25. , بجهة مكتب بالدور االول 
, لٌدت  100000.000مٌدان لبلستثمار والتطوٌر العمارى , شركة , رأس مالها ,  - 48

, عن االستثمار  20135, ورلم لٌد  10109, برلم اٌداع ,  05/12/2021فى , 
العمارى التطوٌر العمارى التسوٌك العمارى ادارة الممتلكات العمارٌة تاجٌر السٌارات عدا 

ن تسوٌك السٌارات المماوالت العامة " وذلن دون االخبلل التاجٌر التموٌلى واللٌموزٌ
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باحكام الموانٌن واللوابح والمرارت السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة للمارسة 
هذه االنشطة " وٌجوز للشركة ان تشترتن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى 

ا على تحمٌك غرضها فى مصر او فى تزاوالعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونه
الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون , 

 ش جامعة الدول العربٌة المهندسٌن . 39بجهة 
 05/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000اونست ستٌل , شركة , رأس مالها ,  - 49

, عن تجارة جمٌع أنواع المعادن وذلن دون  20136رلم لٌد , و 10110, برلم اٌداع , 
االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة 

لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات 
د تعاونها على تحمٌك غرضها فً وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً ل

مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 
 عمارات نصر الدٌن / الهرم . 4برج12الدور446ألحكام المانون , بجهة 

, لٌدت فى ,  1000.000السوسً لبلستشارات التسوٌمٌة , شركة , رأس مالها ,  - 50
, عن " تمدٌم االستشارات  20137, ورلم لٌد  10111, برلم اٌداع ,  05/12/2021

التسوٌمٌة )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة 
واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا 

وراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة االستشارات المالٌة عن اال
من لانون سوق رأس المال والبحته التنفٌذٌة( وذلن دون  27المنصوص علٌها فى المادة 

اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 
أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع  البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة

الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 
غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 

 . -ندسٌن المه -أبراج الشرطه  -ش السودان  346وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة 
, شركة , رأس مالها ,  FASILAفسٌلة للمماوالت العامة والتورٌدات والتصدٌر  - 51

, ورلم لٌد  10112, برلم اٌداع ,  05/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000
, عن " المماوالت العامة. " التورٌدات العمومٌة. " التصدٌر. وذلن دون اإلخبلل  20138

ابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة بؤحكام الموانٌن واللو
لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات 
وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً 

شترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو ت
 الجٌزة . -ب شارع الملن فٌصل  401ألحكام المانون . , بجهة 

, شركة , رأس مالها ,  K&K Tradingكٌه أند كٌه للتورٌدات العمومٌة  - 52
, ورلم لٌد  10114, برلم اٌداع ,  05/12/2021, لٌدت فى ,  500000.000

وزٌع فٌما هو مسموح به لانونا . التورٌدات العمومٌة , عن التجارة العامة والت 20140
وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار 

التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة. وٌجوز للشركة أن تشترن بؤى وجه من الوجوه 
و التى لد تعاونها على تحمٌك مع الشركات وغٌرها التى تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أ
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غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 
 - 14مجاورة  - 15/16بلون  - 8عمارة  - 1وذلن طبما ألحكام االمانون . , بجهة شمة 

 غرب سومٌد .
 THE COMPANYذا كمبانى كمودٌتى للتجاره العامه و التصدٌر  - 53

COMMODITIES  , لٌدت فى ,  50000.000, شركة , رأس مالها ,
, عن التجاره العامه فٌما هو  20141, ورلم لٌد  10116, برلم اٌداع ,  05/12/2021

مسموح به لانونا و على االخص تجاره المنتجات الزراعٌه و الغذابٌه التصدٌر وذلن دون 
ات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرار

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

حمها بها غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تل
 . -سودٌن وٌست  -كابن بمشروع البورتال  A 4-13وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة 

,  GENOVA REAL ESTATE MARKETINGجٌنوفا للتسوٌك العمارى  - 54
, برلم اٌداع ,  05/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000شركة , رأس مالها , 

مارى وذلن دون اإلخبلل بؤحكام , عن " التسوٌك الع 20143, ورلم لٌد  10123
الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه 

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

الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , 
 . 3المجاورة  - 13الحى  -أ  50بالعمار رلم  - 20بجهة شمة رلم 

, لٌدت  300000.000رشا عبد الحكٌم محمود وشرٌكتها , شركة , رأس مالها ,  - 55
, عن انشطة من داخل  20144, ورلم لٌد  10124,  , برلم اٌداع 05/12/2021فى , 

.استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التى تجعلها لابلة  -:2017لسنة  72
لبلستزراع . استزراع األراضً المستصلحة . وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون 

الحدٌثة  األراضً مخصصة ألغراض االستصبلح واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري
 350ولٌس الري بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار ربٌس الوزراء رلم 

.تربٌة  2008لسنه  356ومرعاه لرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2007لسنة 
جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. 

ع الدواجن سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو .تربٌة جمٌع أنوا
التسمٌن أو اللحوم . .الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعببة وتغلٌف األسمدة واضافاتها 

واالعبلف واضافاتها . .الامه وتشغٌل مصنع إلنتاج وتصنٌع وتعببة وتغلٌف المواد الغذابٌة 
.توزٌع االسمدة واضافاتها واالعبلف واضافاتها  -: 2017لسنة  72انشطة من خارج 

والمواد الغذابٌة على الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون 
االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز 

على ان ال تتمتع االنشطة خارج لانون 2017ة لسن 72الواردة بمانون االستثمار رلم 
االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح 

والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . 
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 _ الرٌحان . _ شارع سمٌر عبدالسبلم 40بلون  17عمارة  1, بجهة شمة 
, شركة ,  Khaligy Companyخلٌجً للتجارة العامة والتورٌدات العمومٌة  - 56

, ورلم  10125, برلم اٌداع ,  05/12/2021, لٌدت فى ,  10000.000رأس مالها , 
, عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا و التوكٌبلت التجارٌة  20145لٌد 

وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار 
مة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه التراخٌص البلز

مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك 
غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها 

الهرم  -اللبٌنً  -ش أحمد نور  16 - 7الدور  - 14ة وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة شم
. 

,  400000.000دمحم فاروق دمحم على منصور و شركاه , شركة , رأس مالها ,  - 57
, عن أنشطة  20146, ورلم لٌد  10126, برلم اٌداع ,  05/12/2021لٌدت فى , 

منتجات الببلستٌن  إلامة و تشغٌل مصنع لتصنٌع -:2017لسنة  72داخل ق االستثمار رلم
و األسترتش و الشنط المصنوعة من المماش غٌر المنسوج و شرابط اللحام كل ما سبك 

التورٌدات  -:2017لسنة  72بكافة أنواعهم و أشكالهم. أنشطة خارج ق االستثمار رلم
العمومٌة . تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة و مركز مالى مستمل لكل نشاط على حدى و 

ة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة فى حال
، و كذا ال تتمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار 2017لسنة  72بمانون اإلستثمار رلم 

بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. مع مراعاة أحكام الموانٌن و اللوابح و 
الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . و  المرارات السارٌة على

ٌجوز للشركة أن تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التى تزاول أعماال 
شبٌهه بؤعمالها أو التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما 

بها و ذلن طبما ألحكام المانون. , بجهة مولع ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها 
المنطمة الصناعٌة  -م 300أرض مخازن الشباب  - 612ممارسة النشاط المطعة رلم 

 . -الثالثة 
, شركة , رأس مالها ,  S A Mإس إٌه إم للمماوالت والتورٌدات العمومٌة  - 58

, ورلم لٌد  10127, برلم اٌداع ,  05/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000
, عن " المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة " التورٌدات العمومٌة "  20147

مماوالت اعمال التشطٌبات والدٌكورات " بٌع وتجارة وتوزٌع االستانلس وذلن دون 
اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 

ألنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع البلزمة لممارسة هذه ا
الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 
بالمركز التجارى مٌن  -الدور االرضى ب 24وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة محل رلم 

 . -مٌدان لٌلة المدر  -بجوار مجمع على الدٌن  -مان 
, شركة , رأس مالها ,  FiORi FOR REAL ESTATEفٌوري العمارٌة  - 59

, ورلم لٌد  10133, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌدت فى ,  150000000.000
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: االستثمار العمارى  2017لسنة  72 , عن انشطة داخل ق االستثمار رلم 20148
بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النابٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما 

عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار ربٌس 
 356لعربٌة رلم ومراعاة لرار ربٌس جمهورٌه مصر ا 2007لسنة 350الوزراء رلم 

. مشروعات اإلسكان التى ٌتم تؤجٌر وحداتها بالكامل ألغراض السكن غٌر  2008لسنة 
اإلداري ، بشرط اال ٌمل عدد تلن الوحدات عن خمسٌن وحدة سكنٌة ،سواء ألٌمت فً شكل 

بناء واحد أو عدة أبنٌة. مشروعات اإلسكان االجتماعً ومشروعات اإلسكان الموجهة 
مراعاه  2007لسنة 350ل . مع مراعاة ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم لمحدودي الدخ

والمرار الوزارى رلم  2008لسنه  356لرار ربٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم 
بشان شركات اإلدارة الفندلٌه و شروط واجراءات الترخٌص بها تخطٌط  2012لسنة 300

لمطاعم الثابته والكافتٌرٌات والامة وإلامة وتنمٌة المناطك العمرانٌة من الامة وتشغٌل ا
وتشغٌل محطات تموٌن السٌارات )المناطك الصناعٌة والمجتمعات العمرانٌة والمناطك 

النابٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم (. تخطٌط وإلامة وتنمٌة المناطك العمرانٌة )المناطك 
ج الوادي المدٌم (. الامة الصناعٌة والمجتمعات العمرانٌة والمناطك النابٌة والمناطك خار

وتشغٌل وادارة المراكز التجارٌة وسبلسل االمداد داخل المناطك النابٌة والمجتمعات 
العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما مع مراعاة ما 

ه مصر و مراعاة لرار رئ?س جمهورٌ 2007لسنة 350ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 
تجارة الجملة والتجزبة داخل المناطك النابٌة والمجتمعات  2008لسنه  356العربٌة رلم 

العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما مع مراعاة ما 
ومراعاة لرار ربٌس جمهورٌة مصر  2007لسنة 350ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 

الامة وتشغٌل وادارة المدارس ) فٌما ال ٌجاوز مرحلة  2008لسنه  356العربٌة رلم 
التعلٌم الثانوي ( انشاء الجامعات الامة وتشغٌل الفنادق الثابته ، والموتٌبلت، والشمك 

واألجنحة الفندلٌة، والمرى السٌاحٌة ، واألنشطة المكملة أو المرتبطة بذلن سواء كانت 
و تجارٌة أو ثمافٌة ، واستكمال المنشآت الخاصة بها خدمٌة أو ترفٌهٌة أو رٌاضٌة أ

والتوسع فٌها، على أال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌبلت والشمك واألجنحة الفندلٌة والمرى 
السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم ، وأال ٌزٌد إجمالً مساحة الوحدات المبٌعة منها على نصف 

لمشروع . استصبلح وتجهٌز األراضً إجمالً المساحات المبنٌة من الطالة اإلٌوابٌة ل ل
بـالمرافك األساسٌة التً تجعلهـا لابلـة لبلسـتزراع. استزراع األراضً المستصلحة. 

وٌشترط فً هـاتٌن الحالتٌن أن تكـون األراضً مخصصة ألغراض االستصبلح 
واالستزراع وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك 

و مراعاه لرار ربٌس جمهورٌه  2008لسنة  350صادر بها لرار ربٌس الوزراء رلم ال
تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج  2008لسنه  356مصر العربٌه رلم 

السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم . تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌـور سواء كـان 
أو التفـرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم . إلامة المزارع ذلن إلنتاج السبلالت 

السمكٌة. إلامة أو إدارة وتشغٌل الجراجات متعددة الطوابك بنظام اإلنشاء والتشغٌل 
( سواء كانت تحت سطح األرض أو فولها وعدادات تنظٌم انتظار b.o.tوإعـــادة التسلٌم )
ات االلتصادٌة والتخطٌطٌة للمنطمة الصناعٌة. عداد . إعداد الدراسb.o.tالسٌارات بنظام 
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الدراسات االلتصادٌة والهندسٌة والتكنولوجٌة للمشروعات. إنشاء البنٌة األساسٌة ومصادر 
البنٌة األساسٌة الخارجٌة للمنطمة الصناعٌة. التسوٌك والتروٌج ألراضً المنطمة الصناعٌة 

ناطك الصناعٌة. إنشاء مبانً مصانع لجذب رإوس األموال والمشروعات الصناعٌة للم
بالمنطمة الصناعٌة تمدم جاهزة للمشروعات. إدارة المنطمة الصناعٌة وصٌانة المرافك 

التطوٌر العمارى التسوٌك العمارى  2017لسنة  72والمنشآت بداخلها انشطة من خارج 
وتشغٌل وادارة مماوالت أعمال انشاء وتشٌٌد وتجهٌز المنشآت الطبٌة بكافة أنواعها الامة 

مراكز خدمة وصٌانة السٌارات التصدٌر واالستٌراد تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 
فى شـان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشا تؤسٌس الشركة اى حك فً  1982لسنه  121

مزاولة غرضها إال بعد الحصـول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات 
باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض . شراء و بٌع و تاجٌر و الامة المختصة وبما ال ٌخل 

وتملن الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة . مع مراعاة ما ورد بمرار ربٌس الوزراء 
 2008لسنه 356مراعاه لرار ربٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم 2007لسنة  350رلم 

شـركات اإلدارة الفندلٌه و شروط و  بشان 2012لسنة  300والمرار الـوزارى رلم 
اجراءات الترخٌص بها انشاء وادارة وتشغٌل المبلهى واماكن األلعاب الترفهٌة على 

الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار و فً حالة 
الحوافز الواردة بمانون عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و 

على أن ال تتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار  2017لسنة 72االستثمار رلم 
بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح 
والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز 

للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة 
بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها 

 - 2أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة عمار رلم 
 . -الدور الثانً  - شارع علً برونز

, شركة ,  Loop for projects managementلووب إلدارة المشروعات  - 60
, ورلم  10134, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000رأس مالها , 

, عن إنتاج المحتوى اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة  20149لٌد 
 2012لسنة  300وبٌانات. ادارة المشروعات مع مراعاة المرار الوزارى رلم 

اءات الترخٌص بها. وذلن دون االخبلل باحكام بشانشركات االدارة الفندلٌه وشروط واجر
الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه 

األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول 
ً مصر او فً الخارج ، اعمبلً شبٌهة باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها ف

كما ٌجوز لها ان تندمج فى شركة أخري او معها او أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخري 
الدور السابع برج أ مجمع االٌمان ناصٌة  107وذلن كله طبما الحكام المانون. , بجهة شمة 

 شارع دمحم خمٌس من شارع العمدة .
,  500000.000ة , رأس مالها , حموده حسن حجازي جمعه و شرٌكٌه , شرك - 61

, عن االستثمار  20150, ورلم لٌد  10135, برلم اٌداع ,  06/12/2021لٌدت فى , 
العماري بالمدن الجدٌده والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده والمناطك النابٌه والمناطك خارج 
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راعاه ماورد الوادي المدٌم عدي منطمه شبه جزٌره سٌناء فٌلزم موافمه الهٌبه مسبما مع م
ومراعاه لرار ربٌس جمهورٌه مصر العربٌه  2007لسنه  350بمرار ربٌس الوزراء رلم 

التطوٌر العماري مع االتزام بافراد حسابات  72انشطه خارج لانون 2008لسنه  356رلم 
مستمله ومركز مالً مستمل لبلنشطه الوارده بمانون االستثمار وفً حاله عدم التزام الشركه 

لسنه  72شرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الوارده بمانون االستثمار رلم بهذا ال
مع عدم تمتع االنشطه خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات  2017

 ابراج العالمٌه الدور الثالث . 12المانون , بجهة مكتب 
, لٌدت  4800000.000, شركة , رأس مالها ,  Octpediaاكتوبٌدٌا للبرمجٌات  - 62

, عن " أعمال  20151, ورلم لٌد  10151, برلم اٌداع ,  06/12/2021فى , 
التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . " 

لمعلومات أعمال تصمٌم وأنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم ا
األلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . " تمدٌم خدمات التعلٌم عن بعد . " أعمال التوصٌف 
والتصمٌم لنظم الحاسابات بمختلف أنواعها . " نشر الكتب . " الدعاٌة واألعبلن وذلن دون 

زمة االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البل
لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً 
مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

 الحى الثامن . -سنتر الٌاسمٌن  -2مبنى  - 5حدة ألحكام المانون , بجهة و
, لٌدت فى  50000.000بحر المرجان للمؤكوالت البحرٌة , شركة , رأس مالها ,  - 63

, عن " الامة و تشغٌل و  20152, ورلم لٌد  10137, برلم اٌداع ,  06/12/2021, 
و التٌن اواى " التورٌدات ادارة المطاعم الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت البحرٌة 

الغذابٌة وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط 
استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه 

ا على من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونه
تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو 

 . -النبوي المهندس  58تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
نصر الدٌن محمود طه خلٌفة وحامد سالم عبدالرحٌم سالم , شركة , رأس مالها ,  - 64

, ورلم لٌد  10139, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌدت فى ,  300000.000
االستثمار العمارى : بالمدن  2017لسنة  72, عن انشطة داخل لانون  20154

والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النابٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا 
ار ربٌس الوزراء منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما مع مراعاة ماورد بمر

لسنة  356ومراعاة لرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2007لسنة  350رلم 
. الامة وتخطٌط المناطك العمرانٌة : بالمناطك الصناعٌة والمجتمعات العمرانٌة  2008

والمناطك النابٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا شبة جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة 
ومراعاة لرار  2007لسنة  350بما مع مراعاة ماورد بمرار ربٌس الوزراء رلم الهٌبة مس

. إلامة المرى السٌاحٌة والفنادق )  2008لسنة  356ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم 
الثابتة ( والموتٌبلت واالنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمٌة وترفٌهٌة ورٌاضٌة 
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: التسوبك العمارى  2017لسنة  72ارج لانون االستثمار رلم وتجارٌة وثمافٌة . انشطة خ
. المماوالت العامة . مع االلتزام بافراد حسابات مستمله ومركز مالً مستمل لبلنشطه 

الوارده بمانون االستثمار وفً حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع 
مع عدم تمتع االنشطه  2017لسنه  72مار رلم بالمزاٌا والحوافز الوارده بمانون االستث

خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات المانون مع مراعاة احكام 
الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌه وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص البلزمة 

بالمز وحدة رلم  لمباشرة نشاطها , بجهة الدور الثانى جنوب طرٌك الواحات دجلة
DPMA01S5  مبنى رلمMA01 . 

, لٌدت فى ,  100000.000, شركة , رأس مالها ,  srwissســروٌس  - 65
 72انشطه داخل ق  -, عن  20155, ورلم لٌد  10140, برلم اٌداع ,  06/12/2021

. " إلامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع أكسسوارات السٌارات ولوزام نظافة  2017لسنة 
ات ومواد نظافة السجاد واالثاث . " أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات السٌار

تجارة  -وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . 
داخل  -الجملة والتجزبة لمواد غسٌل السٌارات وأكسسوارات السٌارات ولوازمها . 

العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم المناطك النابٌة والمجتمعات 
 2007لسنة  350موافمة الهٌبة مسبماً مع مراعاة ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 

انشطه خارج ق  -.  2008لسنة  356ومراعاة لرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم 
والسجاد واألثاث  " إلامة وتشغٌل مركز لخدمة وغسٌل السٌارات 2017لسنة  72

والمبلبس . " إدارة وتشغٌل الوحدات المتنملة لغسٌٌل السٌارات والمبانى والسجاد واألثاث . 
تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار  -

والحوافز الواردة وفى حالة عدم التزام المنشؤة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا 
، وكذا ال تتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار  2017لسنة  72بمانون االستثمار رلم 

 10 25،  24،  23،  22بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون . , بجهة مكتب رلم 
 . -الحى الثامن  -مول المستمبل 

شركة , رأس مالها ,  , SUN LIGHTصن الٌت الستصبلح وتشغٌل المزارع  - 66
, ورلم لٌد  10141, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000

, عن استصبلح و تجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التً تجعلها لابلة  20156
لبلستزراع و استزراع األراضً المستصلحة )وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن ان تكون 

ح واالستزراع وان تستخدم طرق الري الحدٌثة األراضً مخصصة ألغراض االستصبل
 350ولٌس الري بطرٌك الغمر ) فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار ربٌس الوزراء رلم 

 -(  2008لسنة  356ومراعاه لرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2007لسنة 
او التسمٌن او  تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت او االلبان

تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت او التفرٌخ  -اللحوم. 
ألامة وتشغٌل مصنع النتاج وجمع  -انشاء المناحل. -او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم. 

مدٌم ت -التصدٌر  -وفرز وتعببة وتغلٌف الحاصبلت الزراعٌة و التمور بكافة انواعها 
االستشارات فً المجال الزراعى . فٌما عداما ٌتعلك باسواق األوراق المالٌة وكذا 

االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال 
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واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فً 
من لانون سوق رأس المال والبحته  27اق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة مجال األور

 امام ارض مهرجان التمور . -التنفٌذٌة ( , بجهة مندٌشة 
, شركة , رأس مالها ,  ALHUDAالهدى الستصبلح وتشغٌل المزارع  - 67

, ورلم لٌد  10142, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000
, عن استصبلح و تجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التً تجعلها لابلة  20157

لبلستزراع و استزراع األراضً المستصلحة )وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن ان تكون 
األراضً مخصصة ألغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الري الحدٌثة 

 350بها لرار ربٌس الوزراء رلم  ولٌس الري بطرٌك الغمر ) فٌما عدا المناطك الصادر
 -(  2008لسنة  356ومراعاه لرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2007لسنة 

تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت او االلبان او التسمٌن او 
التفرٌخ  تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت او -اللحوم. 

ألامة وتشغٌل مصنع النتاج وجمع  -انشاء المناحل. -او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم. 
تمدٌم  -التصدٌر  -وفرز وتعببة وتغلٌف الحاصبلت الزراعٌة و التمور بكافة انواعها 

االستشارات فً المجال الزراعى . فٌما عداما ٌتعلك باسواق األوراق المالٌة وكذا 
ات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال االستشار

واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فً 
من لانون سوق رأس المال والبحته  27مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط  التنفٌذٌة ( وذلن دون
استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على 
جوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌ
 الواحات البحرٌة . -امام الوحدة المحلٌة  -بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة مندٌشة 

, شركة , رأس مالها ,  ALAKHLASاإلخبلص الستصبلح وتشغٌل المزارع  - 68
, ورلم لٌد  10143, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000

, عن استصبلح و تجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التً تجعلها لابلة  20158
لبلستزراع و استزراع األراضً المستصلحة )وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن ان تكون 

صبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الري الحدٌثة األراضً مخصصة ألغراض االست
 350ولٌس الري بطرٌك الغمر ) فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار ربٌس الوزراء رلم 

 -(  2008لسنة  356ومراعاه لرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2007لسنة 
ان او التسمٌن او تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت او االلب

تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت او التفرٌخ  -اللحوم. 
ألامة وتشغٌل مصنع النتاج وجمع  -انشاء المناحل. -او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم. 

تمدٌم  -التصدٌر  -وفرز وتعببة وتغلٌف الحاصبلت الزراعٌة و التمور بكافة انواعها 
االستشارات فً المجال الزراعى . فٌما عداما ٌتعلك باسواق األوراق المالٌة وكذا 

االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال 
واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فً 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

من لانون سوق رأس المال والبحته  27وراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة مجال األ
 امام إدارة الرى . -التنفٌذٌة ( , بجهة مندٌشة 

, لٌدت فى ,  150000.000تؤسٌس للتاهٌل العلمى , شركة , رأس مالها ,  - 69
وإدارة , عن إلامة وتشغٌل  20159, ورلم لٌد  10144, برلم اٌداع ,  06/12/2021

مركز العداد وتاهٌل وتنمٌة وتدرٌب الموارد البشرٌة اعداد األبحاث العلمٌة اعداد دراسات 
الجدوى للمشروعات تمدٌم االستشارات )فٌما عد ما ٌتعلك باسواق األوراق المالٌة وكذا 

االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال 
واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فً 

من لانون سوق راس المال والبحته  27مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 
التنفٌذٌة( الامة وتنظٌم المعارض عدا المعارض السٌاحٌة والمإتمرات والحفاالت العامة 

راخٌص البلزمة لكل معرض على حده تمدٌم خدمات التعلٌم عن بعد. بشرط استصدار الت
وذلن دون األخبلل بإحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار 

التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه 
الها او التً لد تعاونها على تحمٌك مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعم

غرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها 
 -سهل حمزة  -شارع كلٌوبترا مع الكرنن  1وذلن الحكام المانون , بجهة الدور االرضى 

 الهرم .
, لٌدت  50000.000,  أودن للتطوٌر واالستثمار السٌاحً , شركة , رأس مالها - 70

, عن اإلستثمار  20160, ورلم لٌد  10145, برلم اٌداع ,  06/12/2021فى , 
والتطوٌر العماري . إلامة وإدارة الفنادق والمري السٌاحٌة )الثابتة ( والموتٌبلت واألنشطة 

ه المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمٌة وترفٌهٌة ورٌاضٌة وتجارٌة وثمافٌة ) مع مراعا
بشؤن شركات اإلدارة الفندلٌة وشروط إجراءات  2012لسنة  300المرار الوزاري رلم 

الترخٌص بها ( وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط 
استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه 

وغٌرها التً تزاول أعماالً شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها علً  من الوجوه مع الشركات
تحمٌك غرضها فً مصر أو الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها 

طرٌك مصر  -المرٌة الذكٌة  - B2210بها وذلن طبماً ألحكام المانون. , بجهة مبنى 
 اسكندرٌة الصحراوى .

, شركة ,  AL - BEHEARY INVESTMENTبلستثمار العمارى البحٌرى ل - 71
, ورلم  10165, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌدت فى ,  10000.000رأس مالها , 

, عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا. " التورٌدات  20163لٌد 
باحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا العمومٌة " التصدٌر " انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد ال

المعلومات " استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع 
استزراع االراضى المستصلحة وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضى مخصصة 

الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة ولٌس الرى بطرٌك 
ومراعاة  2007لسنة  350غمر فٌماعدا المناطك الصادر بها لرار ربٌس الوزراء رلم ال

. " الامة و تشغٌل وادارة  2008لسنة  356لرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

المطاعم الثابتة لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات ) عدا الكحولٌة ( وتمدٌم جمٌع انواع 
مة وتشغٌل وادارة مركز العداد وتنمٌة وتدرٌب الموارد الماكوالت والتٌن اواى . " الا

البشرٌة . " االستثمارى العمارى . " ادارة المشروعات : مع مراعاة المرار الوزارى رلم 
بشان شركات االدارة الفندلٌة وشروط واجراءات الترخٌص بها . "  2012لسنة  300

ٌطها ومدها بالمرافك واعدادها شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن تبلراضى بهدف تمسٌمها وتخط
للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة المنشات علٌها والامة المبانى والواحدات السكٌنة 

والتجارٌة واالدارٌة والترفٌهٌة لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استغبللها لحسابها او 
ت السارٌة وعلى الشركة لحساب الغٌر . مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارا

الحصول كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن 
واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة 
وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال 

شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز 
 96-1لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة عمارة 

 الهرم . -تماطع المرٌوطٌة  -شارع الملن فٌصل 
, لٌدت  100000.000ها , , شركة , رأس مال FILM CRAFTفٌلم كرافت  - 152
, عن " االنتاج الفنى  20275, ورلم لٌد  10346, برلم اٌداع ,  12/12/2021فى , 

والتوزٌع لبلفبلم السٌنمابٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌه 
م من والتلفزٌونٌة و كافة االعمال والمصنفات الفنٌه المربٌة والمسموعه وبرامج الست كو

تصحٌح الوان (  -تحمٌض نٌجاتٌف  -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -)تصوٌر
لحساب الشركة وباسمها او لحساب الغٌر " اعداد و تجهٌز استدٌوهات التصوٌر و تاجٌر 

ها و اماكن التصوٌر و دور العرض ) كل ما سبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعى 
لفنٌه و الثمافٌه و الغنابٌه " اعداد وتنفٌذ وتنظٌم ورش العمل الفنٌة ( " تنظٌم المهرجانات ا

والتدرٌبٌة " الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة وتؤهٌل وتطوٌر الكوادر والموارد 
البشرٌة واكتشاف المواهب فى مجال العمل الفنى واعمال الدراما والتمثٌل وذلن دون 

ابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللو
البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع 
الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 

شترٌها أو تلحمها بها غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو ت
المستثمر  -االمل  6 -الدور االرضى  - 1وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة شمة رلم 

 الصغٌر .
اٌه اس اٌه مٌدٌكال تن لتجارة الجملة والتجزبة للمستلزمات الطبٌة ومستحضرات  - 153

برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌدت فى ,  10000.000التجمٌل , شركة , رأس مالها , 
, عن " تجارة الجملة والتجزبة للمستلزمات الطبٌة  20277, ورلم لٌد  10348, 

ومستحضرات التجمٌل ومستلزمات الحاسب االلى واالنظمة االلكترونٌة داخل المناطك 
النابٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة 

و مراعاة لرار  2007لسنة  350راعاة ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم مسبما مع م
" مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع  2008لسنه  356ربٌس جمهورٌه مصر العربٌة رلم 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

" وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح  2003لسنه  64واالنتاج الحربى رلم 
البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 

للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة 
بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها 

 -سنتر عثمان  1, بجهة أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون 
 الحى المتمٌز . -المجاورة الثانٌة 

, شركة , رأس مالها ,  TARKEEM SOLUTIONSترلٌم سلوشنز  - 72
, ورلم لٌد  10166, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و  2017لسنة  72, عن انشطة من داخل ق  20164
االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة وتصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات 

أعمال التوصٌف والتحلٌل و  -طوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى . و أنشطة التعهٌد و ت
اعمال تصمٌم و  -التصمٌم للبرمجٌات و ولواعد البٌانات و التطبٌمات بمختلف انواعها . 

انتاج البرامج و التطبٌمات و إنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة و تشغٌلها 
المحتوى االلكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة و انتاج  -والتدرٌب علٌها . 

أعمال التوصٌف و  -إدخال البٌانات على الحاسبات و بالوسابل االلكترونٌة .  -بٌانات . 
انتاج وتطوٌر النظم المدمجة و  -التصمٌم و التطوٌر لنظم الحاسبات بمختلف انواعها . 

 -تصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات . أعمال التوصٌف و ال -تشغٌلها والتدرٌب علٌها . 
المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة  -تنفٌذ وادارة شبكات وتداول البٌانات . 

انشاء وادارة  -الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع و النماذج والرسوم الصناعٌة . 
انشاء وادارة مراكز  -مات مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلو

 -االستشارات و الدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات و االتصاالت وتطوٌرها . 
االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى  -حاضنات االعمال التكنولوجٌة و دعم رٌادة االعمال . 

علمى التملٌدى من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى ال
تجارة الجملة و التجزبة للهداٌا و التحف داخل المناطك النابٌة و  -و الثمافى والفنى . 

المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما 
و مراعاة لرار ربٌس  2007لسنة  350مع مراعاة ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 

:  2017لسنة  72. انشطة من خارج ق  2008لسنة  356ر العربٌة رلم جمهورٌة مص
فى شؤن تنظٌم  1982لسنة  120التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  -

أعمال الوكالة التجارٌة ، و ال ٌنشا تؤسٌس الشركة أى حك فى مزاولة غرضها إال بعد 
رضها من الجهات المختصة و بما ال ٌخل الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غ

بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض. على الشركة االلتزام بإفراد حسابات مالٌة مستملة 
لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها 

على أن ال  2017لسنة  72لم فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار ر
تتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون وذلن 
دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص 

 البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع
الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك 
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غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها 
 المهندسٌن . -ش سورٌا  63وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة الدور الثانى مبنى 

,  50000.000, شركة , رأس مالها ,  NBA WELLNESSان بً اٌه وٌلنس  - 73
, عن " التصنٌع  20165, ورلم لٌد  10167, برلم اٌداع ,  06/12/2021لٌدت فى , 

لدي الغٌر لبلدوٌة البشرٌة واالبٌطرٌة والمكمبلت الغذابٌة ومستحضرات التجمٌل " التجارة 
لعمومٌة " التصدٌر وذلن دون العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا " التورٌدات ا

االخبلل باحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة 
لممارسة هذه االنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات 

صر وغٌرها التً تزاول اعمال شبٌة باعماله او التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً م
او فً خارجها كما ٌجوز لها ان تندمج فٌه او تشترٌها او تلحك بها وذلن طبما الحكام 

 الهرم . -ش سعد ابن ابً ولاص المساحة  13المانون , بجهة 
توب فٌجٌن لتؤجٌر اجهزة المناظٌر و تورٌد المستلزمات الطبٌة , شركة , رأس  - 74

, ورلم لٌد  10168, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌدت فى ,  20000.000مالها , 
, عن " تؤجٌر اجهزة المناظٌر الطبٌة ) فٌما عدا التؤجٌر التموٌلى ( " تورٌد  20166

المستلزمات الطبٌة وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، 
تشترن باي  وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان

وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها 
على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او 

 شارع الملن فٌصل . 29تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة 
, شركة , رأس مالها ,  GREEN ViLLAGEللمماوالت العامة جرٌن فالٌدج  - 75

, ورلم لٌد  10170, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌدت فى ,  10000.000
, عن المماوالت العامة . التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا .  20168

ابح والمرارات السارٌة، التورٌدات العمومٌة . وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللو
وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي 
وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها 

ها او على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌ
ش احمد زوٌل  2 -الدور الرابع  - 14تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة شمة 

 . -الهرم  -من ش اللبٌنً 
,  19000.000, شركة , رأس مالها ,  HULUL TECHاتش تً لحلول التمنٌه  - 76

 , عن انشطة من 20169, ورلم لٌد  10171, برلم اٌداع ,  06/12/2021لٌدت فى , 
: تصمٌم وإنتاج البرامج : أ أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم  2017لسنة  72داخل ق 

للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . ب أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج 
والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . 

المحتوى اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . د إدخال  ج إنتاج
  البٌانات على الحاسبات وبالوسابل اإللكترونٌة ( تصمٌم وإنتاج معدات الحاسبات اآللٌة : أ
أعمال التوصٌف والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . ب إنتاج وتطوٌر 

( تصمٌم وتنفٌذ وإدارة مشروعات البنٌة  4تدرٌب علٌها . النظم المدمجة وتشغٌلها وال
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األساسٌة للمعلومات واالتصاالت : أ أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات ونمل وتداول 
( االتصاالت وخدمات  5  تنفٌذ وإدارة شبكات نمل وتداول البٌانات . ت  البٌانات ب

ق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن ( المشروعات التً تستثمر فً تطوٌر حمو 6  االنترنت ث
األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى  7براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة 

التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنة المحتوى العلمً 
على  *اعداد واداره وتشغٌل موالع الكترونٌه 72والثمافً والفنً . انشطه خارج لانون 

الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار و فً حالة 
عدم التزام شركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون 

على ان ال تتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار  2017لسنة  72االستثمار رلم
لحوافز الواردة بذات المانون ذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح بالضمانات و ا

والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة ٌجوز 
للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة 

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن  بؤعمالها أو التً لد اونها على تحمٌك
ش دمحم 45تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن بماً ألحكام المانون ( , بجهة للشركة

 . -الغزالً_ لمبٌز سابما الدور االداري
, شركة , رأس مالها ,  J VALLEY SYSTEMSجاي فالً سٌستمز  - 77

, ورلم لٌد  10172, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000
: أعمال التوصٌف  2017لسنة  72, عن أنشطة داخل لانون االستثمار رلم  20170

والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . أعمال 
اإللكترونٌة  تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات

وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . إنتاج المحتوى اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة 
 72وبٌانات . إدخال البٌانات على الحاسبات وبالوسابل اإللكترونٌة . انشطه خارج لانون 

التورٌدات العمومٌة على الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة 
بمانون االستثمار و فً حالة عدم التزام شركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و 

على ان ال تتمتع االنشطة خارج 2017لسنة  72الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 
لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون ذلن دون اإلخبلل بؤحكام 

وابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه الموانٌن والل
األنشطة ٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول 

أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد اونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما 
ش 45ها أو تلحمها بها وذلن بماً ألحكام المانون , بجهة ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌ

 . -دمحم الغزالً_ لمبٌز سابما الدور االداري
, لٌدت  10000000.000بربر بولٌز اندراوس وشرٌكٌه , شركة , رأس مالها ,  - 78

, عن االستثمار  20173, ورلم لٌد  10180, برلم اٌداع ,  06/12/2021فى , 
العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النابٌة والمناطك خارج الوادي 

إلامة  2والمنطرة شرق فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما  المدٌم فٌما عدا شمال وجنوب سٌناء
المرى السٌاحٌة والفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت مستوى ال ٌمل عن ثبلث نجوم واألنشطة 
المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمٌة وترفٌهٌة ورٌاضٌة وتجارٌة وثمافٌة . مع إفراد 
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مع مراعاة ما ورد بمرار ربٌس  حسابات مستملة ومركز مالً خاص لكل نشاط على حدة
 356ومراعاة لرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2007لسنة  350الوزراء رلم 

* م ع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  2008لسنة 
مركز خدمات  1الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها , بجهة لطعة رلم 

 لمجاورة التاسعة والمجاورة العاشرة غرب سومٌد .ا
, لٌدت  50000.000, شركة , رأس مالها ,  oxfordاكسفورد إلدارة المطاعم  - 79

, عن إلامة و انشاء و  20174, ورلم لٌد  20174, برلم اٌداع ,  06/12/2021فى , 
ٌم جمٌع انواع المؤكوالت و تجهٌز و إدارة المطاعم و الكافٌهات و الكافٌترٌات الثابته لتمد

المشروبات و التٌن اواي ) عدا المشروبات الكحولٌة و الخمور ( وذلن دون االخبلل 
بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط أستصدار التراخٌص البلزمة لممارسة 

تى هذه االنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها ال
تزاول اعماال شبٌهه باعمالها أو التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر أو الخارج 

كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها و ذلن طبما ألحكام المانون , بجهة 
 ـ المحور المركزي ـ داخل كرٌزى ووتر ـ . 11لطعه 

 SEA WHALE FOR IMPORT ANDحوت البحر لبلستٌراد والتصدٌر  - 80
EXPORT  , 06/12/2021, لٌدت فى ,  2000000.000, شركة , رأس مالها  ,
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  -, عن  20175, ورلم لٌد  10187برلم اٌداع , 

االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون تلتزم الشركة باحكام  -مسموح به لانونا . 
فً شؤن سجل المستوردٌن ، وال ٌنشى تاسٌس الشركة اي 1982لسنة  121لم المانون ر

حك فً مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من 
التورٌدات العمومٌة -الجهات المختصة وبما الٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض. 

وابح والمرارات السارٌة ،وبشرط استصدار وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن والل
التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهه بؤعمالها أوالتً لد تعاونها علً تحمٌك 
ها أو تلحمها بها غرضها فً مصر أوفً الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌ

 . -الكوم االحمر  -ش خالد مراون8وذلن طبما الحكام المانون , بجهة 
 Eg Block For Cement Productsاٌجً بلون لتصنٌع المنتجات االسمنتٌة  - 81

, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌدت فى ,  60000.000, شركة , رأس مالها , 
وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات االسمنتٌة . , عن إلامة  20177, ورلم لٌد  10189

وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار 
التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة. وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه 

تعاونها علً تحمٌك مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد 
غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 

مركز  -وذلن طبما ألحكام المانون . , بجهة ناهٌا الطرٌك االبٌض بجوار مسجد الطوٌل 
 كرداسة .

 MID-WORLD FORمٌد ورلد لئلنشاءات و التصمٌم المعماري  - 82
CONSTRUCTIONS AND ARCHITECTURE DESIGN  , شركة ,
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,  10193, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌدت فى ,  400000.000رأس مالها , 
, عن " المماوالت العامة و المتكاملة و المتخصصة. " إعداد  20179ورلم لٌد 

التصمٌمات الهندسٌة. " تمدٌم األستشارات الهندسٌة ) فٌما عدا ٌتعلك بؤسواق األوراق 
المالٌة و كذلن االستشارات المانونٌة و االستشارات و الدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة 
زٌادة رأس المال و األستحواذ و كذلن االستشارات المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً 

من لانون سوق رأس المال و البحتة  27مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 
( وذلن دون اإلخبلل بإحكام الموانٌن و اللوابح و المرارات السارٌة ، و بشرط التنفٌذٌة 

استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذة األنشطة. وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجة 
من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول أعماالً شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها 

فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو  علً تحمٌك غرضها فً مصر أو
شارع علً ابن ابً طالب متفرع من  7تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة 

 . -المهندسٌن  -شارع جزٌرة العرب 
, شركة , رأس مالها ,  ASSAL ASSAL TRADINGعسل عسل ترٌدٌنج  - 83

, ورلم لٌد  10195, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000
إداره وتشغٌل المطاعم والكافترٌات الثابتة لتمدٌم الوجبات الجاهزة  -, عن  20181

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  -3وحدات الطعام المتنملة  -2والمشروبات عدا الكحولٌة 
حكام الموانٌن واللوابح التورٌدات العمومٌة وذلن دون اإلخبلل بؤ-4مسموح به لانونا 

والمرارات السارٌة , وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذة األنشطة. وٌجوز 
للشركه ان تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة 

بؤعمالها أو التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او الخارج , كما ٌجوز لها ان 
ش د/ٌوسف  17تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون . , بجهة 

 . -ادرٌس 
, لٌدت فى ,  50000.000توب تن للمبلبس الجاهزة , شركة , رأس مالها ,  - 84
, عن الشركة :تجارة  20185, ورلم لٌد  10199, برلم اٌداع ,  07/12/2021

الجاهزة الحرٌمً والرجالً واألطفال والموالٌد والشنط واالحذٌه وتوزٌع وبٌع المبلبس 
الحرٌمً والرجالً وجمٌع المستلزمات واالكسسوارات الرجالً والحرٌمً . وذلن دون 

االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة 
ترن باي وجه من الوجوه مع الشركات لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تش

وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً 
مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

 . -الطالبٌة  -ش العروبة  84ألحكام المانون , بجهة 
, شركة , رأس مالها ,  GTS BEDSبٌدز للتسوٌك االلكترونى  جى تى اس - 85

, ورلم لٌد  10200, برلم اٌداع ,  07/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000
, عن " التجارة االلكترونٌة والتسوٌك االلكترونى . " ادارة الفنادة والموتٌبلت  20186

والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح 
رارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز والم

للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان 
 - 303حمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة الوحدة رلم تندمج فٌها أو تشترٌها او تل

 منطمة حدابك أكتوبر . -المرحلة االلى  - 3عمارة رلم  -الدور الثالث 
, شركة , رأس مالها ,  RAD PRO STUDIOSراد برو استودٌو  - 86

, ورلم لٌد  10201, برلم اٌداع ,  07/12/2021, لٌدت فى ,  250000.000
, عن االنتاج الفنً و التوزٌع لبلفبلم السٌنمابٌه و التلفزٌونٌه و الفٌدٌو و  20187

 -المسرحٌات و المسلسبلت االذاعٌه و التلفزٌونٌه و كافه االعمال الفنٌه من )تصوٌر
تصحٌح الوان(. وذلن دون االخبلل -تحمٌض نٌجاتٌف-مونتاج-دوببلج-مٌكساج-صوت

ات السارٌه ،وبشرط استصدار الموانٌن البلزمه لممارسه باحكام الموانٌن و اللوابح و المرار
هذه االنشطه وٌجوز للشرن هان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً 

تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او فً 
ا بها و لن طبما الحكام المانون , الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمه

 مٌدان فٌنً .-شارع السد العالً 6بجهة 
, لٌدت  100000.000االرسان للتجارة العامة والمماوالت , شركة , رأس مالها ,  - 87

, عن " التجارة العامة  20188, ورلم لٌد  10202, برلم اٌداع ,  07/12/2021فى , 
ونا " التورٌدات العمومٌة " المماوالت العامة وذلن دون و التوزٌع فٌما هو مسموح به لان

اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 
البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع 

ً لد تعاونها على تحمٌك الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو الت
غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 

 لسم الطالبٌة . -من ش الهرم  -ش السبلم  - 28وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة عمار 
 PRECISION ENGINEERING SOLUTIONSالدلة للحلول الهندسٌة  - 88

, برلم اٌداع ,  07/12/2021, لٌدت فى ,  500000.000ة , رأس مالها , . , شرك3
-التورٌدات العمومٌة -اعداد التصمٌمات الهندسٌة -, عن  20190, ورلم لٌد  10204

المماوالت العامة وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط 
هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه  استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة

من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على 
تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها 

-المرحله الثانٌة-178عمار-األول الدور-11بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة شمة 
 بٌفرلً هٌلز .

 -K B S Technology  &Eكى بى أس للتكنولوجٌا و التجارة االلكترونٌة  - 89
marketing  , برلم  07/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000, شركة , رأس مالها ,

تاج إن 2017لسنة  72, عن أنشطة داخل لانون  20192, ورلم لٌد  10209اٌداع , 
 2017لسنة  72وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها أنشطة خارج لانون 

التجارة االلكترونٌة عبر االنتر نت . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح 
والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة. وٌجوز 

جه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول أعماال شبٌهة للشركة أن تشترن بؤى و
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بؤعمالها أو التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها 
 -أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام االمانون , بجهة الدور األول 

 الى .أه -الحى الثامن  - 120عمارة  - 4شمة 
, لٌدت فى ,  100000.000فنٌٌر للتجارة والتوكٌبلت , شركة , رأس مالها ,  - 90
التجارة العامة  -, عن  20194, ورلم لٌد  10211, برلم اٌداع ,  07/12/2021

 -2والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا وعلى االخص تجارة وتوزٌع المواد الغذابٌة 
فى شان تنظٌم  1982لسنة  120الشركة باحكام المانون رلم التوكٌبلت التجارٌة ) تلتزم 

اعمال الوكالة التجارٌة ( وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، 
وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي 

ول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزا
على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او 

بجوار لاعة  -شارع المستجد  - 3تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة عمار رلم 
 . -المرٌوطٌة  -الجون 

حرارى للدابن الببلستكٌه ( , شركة , رأس مالها , كوفا ببلست ) التشكٌل ال - 91
, ورلم لٌد  10213, برلم اٌداع ,  07/12/2021, لٌدت فى ,  2000000.000

إلامه وتشغٌل مصنع للتشكٌل الحرارى  2017لسنة  72, عن أنشطه داخل ق  20196
مع  تتمثل فى األستٌراد والتصدٌر 2017لسنة  72للدابن الببلستكٌه أنشطه خارج ق 

فى شؤن السجل المستوردٌن وتعدٌبلته تلتزم  1982لسنة  121األلتزام بالمانون رلم 
فً شان سجل المستوردٌن والٌنشا تاسٌس  1982لسنة  121الشركة باحكام المانون رلم 

الشركة اي حك هً مزاولة غرضها اال بعد الحصول علً التراخٌص البلزمة لمزاولة 
ا ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض وذلن غرضها من الجهات المختصة وبم

دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص 
البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع 

د تعاونها على تحمٌك الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً ل
غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها 

ش  255 -الدور الرابع  - 402وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة الممر اإلدارى شمه رلم 
 الهرم .

ت فى , , لٌد 6000000.000بتٌتً للمماوالت العامه , شركة , رأس مالها ,  - 92
, عن اداره وتشغٌل المراكز  20197, ورلم لٌد  10214, برلم اٌداع ,  07/12/2021

التجارٌه وسبلسل االمداد و االستثمار العماري والمماوالت العامه وذلن دون االخبلل 
بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة 

وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات لممارسة هذه األنشطة 
وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً 
مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

 . -مستثمر الصغٌر فدان ال 49 - 15ع  14ألحكام المانون , بجهة وحده 
,  7900000.000العش للهندسة والمماوالت والتجارة , شركة , رأس مالها ,  - 93

, عن "  20198, ورلم لٌد  10215, برلم اٌداع ,  07/12/2021لٌدت فى , 
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المماوالت العامه والمتكاملة والمتخصصه . " مماوالت ترمٌم وإصبلح ورفع كفاءة 
أنواعها . " االستثمار والتطوٌر العماري . " إعداد الدراسات المنشؤت والمبانً بكافة 

االلتصادٌة والهندسٌة والتكنولوجٌة للمشروعات. " إعداد الدراسات االلتصادٌة 
والتخطٌطٌة للمنطمة الصناعٌة. " إنشاء مبانً مصانع بالمنطمة الصناعٌة تمدم جاهزة 

افك والمنشآت بداخلها. " تمدٌم للمشروعات. " إدارة المنطمة الصناعٌة وصٌانة المر
الخدمات اللوجٌستٌة . " الامة و تشغٌل المدارس فٌما الٌتعدى التعلٌم الثانوى. " إنشاء 

الطرق الحرة والسرٌعة والربٌسٌة وإدارتها واستغبللها وصٌانتها. " إلامة وتشغٌل وإدارة 
ٌات الخطرة ( مخازن ومستودعات البضابع )عدا مخازن ومستودعات المواد والكٌماو

وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار 
التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 
مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها  غرضها فً

 الهرم . -ع هضبة االهرام  250وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة 
,  250000.000, شركة , رأس مالها ,  KIXOS LOUNGEكٌكسوس الونج  - 94

, عن الامة و  20199, ورلم لٌد  10216, برلم اٌداع ,  07/12/2021لٌدت فى , 
تشغٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( و 

تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن اواى. وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح 
ة . وٌجوز والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشط

للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة 
بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها 

 19أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة وحدة رلم 
وصلة دهشور )طرٌك محور العبور حالٌاً( بالمطاع الثالث  - 4ن مبنً المول رلم جزء م

 . -والرابع 
, لٌدت فى ,  300000.000المملكة لئلنتاج الحٌوانً , شركة , رأس مالها ,  - 95
, عن " تربٌة جمٌع أنواع  20200, ورلم لٌد  10217, برلم اٌداع ,  07/12/2021

لن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. وذلن دون الحٌوانات ، سواء كان ذ
اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 
البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع 

ا أو التً لد تعاونها على تحمٌك الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعماله
غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 

 المهندسٌن . -شارع عطبره  5وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
,  100000.000, شركة , رأس مالها ,  NEFRTنفرت للتجارة و المماوالت  - 96

, عن تورٌد  20201, ورلم لٌد  10223, برلم اٌداع ,  07/12/2021لٌدت فى , 
وتركٌب الرخام و الجرانٌت المماوالت العامة و التجارة العامة و التوزٌع فٌما هو مسموح 

بح والمرارات به لانونا التورٌدات العمومٌة وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوا
السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان 
تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او 
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التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها 
 -الدور األرضً  - 1ا او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة شمة أو تشترٌه

 . 16الحى  -المجاورة الرابعة  - 53عمارة 
, لٌدت فى ,  100000.000الوعد اٌجٌبت هوست فودز , شركة , رأس مالها ,  - 97
رة , عن ألامة وتشغٌل وادا 20202, ورلم لٌد  10224, برلم اٌداع ,  07/12/2021

المطاعم والكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات ) عدا الكحولٌة ( وتمدٌم جمٌع 
اعمال تجهٌز الحفبلت واالفراح والمإتمرات.وذلن دون  -أنواع المؤكوالت والتٌن اواي . 

االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة 
رسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات لمما

وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً 
مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

 الطالبٌة . -ٌن الضبع العروبة شارع حس 1ألحكام المانون , بجهة 
, لٌدت فى ,  2000000.000جولد بٌورتى , شركة , رأس مالها ,  - 98
, عن انشطة داخل ق  20203, ورلم لٌد  10225, برلم اٌداع ,  07/12/2021

الامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل وتشغٌل المعادن والذهب  -.  2017لسنة  72االستثمار رلم 
ل على الموافمات البلزمة من مصلحة دمغ المصوغات والموازٌن ) مع مراعاة الحصو

االستثمار العمارى ) بالمدن والمجتمعات  -التابعة لوزارة التموٌن والتجارة الداخلٌة ( 
العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النابٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة 

 350ما مع مراعاة ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسب
انشطة  2008رلم  356ومراعاة لرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم 2007لسنة 

التنمٌب عن الخامات التعدٌنٌة والمعادن  -.  2017لسنة  72خارج ق االستثمار رلم 
شمل ذلن محاجر واستخراجها وتمطٌعها وتجهٌزها واجراء اى عملٌات صناعٌة علٌها والٌ

التورٌدات العمومٌة تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌة ومركز مالى  -الرمل والزلط 
مستمل لكل نشاط على حده وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع 

وكذا التتمتع االنشطة  2017لسنة  72بالمزاٌا والحوافز الوارده بمانون االستثمار رلم 
رج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات المانون . وذلن دون االخبلل خا

باحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة 
هذة االنشطة . وٌجوز للشركة ان تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى 

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى تزاول اعماال شبٌهة 
الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون . , 

 شارع الفردوس ) الدورى ( . 10بجهة 
 INDUSTRY RUN FORاندسترى رن فور انجٌرنٌج سٌرفٌس  - 99

ENGINEERIN GSERVICES ,  , لٌدت فى ,  5000.000شركة , رأس مالها ,
, عن )أ( أعمال التصمٌمات  20204, ورلم لٌد  10226, برلم اٌداع ,  07/12/2021

الهندسٌة للمعدات وخطوط االنتاج والمصانع . )ب( أعمال ادارة التنفٌذ للمشروعات 
كلة الفنٌة الصناعٌة ومشروعات الخدمات والمرافك على اختبلف أنشطتها واعادة الهٌ

واالدارٌة للمصانع . )ج( إدارة المنطمة الصناعٌة وصٌانة المرافك والمنشات بداخلها . 
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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

وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة , وبشرط استصدار 
التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن باى وجه من الوجوه 

ت وغٌرها التى تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التى لد تعاونها على تحمٌك مع الشركا
غرضها فى مصر أو فى الخارج كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 

 . -الهرم -المرٌوطٌة -عمارات الفراعنة4وذلن طبمؤ ألحكام المانون . , بجهة 
, لٌدت  10000.000, شركة , رأس مالها ,  Mongez mediaمونجز مٌدٌا  - 100
, عن التسوٌك  20206, ورلم لٌد  10229, برلم اٌداع ,  08/12/2021فى , 

صناعه تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشمله من انشطة -االلكترونى عبر االنترنت 
ٌر صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وأنشطة التعهٌد وتطو

أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد -البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 
أعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء -البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها 

انتاج المحتوى -لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 
ادخال البٌانات على الحاسبات -بصورة المختلفه من صوت وصورة وبٌانات االلكترونى 

أعمال التوصٌف والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات بمختلف -وبالوسابل االلكترونٌة 
اعمال التوصٌف -انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها -انواعها 

-فٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات تن-والتصمٌم لشبكات ونمل وتداول البٌانات 
المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة -األتصاالت وخدمات األنترنت 

أنشاء وادارة مراكز التدرٌب -بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة 
رة مراكز األستشارات أنشاء وادا-العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

حاضنات األعمال -والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 
األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدى من صوت -التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال 

وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمى والثمافى والفنى 
دون االخبلل باحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرطاستصدار  وذلن

التراخٌص البلزمة لممارسة هذة االنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن بؤى وجة من الوجوة 
مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهه بؤعمالها أو التى لد تعاونها على تحمٌك 

ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها غرضها فى مصر أو فى الخارج كما 
 فٌصل .-كفر طهرمس -ش عبد المجٌد سعٌد 1وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة 

,  Mastery for Development and trainingماستري للتنمٌه والتدرٌب  - 101
, برلم اٌداع ,  08/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000شركة , رأس مالها , 

الامة وتشغٌل وادارة مركز العداد وتنمٌة وتدرٌب -, عن  20208, ورلم لٌد  10231
انشاء وتشغٌل مركز متخصص لتدرٌب االطفال الطبٌعٌن وذوي  -الموارد البشرٌة 

االحتٌاجات الخاصة والتدرٌب علً النطك وتعلٌم لغة التخاطب )فٌما ال ٌجاوز مرحلة 
ركز تدرٌب العداد الباحثٌن والمدربٌن وتنمٌة الموارد الامة وتشغٌل م -التعلٌم الثانوي( 

اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات  -البشرٌة والمهنٌه 
اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد  -والتطبٌمات بمختلف انواعها 

انتاج المحتوى االلكترونً  -ٌب علٌها بٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدر
ادخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسابل -بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 
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تصمٌم الرسوم الهندسٌة بمختلف انواعها وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن  -االلكترونٌة 
مارسة هذه األنشطة واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لم

وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال 
شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز 

طعه ل-1لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة شمة 
 الحً الثالث . -8مجاورة  -1737

,  50000.000, شركة , رأس مالها ,  EL ATTAالعطا لبلستثمار العماري  - 102
, عن بٌع  20209, ورلم لٌد  10232, برلم اٌداع ,  08/12/2021لٌدت فى , 

وتؤجٌر وتشطٌب الوحدات السكنٌة * التطوٌر العماري * التصدٌر وذلن دون االخبلل 
بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة 

رسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات لمما
وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً 
مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

 لزهراء الدور األول .شارع ا 63ألحكام المانون , بجهة 
, لٌدت فى ,  200000.000برٌتا للتورٌدات العامة , شركة , رأس مالها ,  - 103

, عن التورٌدات العمومٌة  20210, ورلم لٌد  10233, برلم اٌداع ,  08/12/2021
وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوبح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار 

زمة للمارسة هذة الشركة وٌجوز للشركة ان تشترن بؤي وجه من الوجوة مع التراخٌص اال
الشركات وغٌرها التً تزاول اعماالً شبٌة بؤعمالها أو التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها 

فً مصر أو الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبماً 
 شارع التحرٌر . - 132العمار رلم  -الدور الثامن  83 ألحكام المانون , بجهة شمة

, شركة ,  NEXT TECH CORPORATIONنٌكست تٌن كوربرٌشن  - 104
, ورلم  10234, برلم اٌداع ,  08/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000رأس مالها , 

, عن أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات  20211لٌد 
التطبٌمات بمختلف أنواعها . أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد و

البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها إنتاج المحتوى اإللكترونً 
بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات إدخال البٌانات على الحاسبات وبالوسابل 

لتوصٌف والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج اإللكترونٌة أعمال ا
وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات 

ونمل وتداول البٌانات تنفٌذ وإدارة شبكات نمل وتداول البٌانات . االتصاالت وخدمات 
إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات االنترنت . إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب 

إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فً مجاالت المعلومات 
واالتصاالت وتطوٌرها حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال . األنشطة 

رلمً بما فً المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى 
ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافً والفنً . . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح 

والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز 
للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة 
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 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن بؤعم
تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى و ذلن كله طبماً 

 الدور االداري .-ش دمحم الغزالً_ لمبٌز سابما 45ألحكام المانون. , بجهة 
 FOODS GATE FORات الغذابٌة فودز جٌت للتجارة والتورٌد - 105

TRADING  , 08/12/2021, لٌدت فى ,  525000.000, شركة , رأس مالها  ,
, عن " الامة و تشغٌل و ادارة المطاعم و  20212, ورلم لٌد  10235برلم اٌداع , 

الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع 
و التٌن اواى " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا " تجارة  المؤكوالت

تورٌد المواد الغذابٌة والوجبات الغذابٌة الجاهزة والمؤكوالت " التورٌدات العمومٌة " 
استغبلل العبلمات التجارٌة )الفرنشاٌز( وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح 

شرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز والمرارات السارٌة ، وب
للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة 

بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها 
 103طبماً ألحكام المانون , بجهة وحدة رلم أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن 

 الشٌخ زاٌد . -الحى االول  -المجاورة الرابعة  - 11عمار رلم  -
,  300000.000الكمٌت للتطوٌر العماري والتجارة , شركة , رأس مالها ,  - 119

, عن " التطوٌر  20229, ورلم لٌد  10271, برلم اٌداع ,  09/12/2021لٌدت فى , 
ي . " تجارة الجملة والتجزبة للرخام . " التورٌدات العمومٌة . " التصدٌر . " إدارة العمار

المنطمة الصناعٌة وصٌانة المرافك والمنشآت بداخلها. " شراء و بٌع و تاجٌر و الامة 
الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح 

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

بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها 
 -أبراج مكة  2ا وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها به

 . -الهرم  -الطالبٌه 
 500000.000, شركة , رأس مالها ,  EL Jokerالجوكر للصناعات الغذابٌة  - 120

, عن الامة و  20230, ورلم لٌد  10272, برلم اٌداع ,  09/12/2021, لٌدت فى , 
 -واد الغذابٌة وعلً االخص الحلوٌات الجافة تشغٌل مصنع لتصنٌع وتعببة و تغلٌف الم

التورٌدات العمومٌة التجارة  -تسوٌك المنتجات الغذابٌة وعلً االخص الحلوٌات  -التصدٌر 
العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا و ذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح 

لممارسة هذة االنشطة . وٌجوز والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص االزمة 
للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة 

باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج . كما ٌجوز لها 
ش جمال عطا  1ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون , بجهة 

 البراجٌل . -
,  20000.000, شركة , رأس مالها ,  send serviceسٌند لخدمات النمل  - 106

, عن أنشطة من  20213, ورلم لٌد  10216, برلم اٌداع ,  08/12/2021لٌدت فى , 
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النمل البري للبضابع بما فً ذلن النمل العابرللحدود والنمل - -:2017لسنة  72داخل ق 
النمل المبرد للبضابع والثبلجات الخاص بحفظ الحاصبلت  -السكن الحدٌدٌة  عن طرٌك

الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذابٌة " والٌتم مزاولة نشاط النمل البري للركاب 
أو البضابع ) الداخلً والدولً ( والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصري أو خارجه 

اللٌن واستخراج التراخٌص البلزمه بمزاولة النشاط من جهاز تنظٌم اال بعد المٌد بسجل الن
استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة  -النمل البري والدولً " 

لؤلستزراع واستزراع األراضً المستصلحة : وٌشترط فً هتٌن الحالتٌن أن تكون 
وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة  االراضً مخصصة ألغراض األستصبلح واألستزراع

ولٌس الري بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار ربٌس مجلس الوزراء رلم 
.  2008لسنة  356ومراعاة لرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2007لسنة  350

ما عدا تجارة الجملة والتجزبة : داخل المناطك النابٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌ -
منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبماً مع مراعاة ماورد بمرار ربٌس مجلس 

 356ومراعاة لرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2007لسنة  350الوزراء رلم 
الامة وتشغٌل المراكز التجارٌة وسبلسل األمداد : داخل المناطك النابٌة  -.  2008لسنة 

مرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبماً والمجتمعات الع
ومراعاة لرار  2007لسنة  350مع مراعاة ماورد بمرار ربٌس مجلس الوزراء رلم 

لسنة  72. أنشطة من خارج ق  2008لسنة  356ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم 
م مزاولة نشاط النمل البري للركاب أو الشحن البري الداخلً للبضابع " والٌت- -:2017

البضابع ) الداخلً والدولً ( والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصري أو خارجه اال 
بعد المٌد بسجل الناللٌن واستخراج التراخٌص البلزمه بمزاولة النشاط من جهاز تنظٌم النمل 

غٌر )فٌما عدا التؤجٌر تؤجٌر السٌارات بؤسم الشركة ولحساب ال -البري والدولً " 
التموٌلً( على الشركة األلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون 

األستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا النشاط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز 
رج لانون على أن التتمتع األنشطة خا 2017لسنة  72الواردة بمانون األستثمار رلم 

األستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون وذلن ون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن 
واللوابح والمرارات السارٌة , وبشرط استصدار التراخٌص البلزمه لممارسة هذه األنشطة 
وللشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماالً شبٌهة 

ا وتساعدها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج, كما ٌجوز لها أن تندمج بؤعماله
 -ز األستثماري  4فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وفماً ألحكام المانون , بجهة مبنى 

 . -الفردوس
, لٌدت فى ,  1000000.000زٌكو دراي كلٌن , شركة , رأس مالها ,  - 107

, عن " الامة وتشغٌل  20214, ورلم لٌد  10237, برلم اٌداع ,  08/12/2021
مغسلة لغسٌل و تنظٌف كافة انواع المبلبس و السجاد " الامة و تشغٌل مركز للمٌام بالعمال 
الرفا الٌدوٌة و السرفلة و الصباغة و الكً بالبخار و الكً الجاف " المٌام باعمال الخٌاطة 

ٌن السوارٌة و المفروشات " تصمٌم كافة لجمٌع انواع المبلبس الجاهزة و البدل و الفسات
انواع الزي المدرسً ) الٌونٌفورم ( " تجارة و بٌع و تورٌد منتجات الخردوات و كافة 

مستلزماتها " استغبلل العبلمات التجارٌة ) الفرنشاٌز ( " تمدٌم خدمات النظافة لكافة 
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" التوكٌبلت التجارٌة  الشركات و المصانع و كافة انواع المبانً و المنشؤت و العمارات
فً شؤن تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  1982لسنة  120تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار 
التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك 
غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها 

 . -الحً السابع  -المحور المركزي 280وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة 
, شركة , رأس مالها ,  ELwakdanلتورٌدات العمومٌة الوالدان للمماوالت وا - 108

, ورلم لٌد  10238, برلم اٌداع ,  08/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000
, عن المماوالت العمومٌة . " التورٌدات العمومٌة . " التوكٌبلت التجارٌة )تلتزم  20215

فى شان  1982ةلسن 121والمانون رلم  1981لسنه  120الشركة بإحكام المانون رلم 
تنظٌم أعمال الوكاله التجارٌه وسجل المستوردٌن ، وال ٌنشا تؤسٌس الشركة اى حك فى 
مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات 
المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض . " التجارة العامة فٌما هو 

انوناً. وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، مسموح به ل
وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن 
بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد 

أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر 
مدٌنة االعبلمٌٌن  85لطعة  1تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة شمة 

 الحً الثانً . -
, شركة , رأس مالها ,  Charisma Studiosكارٌزما ستدٌوز لئلنتاج الفنً  - 109

, ورلم لٌد  10241, برلم اٌداع ,  08/12/2021, لٌدت فى ,  250000.000
, عن االنتاج الفنى و التوزٌع لبلفبلم السٌنمابٌه و التلفزٌونٌه و الفٌدٌو و  20216

المسرحٌات و المسلسبلت االذاعٌه و التلفزٌونٌة و كافة االعمال الفنٌه من )تصوٌر صوت 
استدٌوهات  مٌكساج دوببلج مونتاج تحمٌض نٌجاتٌف تصحٌح الوان (. اعداد و تجهٌز

التصوٌر و تاجٌر ها و اماكن التصوٌر و دور العرض) كل ما سبك فٌما عدا تملن 
استدٌوهات البث االذاعى (. تورٌد و تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر و االضاءه و بٌعها فٌما 
عدا التاجٌر التموٌلى . ادارة و تشغٌل دور العرض السٌنمابى . تنظٌم المهرجانات الفنٌه و 

افٌه و الغنابٌه . انتاج برامج وأنظمة الحاسبات االلٌة و تصمٌم البرمجٌات و انتاج الثم
المحتوى اإللكترونً . المٌام باعمال ترجمة االفبلم . التجارة العامة و التوزٌع فٌما هو 
مسموح به لانونا . الدعاٌه و االعبلن بكافة الوسابل المسموعه و الممرإه و المربٌه . 

تؤجٌر المساحات االعبلنٌة . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح  تصمٌم وبٌع و
والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز 

للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة 
تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها  بؤعمالها أو التً لد تعاونها على

أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون. , بجهة ثبلث وحدات 
 شارع جزٌرة العرب . 7،  5ادارٌة متصلة بالعمار رلم 
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ت , لٌد 100000.000الدارة وتشغٌل المطاعم , شركة , رأس مالها ,  1بافلو - 110
, عن إلامة وتشغٌل  20217, ورلم لٌد  10244, برلم اٌداع ,  08/12/2021فى , 

وإدارة المطاعم الثابتة والكافترٌات التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانوناً على 
االخص االغذٌة و التورٌدات العمومٌة االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة عرض 

والمانون  1982لسنه  120غنابٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم منوعات موسٌمٌة و
فً شؤن سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌة وال  1982لسنه  121رلم 

ٌنشا تؤسٌس الشركة اي حك فً مزاولة غرضها اال بعد الحصول علً التراخٌص البلزمة 
بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل 

وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار 
التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه 

لً تحمٌك مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعمال شبٌهه باعمالها او التً لد تعاونها ع
غرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها 

شارع فٌصل ــ الهرم  124بالعمار رلم  4وذلن طبما الحكام المانون . , بجهة : محل رلم 
 ـ .

,  5000.000, شركة , رأس مالها ,  EL ARABYالعربى للخدمات المتكاملة  - 111
, عن " تمدٌم  20218, ورلم لٌد  10256, برلم اٌداع ,  08/12/2021لٌدت فى , 

خدمات النظافة وابادة ومكافحة الحشرات والموارض " المٌام باعمال تنسٌك و صٌانة و 
ادارة وتجمٌل الحدابك و الطرق و المٌادٌن )البلند سكٌب( " تمدٌم خدمات الصٌانة للمبانى 

لعمومٌة " االشراف على تنفٌذ المشروعات " ادارة والمنشآت والعمارات " التورٌدات ا
المشروعات " مماوالت االعمال الصحٌة )الصرف الصحى والسباكة( " المماوالت العامة 
والمتكاملة والمتخصصة وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، 

. وٌجوز للشركة أن تشترن  وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة
بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد 
تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو 

 -خامس الحى ال - 184تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة فٌبل 
 المجاورة الثانٌة .

 Intelligent Integrator Forانتلجنت اننتجراتور للمماوالت العامة  - 112
General Contracting  , لٌدت فى ,  1100000.000, شركة , رأس مالها ,

, عن المماوالت العامه  20219, ورلم لٌد  10257, برلم اٌداع ,  08/12/2021
والمتخصصه. مماوالت االعمال الكهرومٌكانٌكٌة و تورٌد و تركٌب و صٌانة كامٌرات 

نة المتنملة لما سبك المرالبه وأجهزة االنذار وشبكات التٌار الخفٌف و تمدٌم خدمات الصٌا
. تمدٌم 2003لسنه  64مع مراعاه لرار لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

اإلستشارات الهندسٌه واإلدارٌه ) فٌما عدا ما ٌتعلك بؤسواق األوراق المالٌه وكذا 
اإلستشارات المانونٌه واإلستشارات والدراسات المتعلمه بالتمٌٌم بمناسبه زٌاده رأس المال 

اإلستحواذ وكذا اإلستشارات المالٌه عن األوراق المالٌه ألنشطه الشركات العامله فً و
من لانون سوق رأس المال والبحته  27مجال األوراق المالٌه المنصوص علٌها فً الماده 

التنفٌذٌه ( اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات 
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عمال تصمٌم و انتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات بمختلف انواعها. ا
ونظم المعلومات االلكترونٌه وتشغٌلها والتدرٌب علٌها. انتاج المحتوى االلكترونى بصوره 

المختلفة من صوت و صورة و بٌانات انتاج وتطوٌر النظم المدمجه وتشغٌلها والتدرٌب 
م لنظم الحاسبات بمختلف انواعها. التصدٌر التجارة علٌها . اعمال التوصٌف والتصمٌ

العامة و التوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن و اللوابح و 
المرارات السارٌة و بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة . وٌجوز 

و غٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة للشركة ان تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات 
بؤعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان 

تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها وذلن طبما الحكام المانون , بجهة شمه بالعمار رلم 
 اكتوبر ثان . 6لسم -مجاورة خامسه  -الحى الخامس 20شارع  1032/ 1031

,  2000000.000سبارن تن لتكنولوجٌا المعلومات , شركة , رأس مالها ,  - 113
, عن صناعة  20220, ورلم لٌد  10258, برلم اٌداع ,  08/12/2021لٌدت فى , 

تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت، بما تشمله من أنشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر 
لتعهٌد، وتطوٌر البرمجٌات ، والتعلٌم اإللكترونٌات، ومراكز البٌانات ، وأنشطة ا

التكنولوجً. أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات 
بمختلف أنواعها. أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم 

وى اإللكترونً بصوره المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها. إنتاج المحت
المختلفة من صوت وصورة وبٌانات. إدخال البٌانات على الحاسبات وبالوسابل 

اإللكترونٌة. أعمال التوصٌف والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها. إنتاج 
وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها. أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات ونمل 

ل البٌانات . تنفٌذ وإدارة شبكات نمل وتداول البٌانات. االتصاالت وخدمات االنترنت . وتداو
المشروعات التً تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع 

والنماذج والرسوم لصناعٌة. إلامة شبكات نمل الصوت والصورة والبٌانات وتمدٌم خدمات 
د الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة. إلامة أو إدارة وتشغٌل المٌمة المضافة بع

وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة والبلسلكٌة واأللمار الصناعٌة بعد الحصول 
على ترخٌص من الجهات المعنٌة وال ٌشمل ذلن اإلذاعة والتلٌفزٌون. مشروعات البحث 

التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن  والتطوٌر العلمً من أجل التنمٌة، والمشروعات
بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة . إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن 

ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات . إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات 
كنولوجٌة المتخصصة فً مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. حاضنات األعمال الت

ودعم رٌادة األعمال. األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة 
وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافً والفنً . تورٌد 
وتركٌب وصٌانة شبكات االتصاالت تورٌد وتركٌب وصٌانة وحدات الطالة المتجددة 

صٌانة كامٌرات المرالبة مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج والبدٌلة اعمال تركٌب و
تمدٌم خدمات الدعم الفنً والصٌانة لجمٌع أجهزة وبرامج  2003لسنه  64الحربى رلم 

الحاسب االلً )هارد ووٌر، سوفت ووٌر( اعداد تصمٌمات البرامج الخاصة بتؤمٌن 
وانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، المعلومات االلكترونٌة وذلن دون االخبلل بؤحكام الم
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وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي 
وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها 

ها أو تشترٌها او على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌ
لسم  -ش مصدق  3بالعمار رلم  - 4تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة شمة رلم 

 محافظة الجٌزة . -الدلى 
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SOLUTIONS  , 08/12/2021, لٌدت فى ,  15000.000, شركة , رأس مالها  ,
, عن " صناعة تكنولوجٌا المعلومات  20221, ورلم لٌد  10263,  برلم اٌداع

واالتصاالت، بما تشمله من أنشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر اإللكترونٌات، ومراكز 
البٌانات ، وأنشطة التعهٌد، وتطوٌر البرمجٌات ، والتعلٌم التكنولوجً. " أعمال التوصٌف 

ات والتطبٌمات بمختلف أنواعها. " أعمال والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌان
تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة 

وتشغٌلها والتدرٌب علٌها. " إنتاج المحتوى اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت 
نٌة. " أعمال وصورة وبٌانات. " إدخال البٌانات على الحاسبات وبالوسابل اإللكترو

التوصٌف والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها. " إنتاج وتطوٌر النظم 
المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها. " أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات ونمل وتداول 

البٌانات . " تنفٌذ وإدارة شبكات نمل وتداول البٌانات. " االتصاالت وخدمات االنترنت . " 
روعات التً تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع المش

والنماذج والرسوم الصناعٌة. " إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل 
تكنولوجٌا المعلومات . " إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فً 

صاالت وتطوٌرها. " حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة مجاالت المعلومات واالت
األعمال. " األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى 
محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافً والفنً . وذلن دون اإلخبلل 

وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، 
لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات 
وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً 

ن طبماً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذل
 . -طٌبة جردنز  - 31بلون  - 4عمارة  - 7ألحكام المانون . , بجهة شمة 

, شركة ,  LF UNITED CONSULTINGالخلٌج المتحدة لبلستشارات  - 115
, ورلم  10265, برلم اٌداع ,  08/12/2021, لٌدت فى ,  10000.000رأس مالها , 

ٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات , عن اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصم 20223لٌد 
والتطبٌمات بمختلف انواعها / اعمال انتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد 

البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌه وتشغٌلها والتدرٌب علٌها / انتاج المحتوى االلكترونى 
وبالوسابل  بصوره المختلفه منصوت وصور وبٌانات / ادخال البٌانات على الحاسب

االلكترونٌه اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها انتاج وتطوٌر 
النظم المدمجه وتشغٌلها والتدرٌب علٌها / اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول 

البٌانات / الامه وتشغٌل وصٌانه شبكات نمل الصوت والصوره والمعلومات المكتوبه 
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المٌمه المضافه وخدمات االنترنت بعد الحصول على ترخٌص من الجهات  وتمدٌم خدمات
المعٌنه وفما للموانٌن المعمول بها / انشاء واداره المناطك التكنولوجٌه والحضانات العلمٌه / 

انشاء واداره مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات / انشاء 
ت والدراسات المتخصصه فى مجاالت المعلومات واالتصاالت واداره مراكز االستشارا

وتطوٌرها / تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌه واالستشارات والدراسات 
المتعلمه بالتمٌٌم بمناسبه زٌاده راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌه عن االوراق 

 27جال االوراق المالٌه المنصوص علٌها فى الماده المالٌه النشطه الشركات العامله فى م
من لانون سوق راس المال والبحته التنفٌذٌه ( وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن واللوابح 

والمرارات السارٌه وبشرط استصدار التراخٌص البلزمه لممارسة هذه االنشطه وٌجوز 
ها التى تزاول اعماال شبٌهه للشركه ان تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌر

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارخ كما ٌجوز لها ان 
 8عماره  2تندمج فىها او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبما الحكام المانون , بجهة فٌبل 

 . -الحً الثامن  - 2مجاوره  -ش مفاوضٌة البلجبٌن  36/
, لٌدت فى ,  50000.000تون لتمنٌة المعلومات , شركة , رأس مالها , ذا أس - 116

, عن " أعمال التوصٌف  20224, ورلم لٌد  10266, برلم اٌداع ,  08/12/2021
والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها. " أعمال 

د البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواع
وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . " إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت 
وصورة وبٌانات . " إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسابل اإللكترونٌة . " أعمال 

نظم المدمجة التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . " إنتاج وتطوٌر ال
وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . " أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات " 

تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات " االتصاالت وخدمات االنترنت. " المشروعات 
التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و 

لرسوم الصناعٌة . " مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات ا
التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. )مع مراعاه 

( " إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب 2003لسنه  64لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 
كز نمل تكنولوجٌا المعلومات " إنشاء وإدارة مراكز االستشارات إلعداد الباحثٌن ومرا

والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها " حاضنات 
األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. " األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من 

رلمنه المحتوى العلمً والثمافً  صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن
والفنً. وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار 
التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه 

عاونها على تحمٌك مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد ت
غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 

منتجع فامٌلى  -الند مول  -الدور الثانى  - 308وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة مكتب 
 الند .
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PHARMACEUTICL INDUSTRIES  , 10000.000, شركة , رأس مالها  ,
, عن تسوٌك  20225, ورلم لٌد  10267, برلم اٌداع ,  08/12/2021لٌدت فى , 

االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة واالمصال واللماحات والمستلزمات واالجهزة الطبٌة والمحالٌل 
ٌل والمطهرات الطبٌة بانواعها والمكمبلت الغذابٌة ومستلزمات ومستحضرات التجم

والمبٌدات واالعشاب الطبٌة والنباتات العطرٌة واالغذٌة الطبٌة واالعبلف السابلة 
والبودرات وتصنٌع جمٌع ما سبك لدي الغٌر / التصدٌر / التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة 

فى شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة والٌنشىء  1982لسنة  120باحكام المانون رلم 
الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة  تاسٌس

لمزولة غرضها من الجهات المختصة وبما الٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض . 
وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن و اللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار 

. وٌجوز للشركة ان تشترن بؤي وجه من الوجوه  التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة
مع الشركات و غٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها أو التى تعاونها على تحمٌك 

غرضها فى مصر او فى الخارج , كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها أو تلحمها بها 
حدبك  - 4ات مسلسل ارض الجمعٌ - 47وذلن طبما الحكام المانون . , بجهة عمارة 

 أكتوبر .
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Supplies  , برلم  09/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000, شركة , رأس مالها ,
, عن " التجارة العامه والتوزٌع فٌما هو مسموح به  20226, ورلم لٌد  10268اٌداع , 

لانونا . " التورٌدات العمومٌة . " المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة . " استصبلح 
ة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. " استزراع األراضً وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌ

وٌُشترط فً الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصبلح  -المستصلحة. 
واالستزراع، وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فً االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر. " 

أو األلبان أو التسمٌن أو  تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات ، سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت
اللحوم. " الامة و تشغٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع 

المشروبات)عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن اواى " إلامة وتشغٌل 
رات السارٌة ، مركز لغسٌل السٌارات . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرا

وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .وٌجوز للشركة أن تشترن 
بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد 
تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو 

عمارات  - 12عمارة  - 1لحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة شمه تشترٌها أو ت
 -المنطمه العمرانٌة االوسطً من جمال عبد الناصر  - 14مجاورة  -النصر لبلسكان 

 . -بجوار كمبوند فامٌلً الند 
, شركة , رأس مالها ,  RSNرسن لتمنٌة المعلومات والتجارة والتورٌدات  - 121

, ورلم لٌد  10274, برلم اٌداع ,  09/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000
التجارة العامة والتوزٌع فٌما  -2التصنٌع لدى الغٌر للمبلبس الجاهزة.  -1, عن  20232

التورٌدات العمومٌة وعلى األخص  -3هو مسموح به لانونا وعلى األخص تجارة المبلبس. 
صناعه تكنولوجٌا المعلومات  -6عبلن . الدعاٌة واأل -5التصدٌر.  -4تورٌد المبلبس. 
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واإلتصاالت ،بما تشمله من أنشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر اإللكترونٌات ،ومراكز 
تصمٌم وأنتاج  -7البٌانات ، وأنشطة التعهٌد ، وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجً . 

البٌانات والتطبٌمات أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد  -أ -البرامج :
أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد بٌانت ونظم  -بمختلف أنواعها . ب

إنتاج المحتوي الئللكترونً بصوره  -المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . ج
ل إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوساب -المختلفه من صوت وصوره وبٌانات . د

إنشاء وإدارة مراكز اإلستشارات والدراسات المتخصصه فً مجاالت  -8اإللكترونٌة . 
حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة  -9المعلومات واإلتصاالت وتطوٌرها . 

األعمال وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار 
سة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه التراخٌص البلزمة لممار

مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك 
غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها 

فٌصل  -المرٌوطٌة  -الشٌن 0د -سجد الكبٌر شارع الم 3وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة 
. 

, شركة , رأس مالها  M&S MAX COMPUTERام اند اس ماکس کمبٌوتر  - 122
, ورلم لٌد  10275, برلم اٌداع ,  09/12/2021, لٌدت فى ,  20000.000, 

, عن " تجارة مستلزمات الكمبٌوتر مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح  20233
ت السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. والمرارا

 العجوزة . -عمارات البترول  -ش االنشراح الكبٌر  6 -26, بجهة محل رلم 
, شركة , رأس مالها ,  METAL FRAME EGYPTمٌتال فرام اٌجٌبت  - 123

, ورلم لٌد  10276, برلم اٌداع ,  09/12/2021, لٌدت فى ,  10000.000
, عن " الامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل وتشغٌل المعادن واالستانلس بجمٌع انواعهم  20234

" المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة " مماوالت اعمال التشطٌبات كلٌه وجزبٌة " 
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا " التورٌدات العمومٌة " تورٌد وتركٌب 

افة االعمال المعدنٌة واالستانلس وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات ك
السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن 

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

 6/ 153أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة غرفة بالمصنع رلم 
 لسم ثانى أكتوبر . -المنطمة الصناعٌة الثانٌة  - 137شارع 
, لٌدت فى ,  2000000.000بردى تو لبلستٌراد , شركة , رأس مالها ,  - 124

, عن االستٌراد والتصدٌر  20235, ورلم لٌد  10276, برلم اٌداع ,  09/12/2021
فً شؤن سجل المستوردٌن وال ٌنشؤ  1982لسنة  121تلتزم الشركة بؤحكام لانون رلم 

تؤسٌس الشركة أي حك فً مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة 
لجهات المختصة وبما ال ٌخل بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض لمزاولة غرضها من ا

والتجارة العامة والتوزٌع وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، 
وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي 
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التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها 
على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او 

المحور  -أبراج سٌتى ستارز  6تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة عمارة 
 المركزى .

, لٌدت فى ,  150000.000ة , رأس مالها , الحٌاة للتورٌدات العمومٌة , شرك - 125
, عن تورٌد وتوزٌع وتمطٌع  20236, ورلم لٌد  10281, برلم اٌداع ,  09/12/2021

المنادٌل الورلٌة ومستلزمات النظافة ومستحضرات التجمٌل وتصنٌع كل ما سبك لدى الغٌر 
رن باي وجه من التصدٌر التورٌدات العمومٌة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشت

الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 
تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌبات السالفة او 
نٌن تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والبحته التنفذٌة مع مراعاة احكام الموا

واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة 
 بجوار فندق امارانت . -الهرم  -ش ابو حازم  19نشاطها , بجهة 

,  Zadia Egypt for Food Industriesزادٌا اٌجٌبت للصناعات الغذابٌة  - 126
, برلم اٌداع ,  09/12/2021, لٌدت فى ,  6000000.000شركة , رأس مالها , 

, عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعببة وتغلٌف المواد  20238, ورلم لٌد  10805
الغذابٌة ومنتجات األلبان النباتٌة التصنٌع لدى الغٌر للمواد الغذابٌة تسوٌك وتوزٌع المواد 

ة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا التورٌدات العمومٌة االستٌراد الغذابٌة التجارة العام
 1982لسنه  120والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه  1982لسنه  121والمانون رلم 
ة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص ، وال ٌنشا تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاول

البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا 
الغرض ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات 

حمٌك غرضها فً و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً لد تعاونها على ت
مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌبات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و 

ذلن طبماً ألحكام المانون و البحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات 
بجهة  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ,

ش عبد الحمٌد لطفى مع ش سلٌمان  42( بالدور االول بالعمار رلم  4مكتب ادارى رلم ) 
 لسم الدلى . -بمنطمة المهندسٌن  -اباظه 
, لٌدت فى ,  5000.000بٌرامدز للخدمات التعلٌمٌة , شركة , رأس مالها ,  - 127

امة وتشغٌل مراكز , عن ال 20240, ورلم لٌد  10287, برلم اٌداع ,  09/12/2021
العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة الامة مراكز لتعلٌم عن بعد وذلن دون االخبلل 

بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة 
لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات 

زاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً وغٌرها التً ت
مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

 الهرم . -نصر الدٌن  -ش ترعة الزمر  192ألحكام المانون , بجهة 
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. , شركة , رأس Fayad Medical Supplies Coفٌاض للتورٌدات الطبٌة  - 128
, ورلم لٌد  10288, برلم اٌداع ,  09/12/2021, لٌدت فى ,  20000.000مالها , 

, عن " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى األخص تجارة  20241
وتوزٌع المستلزمات والمعدات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل " التورٌدات العومٌة وعلى 

خص تورٌد المستلزمات والمعدات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل وذلن دون االخبلل األ
بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة 

لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات 
ا او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعماله

مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 
 . 8مجاورة  11شارع محور جمال عبد الناصر الحً  19ألحكام المانون , بجهة 

 DIJAVU DIGITAL INCUBATORدٌجافو دٌجٌتال انكٌوبتور للبرمجٌات  - 129
, برلم اٌداع ,  09/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000, شركة , رأس مالها , 

, عن " اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات  20242, ورلم لٌد  10289
ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها " اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات 

لومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها " انتاج وانشاء لواعد البٌانات ونظم المع
المحتوى االلكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات " ادخال البٌانات على 
الحاسبات وبالوسابل االلكترونٌة " اعمال التوصٌف والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات 

ا والتدرٌب علٌها " اعمال بمختلف انواعها " انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌله
التوصٌف والتصمٌم لشبكات ونمل وتداول البٌانات " تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول 

البٌانات " االتصاالت وخدمات االنترنت " انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات 
المتخصصة فً مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها " حاضنات االعمال 

ٌة ودعم رٌادة االعمال " االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت التكنولوج
وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فً ذلن رلمنة المحتوى العلمى والثمافً والفنى 

وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار 
شطة . وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االن

مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهه بؤعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 
غرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها 

 . -ٌر مدٌنة التحر - 39ش 13وذلن طبما الحكام المانون , بجهة 
, شركة ,  EPIC DESIGN AND FINISHINGاٌبٌن دٌزاٌن اند فٌنٌشٌنج  - 130

, ورلم  10291, برلم اٌداع ,  09/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000رأس مالها , 
, عن " المماوالت العامة و مماوالت اعمال التشطٌبات و الدٌكورات "  20244لٌد 

مسموح به لانونا. " التورٌدات العمومٌة. وذلن دون التجارة العامة و التوزٌع فٌما هو 
االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة 

لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات 
ونها على تحمٌك غرضها فً وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعا

مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 
 ش ابو بكر الصدٌك . فٌصل . . 2ألحكام المانون , بجهة 
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, لٌدت فى ,  10000.000المفكرون العرب , شركة , رأس مالها ,  - 131
, عن تصمٌم وتطوٌر انظمة  20246ورلم لٌد ,  10293, برلم اٌداع ,  09/12/2021

وبرامج الحاسب اآللً والشبكات. تطوٌرتطبٌمات الهاتف المحمول واألنترنت. تطوٌر 
المحتوى الرلمً وتطبٌماته. ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من 

لد تعاونها على الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها او التً 
تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌبات السالفة او 
تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و البحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 
 . -المجمع التجارى مول العرب  A008لمباشرة نشاطها , بجهة المنطمة 

ربٌع ابراهٌم لبللحاق العماله المصرٌه بالخارج , شركة , رأس مالها ,  - 132
, ورلم لٌد  10298, برلم اٌداع ,  09/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000

احكام الموانٌن واللوابح , عن الحاق العمالة المصرٌة بالخارج مع مراعاة  20248
 12والمرارات السارٌة بشرط استصدار التراخٌص البلزمه لممارسة هذه األنشطة , بجهة 

 . -الدور االول  -شارع الموسٌمار على اسماعٌل 
, لٌدت فى ,  100000.000سٌجال فورمنج , شركة , رأس مالها ,  - 133

, عن انشطة من داخل ق  20249, ورلم لٌد  10299, برلم اٌداع ,  09/12/2021
: " الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع السوست وتشكٌل السلن الحدٌد  2017لسنة  72

لسنة  72ومستلزمات المصانع وإنتاج المعدات وخطوط اإلنتاج. انشطة من خارج ق 
: " التورٌدات العمومٌة على الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مال?ة مستملة  2017

ة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ?سمط حمها لبلنشطة الوارد
فى التمتع بالمزا?ا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم ?? لسنة ???? على ان ال 
تتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون وذلن 

ن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌ
البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع 
الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 

ها أو تشترٌها أو تلحمها بها غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌ
مجمع ب الطابك االرضى مشروع  95وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة الوحدة رلم 

 أكتوبر . 6 -بالمنطمة الصناعٌة الثالثة  -146مجمع مبارن للصناعات الصغٌرة لطعة 
, شركة , رأس  I Z ONLINE EDUCATIONأى زد أون الٌن إدٌوكاشن  - 134

, ورلم لٌد  10301, برلم اٌداع ,  09/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000مالها , 
, عن تمدٌم خدمات التعلٌم عن بعد * إعداد و تنظٌم الدورات التدرٌبٌة * إلامة و  20251

تشغٌل مراكز إعداد و تدرٌب و تنمٌة الموارد البشرٌة *اسإغبلل العبلمات التجارٌة ) 
معارض و المإتمرات و الحفبلت العامة ) عدا السٌاحٌة و الفرنشاٌز ( * إلامة و تنظٌم ال

بشرط إستصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حده * إنشاء و تشغٌل و إدارة و 
تصمٌم و تطوٌر و تسوٌك الموالع االلكترونٌة * إعداد دراسات الجدوي للمشروعات * 

فً شؤن تنظٌم  1982لسنة  120التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 
أعمال الوكالة التجارٌة , وال ٌنشا تؤسٌس الشركة أي حك فً مزاولة أغراضها إال بعد 
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الحصول علً التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ال ٌخل 
ٌبٌة و بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض. * تمدٌم اإلستشارات التسوٌمٌة و الفنٌة و التدر

إستشارات التعلٌم عن بعد ) فٌم عدا ما ٌتعلك بؤسواق االوراق المالٌة وكذا اإلستشارات 
المانونٌة و اإلستشارات و الدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال و االستحواذ 

راق و كذا اإلستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال االو
من لانون سوق رأس المال و البحته التنفٌذٌة (. و  27المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

ذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن و اللوابح و المرارات السارٌة , و بشرط استصدار 
التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة. و ٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه 

غٌرها التً تزاول أعماال شبٌهه بؤعمالها و التً لد تعاونها علً تحمٌك مع الشركات و 
غرضها فً مصر أو فً الخارج , كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها و 

 الحى السابع . -المجاورة الرابعة  32ذلن طبما ألحكام المانون . , بجهة فٌبل 
, لٌدت  500000.000, شركة , رأس مالها ,  Brandz Onبراندز اون كوم  - 135
, عن " التجارة العامة  20252, ورلم لٌد  10302, برلم اٌداع ,  09/12/2021فى , 

والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا . " التجارة االلكترونٌة . " التورٌدات العمومٌة . " 
فً شؤن تنظٌم 1982لسنة  120تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  -التوكٌبلت التجارٌة . 

أعمال الوكالة التجارٌة وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، 
وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .وٌجوز للشركة أن تشترن 

لتً لد بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو ا
تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو 

مشروع  - 45عماره رلم  -أ 8تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
 الهٌبة العامه لتعاونٌات البناء .

 50000.000ها , , شركة , رأس مال TRIANGLEترانجل للتجارة والتوزٌع  - 136
, عن "  20253, ورلم لٌد  10303, برلم اٌداع ,  09/12/2021, لٌدت فى , 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا " التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة 
فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشا  1982لسنه  120بإحكام المانون رلم 

ة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة تؤسٌس الشرك
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض . 

وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار 
وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . 

مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 
غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 

 . -رع عمان ش ابو بكر متفرع من شا 3وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة 
 2000000.000جارة انترناشٌونال لبلستٌراد والتصدٌر , شركة , رأس مالها ,  - 137

, عن "  20254, ورلم لٌد  10304, برلم اٌداع ,  09/12/2021, لٌدت فى , 
فى شان سجل  1982لسنه  121االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على المستوردٌن ، وال ٌنشا 
التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن 
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المنظمة لهذا الغرض . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، 
األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن  وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه

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

 المهندسٌن . -بلس شارع نا 17تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
, شركة , رأس مالها  A A I M GROUPاٌه اٌه أي ام جروب الدارة المطاعم  - 138

, ورلم لٌد  10305, برلم اٌداع ,  09/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000, 
, عن " الامة و تشغٌل و ادارة المطاعم الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا  20255

الكحولٌة(و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن اواى " إدارة المشروعات : مع مراعاه 
بشان شركات االدارة الفندلٌه و شروط و  2012لسنة  300ار الوزارى رلم المر

اجراءات الترخٌص بها وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، 
وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن 

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

 -الدور األرضً  - 011تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة وحده 
حدابك أكتوبر  -نز كمبوند شارع ك -بجوار كمبوند جولف رٌزٌدانس  -مول جولف كورنر 

- . 
,  100000.000سمارت تارجت الدارة المشروعات , شركة , رأس مالها ,  - 139

, عن المماوالت  20257, ورلم لٌد  10311, برلم اٌداع ,  09/12/2021لٌدت فى , 
العامة التورٌدات العمومٌة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من 

مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً لد تعاونها على  الوجوه
تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌبات السالفة او 
تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و البحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

لمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة الموانٌن واللوابح وا
 فٌصل . -لمباشرة نشاطها , بجهة برج النصر ش اللبٌنى 

المتكاملة لتصنٌع األجهزة الكهربابٌة والمنزلٌة , شركة , رأس مالها ,  - 140
, ورلم لٌد  10312, برلم اٌداع ,  09/12/2021, لٌدت فى ,  10000000.000

, عن إلامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع األجهزة الكهربابٌة والمنزلٌة . تجارة  20258
وتورٌد األجهزة الكهربابٌة والمنزلٌة. اإلستٌراد والتصدٌر.تلتزم الشركة بؤحكام المانون 

فى شان سجل المستوردٌن وال ٌنشا تؤسٌس الشركة اى حك فى  1982لسنه  121رلم 
لحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات مزاولة غرضها إال بعد ا

المختصة وبما ال ٌخل بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض.وذلن دون اإلخبلل بؤحكام 
الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه 

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

 لسادس من اكتوبر ./ أ ( الصناعٌة الخامسة التابعة لجهاز مدٌنة ا 8المطعة رلم ) 
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, شركة , رأس مالها ,  Mega bus Egyptمٌجا باص اٌجٌبت  - 141
, ورلم لٌد  10313, برلم اٌداع ,  09/12/2021, لٌدت فى ,  500000.000

تمدٌم خدمات النمل البري للركاب نمل العمال ) خدمات غٌر منتظمة (  -, عن  20259
ب او البضابع داخل ) الداخلً والدولً (والمهمات والٌتم مزاولة نشاط النمل البري للركا

وخدمات النمل داخل المطر المصري او خارجه االبعد المٌد بسجل الناللٌن واستخراج 
 -2التراخٌص البلزمة بمزاولة النشاط فً جهاز تنظٌم النمل لبري والداخلً والدولً ( 

ارة وتوزٌع وتورٌد المواد تج-3التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو هو مسموح به لانونا 
 -6الامة وتشغٌل مركز خدمة وصٌانة السٌارات  -5التورٌدات العمومٌة -4والسلع الغذابٌة 

تاجٌر السٌارات باسم الشركة ولصالح الغٌر ) عدا التاجٌر التموٌلً ( وذلن دون االخبلل 
البلزمة بؤحكتم الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة, وبشرط استصدار التراخٌص 

لممارسة هذه االنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات 
وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر 

او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بٌها طبما الحكام المانون . 
 . 2ٌخ عتمان _ شارع طراد النٌل _عمارة رلم, بجهة الش

, لٌدت  250000.000, شركة , رأس مالها ,  RUYAرإٌة للخدمات المتكاملة  - 142
ادارة  -, عن  20260, ورلم لٌد  10314, برلم اٌداع ,  09/12/2021فى , 

تمدٌم خدمات  -تمدٌم خدمات الصٌانة للمبانى والمنشآت  -المشروعات عدا االدارة الفندلة 
ادارة وتجمٌل المٌام باعمال تنسٌك و صٌانة و  -النظافة و ابادة الحشرات و الموارض 

الحاق العمالة المصرٌة للعمل بالداخل وذلن  -الحدابك و الطرق و المٌادٌن )البلند سكٌب( 
دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 

البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع 
ت وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك الشركا

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 
 . -فٌصل  -متفرع من اللبٌنى  -ش طارق بن زٌاد  34وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة 

, شركة , رأس  KLIK FOR FOOD SUPPLIESلغذابٌة كلٌن للتورٌدات ا - 143
, ورلم لٌد  10316, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌدت فى ,  500000.000مالها , 

, عن " التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت " تورٌد المواد الغذابٌة " تمدٌم خدمات  20262
لانونا " التعببة والتغلٌف لدى الكاترٌنج " التجارة العامة و التوزٌع فٌما هو مسموح به 

الغٌر للمواد الغذابٌة وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، 
وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن 

ا أو التً لد بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعماله
تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو 

 -المجاورة الثانٌة  - 193تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة عمارة 
 الحً الثامن .

, لٌدت فى ,  200000.000اى اتش ام العمال المحاجر , شركة , رأس مالها ,  - 144
, عن " استغبلل المناجم و  20263, ورلم لٌد  10317, برلم اٌداع ,  12/12/2021

المحاجر " المماوالت العامة " التورٌدات العمومٌة وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن 
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، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة  واللوابح والمرارات السارٌة
. وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال 

شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما 
وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة شمة ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 

 الحى الثامن . -عمارات المتحدة  - 1عمارة  -بالدور االول  - 1رلم 
, لٌدت  100000.000, شركة , رأس مالها ,  TCCتً سً سً لبلنشاءات  - 145
, عن المماوالت العامة  20264, ورلم لٌد  10318, برلم اٌداع ,  12/12/2021فى , 

ات العمومٌة . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، . التورٌد
وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن 
بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد 

ً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تعاونها علً تحمٌك غرضها ف
ارض  -ش الصفا  -ش زكً عفٌفً  8تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون . , بجهة 

 . -اللواء 
,  United Scope Medical Suppliesٌوناٌتٌد سكوب للمستلزمات الطبٌة  - 146

, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌدت فى ,  60000.000شركة , رأس مالها , 
, عن " تجارة و وتوزٌع وتورٌد كافه المستلزمات الطبٌة .  20265, ورلم لٌد  10319

وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار 
التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه 

لشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك مع ا
غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 

أكتوبر  6 - 6ق  11م  15/ 13بلون  -وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة غرب سومٌد 
 اول .
,  Torasco Businessmen Servicesخدمات رجال االعمال توراسكو ل - 147

, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000شركة , رأس مالها , 
 -تصوٌر  -, عن " تمدٌم خدمات رجال االعمال من )فاكس 20266, ورلم لٌد  10320

حٌه و المإتمرات كتابة كمبٌوتر ( " إلامة و تنظٌم المعارض عدا المعارض السٌا -تلٌفون 
و الحفبلت العامة بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حده " تؤجٌر 

واستبجار السٌارات عدا التؤجٌر التموٌلً واللموزٌن . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن 
واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة 

جوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال . وٌ
شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما 
 11ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 

 . -ش مدكور 
, شركة , رأس مالها ,  SANDWICH FACTORYسندوتش فاكتورى  - 148

, ورلم لٌد  10321, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000
, عن "الامة و تشغٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع  20267

تٌن اواى وذلن دون اإلخبلل المشروبات)عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و ال
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بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة 
لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً 
و الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى مصر أ

 16مول  - 6شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبماً ألحكام المانون , بجهة محل رلم 
 بفرلى هٌلز . -خدمات 

, شركة , رأس مالها ,  K&Sكٌة أند أس لبلجهزة الكهربابٌة واالدوات المنزلٌة  - 154
, ورلم لٌد  10349, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌدت فى ,  5000000.000

, عن البٌع بالعمولة تجارة وتوزٌع االجهرة الكهربابٌة واالدوات المنزلٌة. تصنٌع  20278
االجهرة الكهربابٌة واالدوات المنزلٌة لدى الغٌر وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن 

تصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط اس
وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال 

شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز 
ش  317ام المانون , بجهة لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحك

 المهندسٌن . -السودان 
, شركة , رأس مالها ,  ORIENTAL OVERSEASاوفر سٌز  -اورٌنتال  - 155

, ورلم لٌد  10350, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌدت فى ,  2000000.000
فً شؤن  1982لسنة  121, عن " االستٌراد. تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  20279

سجل المستوردٌن ، وال ٌنشا تؤسٌس الشركة اي حك فً مزاولة غرضها إال بعد الحصول 
لبلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ٌخل باحكام الموانٌن علً التراخٌص ا

المنظمة لهذا الغرض . " التصدٌر " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 
وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار 

ة. وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشط
مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها أو التً لد تعاونها علً تحمٌك 

غرضها فً مصر او فً الخارج ،كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 
 . المهندسٌن -ش سورٌا  63وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة 

, لٌدت  100000.000, شركة , رأس مالها ,  V SOFTفً سوفت تكنولوجً  - 149
, عن ادارة الموالع  20268, ورلم لٌد  10322, برلم اٌداع ,  12/12/2021فى , 

والتطبٌمات االلكترونٌة . تمدٌم خدمات الدفع والتحصٌل االلكترونً . التجارة والتسوٌك 
ركز اتصاالت ) كول سنتر ( . تمدٌم االستشارات وعلً االلكترونى . الامة وتشغٌل م

االخص فً مجال الشحن )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌة وكذا االستشارات 
المانونٌة واالسشارات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالسحتواذ وكذا 

ات العاملة فى مجال االوراق المالٌة االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشرك
من لانون سوق المال والبحتة التنفٌذٌة( . إعادة هٌكلة  27المنصوص علٌها فى المادة 

الشركات من الناحٌة االدارٌة فمط . اعداد دراسات الجدوى للمشروعات وابحاث االسواق . 
وعات مع مراعاه المرار التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا . إدارة المشر

بشؤن شركات االدارة الفندلٌة وشروط واجراءات  2012لسنة  300الوزارى رلم 
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الترخٌص بها . تؤجٌر مساحات ووحدات العمل المشتركة لؤلفراد والشركات . أعمال 
التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . 

وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات  أعمال تصمٌم
اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . إنتاج المحتوى اإللكترونً بصوره المختلفة من 
صوت وصورة وبٌانات . إدخال البٌانات على الحاسبات وبالوسابل اإللكترونٌة . إنتاج 

تدرٌب علٌها . المشروعات التً تستثمر فً تطوٌر وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها وال
حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة . انشاء 
وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات . انشاء وادارة 

مات واالتصاالت وتطوٌرها . االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلو
حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال . األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى 

التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً 
ارٌة وبشرط والثمافً والفنً . وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن واللوابح والمرارات الس

استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة . ٌجوز للشركة ان تشترن بؤى وجه 
من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول أعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 

تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها او تشترٌها او 
 . -جابر ابن حٌان  24وذلن طبما الحكام المانون , بجهة  تلحمها بها

, لٌدت فى ,  500000.000, شركة , رأس مالها ,  Spawn Runإسبون رن  - 150
, عن " إلامة وتشغٌل معمل  20269, ورلم لٌد  10323, برلم اٌداع ,  12/12/2021

التراخٌص من كافة مع االلتزام بالحصول علً  -النتاج بذور تماوي عٌش الغراب . 
الجهات المختصة . " تورٌد وتوزٌع وتصدٌر بذور تماوي عٌش الغراب . " التجارة العامة 

والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح 
والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .وٌجوز 

كة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة للشر
بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها 

شارع  36أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة 
 . -المشتٌل 

, لٌدت فى ,  50000.000, شركة , رأس مالها ,  WIN FIN وٌنفن - 151
, عن التجارة العامة  20274, ورلم لٌد  10345, برلم اٌداع ,  12/12/2021

والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانون التورٌدات العمومٌة استصبلح وتجهٌز االراضى 
حة)وٌشترط فى هاتٌن بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع االراضى المستصل

الحالٌتن ان تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم 
طرق الرى الحدٌثة ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌماعدا المناطك الصادر بها لرار ربٌس 

 356ومراعاة لرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2007لسنة  350الوزراء رلم 
غٌل مراكز العداد وتدرٌب وتنمٌة مهارات الموارد البشرٌة الامة الامة وتش 2008لسنة 

وانشاء وتجهٌز وتشغٌل وادارة المطاعم والكافٌهات والكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع انواع 
الماكوالت والمشروبات والتٌن اواى ) عدا المشروبات الكحولٌة والخمور( ادارة 

بشان شركات االدارة  2012لسنة  300م المشروعات )مع مراعاة المرار الوزارى رل
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الفندلٌة وشروط اجراءات الترخٌص بها ( التصدٌر وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن 
 0واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة 

تزاول اعماال وٌجوز للشركة ان تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى 
شبٌهة باعمالها اوالتى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او الخارج كما ٌجوز لها 

 96 - 1ان تندمج فٌها تشترٌها اوتلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون , بجهة عمارة 
 . -شارع الملن فٌصل تماطع المرٌوطٌة 

, شركة , رأس مالها ,  PAKY FOOD SUPPLIESباكً فود للتورٌدات  - 156
, ورلم لٌد  10358, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000

, عن " التورٌدات العمومٌة " تورٌد المواد الغذابٌة وذلن دون اإلخبلل بؤحكام  20282
الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه 

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

الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , 
 الهرم . -حً ش أبو الهول السٌا 62بجهة 
اكرم عبد الحفٌظ بهً الدٌن زٌتون و شرٌكته , شركة , رأس مالها ,  - 157

, ورلم لٌد  10359, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌدت فى ,  300000.000
تجارة الجملة و التجزبة لكافة  - 2017لسنة  72, عن انشطة داخل فً  20283

و المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا شبة  المستلزمات الطبٌة داخل المناطك النابٌة
 350جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما مع مراعاه ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 

الامة  - 2008لسنة  356و مراعاه لرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2007لسنة 
طبً متخصص فً الامة و تشغٌل مركز  -و تشغٌل مركز طبً متخصص فً االسنان 

الامة و تشغٌل مركز طبً  -الامة و تشغٌل مركز طبً متخصص فً الباطنة  -الجلدٌة 
%( سنوٌا بالمجان من عدد االسرة 10متخصص فً التحالٌل و االشعة بشرط ان تمدم )

التً ٌتم شغلها بالنسبة للمستشفً اومن الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة او العبلجٌة او 
صٌة لها بالنسبة للمركز تلتزم الشركة بإخطار المجالس الطبٌة المتخصصة فور التشخ

لٌامها ببدء نشاطها حتً ٌتثنً للمجالس الطبٌة المتخصصة اعمال شإنها انشطة خارج ق 
انشاء و تشغٌل مركز  -الامة و ادارة و تشغٌل العٌادات التخصصٌة  - 2017لسنة 72

ذوي االحتٌاجات الخاصة و التدرٌب علً النطك و  متخصص لتدرٌب االطفال الطبٌعٌٌن و
تلتزم الشركة بإفراد حسابات  -تعلٌم لغة التخاطب )فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوي( 

مالٌة و مركز مالً مستمل لبلنشطة وفما للمانون االستثمار و فً حالة عدم التزام الشركة 
لحوافظ الواردة بمانون االستثماررلم لسنة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و ا

وكذا التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافظ الواردة بذات  201
المانون مع مراعاه احكام الموانٌن و اللوابح و المرارات السارٌة و علً الشركة الحصول 

فوق  - 3الدور  - 9م علً كافة التراخٌص االزمة لمباشرة نشاطها , بجهة نموذج رل
 المحور المركزى . - 3برج رلم  -االرضى 

 1000000.000, شركة , رأس مالها ,  PLAN 2ببلن تو الدارة المشروعات  - 158
, عن " الامة  20284, ورلم لٌد  10360, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌدت فى , 
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 60 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وادارة وتشغٌل مركز لخدمة وادارة وتشغٌل محطات تموٌن وشحن السٌارات " الامة 
وصٌانة السٌارات " تجارة وتوزٌع وبٌع السٌارات ولطع غٌارها " ادارة المشروعات مع 

بشان شركات االدارة الفندلٌه و شروط و  2012لسنة  300مراعاه المرار الوزارى رلم 
دٌم جمٌع اجراءات الترخٌص بها " الامة و تشغٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتم

أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن اواى " تشغٌل 
وادارة وحدات الطعام المتنملة " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا " 

لسنه  120التورٌدات العمومٌة " التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة بإحكام المانون رلم 
فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشا تؤسٌس الشركة اى حك فى  1982

مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات 
المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام 

ٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه الموانٌن واللوابح والمرارات السار
األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً 
تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً 

ا وذلن طبماً ألحكام المانون , الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها به
 -مركز خدمات الحى االول  -سٌتى سنتر  -الدور االول االدارى  - 4بجهة مكتب رلم 

 الحى االول .
,  10000.000, شركة , رأس مالها ,  Finos Nutbuttersفٌنوز نتبترز  - 159

ضٌر , عن تح 20286, ورلم لٌد  10362, برلم اٌداع ,  13/12/2021لٌدت فى , 
وتجهٌز وتغلٌف وتعببة المواد الغذابٌة لدي الغٌر . تحضٌر وتجهٌز الوجبات الجاهزة . 
التصدٌر التورٌدات العمومٌة . التوكٌبلت التجارٌة . تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة وذلن دون اإلخبلل بؤحكام 1982لسنة  120
والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه  الموانٌن واللوابح

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

ٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشتر
 . 2الدور األرضً بالمنطمه التجارٌة بحً الكرمة  - 8, بجهة محل رلم 

 ALOUF INSTITUTION FORالعوف للصناعه والتجاره  - 160
INDUSTRY AND TRADE  , لٌدت  13000000.000, شركة , رأس مالها ,

, عن الامه وتشغٌل  20287, ورلم لٌد  10363, برلم اٌداع ,  13/12/2021فى , 
مصنع لتصنٌع وانتاج االدوات المنزلٌه ولعب االطفال من الببلستٌن تجاره الجمله 

والتجزبه بالمدن والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده والمناطك النابٌه والمناطك خارج الوادى 
مسبما مع مراعاهما ورد بمرار المدٌم فٌما عدا منطمه شبه جزٌره سٌناء فٌلزم موافمه الهٌبه 

ومراعاه لرار ربٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  2007لسنه  350ربٌس الوزراء رلم 
وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة،  2008لسنه  356

وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي 
من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها  وجه

على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او 
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 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الحى  7الدور الرابع عماره  - 402تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة شمه 
 كزى .الثامن المحور المر

, شركة ,  WAHBA SONS FOODS COMPANYأوالد وهبه لآلغذٌة  - 161
,  10364, برلم اٌداع ,  13/12/2021, لٌدت فى ,  500000.000رأس مالها , 

, عن " تجاره و توزٌع وتورٌد المواد الغذابٌه والطٌور واللحوم  20288ورلم لٌد 
الغذابٌه والطٌور واللحوم الطازجه  الطازجه والمجمده " تعببه وتغلٌف وتخزٌن المواد

والمجمده لدى الغٌر وذلن دون اإلخبلء بؤحكام الموانٌن واللوابح والمررات السارٌه ، 
وبشرط أستصدار التراخٌص البلزمه لممارسة هذه األنشطه . وٌجوز للشركه أن تشترن 

أو التى لد باى وجه منالوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول أعماال شبٌهة بؤعملها 
تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو 

بالدور  - A 39تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون . , بجهة الوحدة رلنم 
 مشروع سوق رباح التجارى الثانى الكابن بالمجاورة الخامسة بالحر الرابع . -األرضى 

, لٌدت فى ,  25000.000الٌنس اٌجٌنسً , شركة , رأس مالها ,  - 162
, عن " وكٌل فنانٌن وذلن  20289, ورلم لٌد  10365, برلم اٌداع ,  13/12/2021

دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 
تشترن بؤي وجه من الوجوه مع البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن 

الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 
غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 

 سٌن .المهند -ش سورٌا  43 -وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة شمة بالدور الثالث 
 MARHABA EXPRESS FORمرحبا إكسبرٌس للمطاعم  - 163

RESTAURANTS  , لٌدت فى ,  18000.000, شركة , رأس مالها ,
, عن " الامة و تشغٌل و  20290, ورلم لٌد  10366, برلم اٌداع ,  13/12/2021

ٌة( و تمدٌم ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحول
جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن اواى وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح 

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

لتً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها بؤعمالها أو ا
 -منطمة هـ  97أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة 

 . -حدابك االهرام 
, لٌدت  100000.000مٌدٌا هٌست الدارة المشروعات , شركة , رأس مالها ,  - 164
التسوٌك  -, عن  20293, ورلم لٌد  10369, برلم اٌداع ,  13/12/2021فى , 

 20012لسنه  300مع مراعاة المرار الوزاري رلم  -ادراة المشروعات  -االلكترونً 
اعمال التوصٌف  -ءات الترخٌص بها بشان شركات اإلدارة الفندلٌة وشروط وإجرا

اعمال  -والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها 
تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة 

من صوت وصوره  انتاج المحتوي االلكترونً بصوره المختلفه -وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 
اعمال التوصٌف  -ادخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسابل االلكترونٌة  -وبٌانات 
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 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

انتاج وتطوٌر النظم المدمجه  -والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسٌات بمختلف أنواعها 
 -اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات ونمل وتدوال البٌانات  -وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

انشاء وإدارة  -االتصاالت و خدمات االنترنت  -ة شبكات نمل وتدوال البٌانات تنفٌذ وإدار
انشاء وإدارة مراكز  -مركز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

 -االستشارات والدراسات المتخصصه فً مجال المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 
ارات ) فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق األوراق المالٌة وكذا تمدٌم االستش -التورٌدات العمومٌة 

االستشارات المانوٌنة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌم بمناسبة زٌادة راسمال 
والستحواذ وكذا االستشارت المالٌة عن األوراق المالٌة النشطه الشركات العاملة فً مجال 

 -من لانون سوق المال والبحته التنفٌذٌة  27األوراق المالٌةالمنصوص علٌها فً الماده
انشاء وإدارة المناطك التكنولوجٌة  -حاضنات االعمال التكنولٌوجٌة ودعم رٌادة االعمال 

والحضانات العلمٌة وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، 
وز للشركة ان تشترن باي وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌج

وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها 
على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او 

م العجوزه شارع عمان علً محً الدٌن لس 9تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة 
. 

 A and M for Electronics Tradingإٌه أند أم لتجارة األجهزة الكهربابٌة  - 165
, برلم اٌداع ,  13/12/2021, لٌدت فى ,  150000.000, شركة , رأس مالها , 

, عن ألتجاره العامة وعلى األخص تجارة األجهزة  20294, ورلم لٌد  10370
التوزٌع لحساب الغٌر التوكٌبلت التجارٌة ) تلتزم الشركة  الكهربابٌة التورٌدات العمومٌة

فى شان تنظٌم إعمال الوكالة التجارٌة ( وذلن دون  1982للسنة 120بإحكام المانون 
االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة 

باي وجه من الوجوه مع الشركات لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن 
وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً 
مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

 فٌصل . -الطالبٌة  -شارع الشٌخ رٌحان  9ألحكام المانون , بجهة 
, لٌدت فى ,  300000.000دوماس للمماوالت , شركة , رأس مالها ,  - 166

, عن " المماوالت العامة "  20295, ورلم لٌد  10371, برلم اٌداع ,  13/12/2021
تمدٌم خدمات النظافة وابادة الحشرات والموارض والمٌام باعمال التطهٌر والتعمٌم " المٌام 

وتجمٌل الحدابك و الطرق و المٌادٌن )البلند باعمال تنسٌك ونظافة و صٌانة و ادارة 
سكٌب( " تمدٌم خدمات النظافة والصٌانة للمبانى والمنشآت " التورٌدات العمومٌة " ادارة 

وتشغٌل الكافتٌرات الثابته وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، 
األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه 

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

 23 -ر االرضى بالدو - 1تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة شمة 
 لسم العمرانٌة . -شارع حسن دمحم 
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 63 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 100000.000الشناوي أللحاق المصرٌن للعمل بالخارج , شركة , رأس مالها ,  - 167
, عن ) مزاولة  20296, ورلم لٌد  10373, برلم اٌداع ,  13/12/2021, لٌدت فى , 

وانٌن واللوابح والمرارات عملٌات إلحاق المصرٌٌن بالخارج والداخل (.مع مرعاه أحكام الم
السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة , بجهة العمار رلم 

 ٌولٌو مٌدان سفنكس . 26ش  -ب  197
, شركة , رأس مالها ,  UMA EGYPT) ٌو ام اٌة اٌجبت للمماوالت (  - 168

, ورلم لٌد  10396, برلم اٌداع ,  13/12/2021, لٌدت فى ,  18000.000
, عن " المماوالت العامة " مماوالت اعمال التشطٌبات والدٌكور وذلن دون  20299

االخبلل باحكام الموانٌن واللوابح والمررات السارٌه وبشرط استصدار التراخٌص البلزمه 
لممارسة هذة االنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات 

اعماال شبٌهة باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً  وغٌرها التً تزوال
مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

 . -منطمة نٌو جٌزة  - 5شمة  - 12ج  - 3الحكام المانون , بجهة مجاورة 
169 - Y&O Group ة , رأس مالها , واي اند او جروب للتورٌدات , شرك

, ورلم لٌد  10397, برلم اٌداع ,  13/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000
, عن التورٌدات العمومٌة . التسوٌك االلكترونً . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام  20300

الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه 
لشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول األنشطة. وٌجوز ل

أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، 
شارع أبناء  3كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة 

 . -بشتٌل  -وهٌب بجوار الدابري 
,  Al- Khayrat For Import and Exportالخٌرات لبلستٌراد والتصدٌر  - 170

, برلم اٌداع ,  13/12/2021, لٌدت فى ,  2000000.000شركة , رأس مالها , 
, عن االستٌــــــراد والتصـــــدٌر تلتزم الشركه باحكام  20301, ورلم لٌد  10398

فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشا تؤسٌس الشركة اى  1982لسنه  121المانون رلم 
ول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحص

الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض . وذلن دون اإلخبلل 
بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة 

جوه مع الشركات لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الو
وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً 

مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً 
شارع مسجد  -برج الصفوة  242 - 201شمه رلم  -ألحكام المانون , بجهة الدور الثانً 

 الهرم . -وحٌد الت
بلو بٌرد أسمرة لتجارة المواد الغذابٌة بالجملة والتجزبة , شركة , رأس مالها ,  - 171

, ورلم لٌد  10399, برلم اٌداع ,  13/12/2021, لٌدت فى ,  600000.000
: تجارة الجملة والتجزبة للمواد  2017لسنة  72, عن انشطة من داخل ق  20302

العشاب الطبٌة داخل المناطك النابٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة الغذابٌة والعطارة وا
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فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار 
و مراعاة لرار ربٌس جمهورٌه مصر العربٌة رلم  2007لسنة  350ربٌس الوزراء رلم 

: التصدٌر على الشركة االلتزام  2017لسنة  72انشطة من خارج ق  2008لسنه  356
بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام 

الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاىا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 
ار بالضمانات و الحوافز على ان ال تتمتع االنشطة خارج لانون االستثم 2017لسنة 72

الواردة بذات المانون وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، 
وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن 

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

بالدور االول  17تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة محل رلم 
 . 2ح  - 2مج  - 2000شارع جٌل  -سنتر الملكة واالمٌرة  -علوى 
, شركة , رأس  MIX BOOMلبان ومشتماته مٌكس بووم لتصنٌع منتجات اال - 172

, ورلم لٌد  10400, برلم اٌداع ,  13/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000مالها , 
: إلامة وتشغٌل مصنع 2017لسنة  72, عن أنشطة داخل ق االستثمار رلم  20303

االلبان  لتصنٌع وإنتاج االلبان ومشتمات االلبان. تجارة الجملة والتجزبة لبللبان ومشتمات
)داخل المناطك النابٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء 

لسنة  350فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 
( أنشطة 2008لسنه  356و مراعاة لرار ربٌس جمهورٌه مصر العربٌة رلم 2007

: تورٌد المواد الغذابٌة. استغبلل العبلمات 2017لسنة  72خارج ق االستثمار رلم 
التجارٌة )الفرنشاٌز( تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالً مستمل لكل نشاط 

على حدة وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز 
، وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون 2017لسنه  72الواردة بمانون االستثمار رلم 

االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون. وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن 
واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . 

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

 - 255ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة 
 الهرم . -المرٌوطٌة 

, لٌدت فى ,  500000.000خالد دمحم سمٌح شكرى , شركة , رأس مالها ,  - 173
, عن أنشطة داخل لانون  20304, ورلم لٌد  10401, برلم اٌداع ,  13/12/2021
الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االلمشة وخٌوط الغزل والنسٌج والمبلبس  2017لسنة  72

وتجارة الجملة والتجزبة لؤللمشة وخٌوط الغزل والنسٌج والمبلبس : بالمدن والمجتمعات 
الجدٌدة والمناطك النابٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه العمرانٌة 

جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم : 
 2008لسنه  356و مراعاه لرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم 2007لسنة  350

لمشة وخٌوط الغزل والنسٌج والمبلبس أنشطة خارج إلامة وتشغٌل مطبعة للطباعة على اال
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التصدٌر مع االلتزام بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل  2017لسنة  72لانون 
لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار، وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها 

، مع عدم تمتع 2017لسنة  72ر رلم فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثما
األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون , بجهة لطعة 

 امتداد الثالثة . -الصناعٌة  242
, لٌدت فى ,  100000.000تبلل الهندسٌه , شركة , رأس مالها ,  - 174

, عن " المماوالت العامة  20305, ورلم لٌد  10402, برلم اٌداع ,  13/12/2021
والمتكاملة والمتخصصة. " التورٌدات العمومٌة. " اعداد التصمٌمات الهندسٌة. وذلن دون 

اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة , وبشرط استصدار التراخٌص 
مع البلزمة لممارسة هذه االنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه 

الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها علً تحمٌك 
غرضها فً مصر أو فً الخارج , كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 

 المهندسٌن . -شارع محً الدٌن ابو العز  187وذلن طبما ألحكام المانون. , بجهة 
,  13/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000, رأس مالها , حلٌوى , شركة  - 175

, عن " التجارة وبٌع الذهب والمجوهرات  20308, ورلم لٌد  10415برلم اٌداع , 
واالحجار الكرٌمة . بعد الحصول علً الموافمات البلزمة من مصلحة دمغ المصوغات 

ن االخبلء باحكام الموانٌن والموازٌن التابعة لوزارة التموٌن والتجارة الداخلٌة " وذلن دو
واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . 

وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعمال 
جوز شبٌها باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او فالخارج ، كما ٌ

ش  10لها ان تدمج فٌها او تشترٌها او تلحك بها وذلن طبماً الحكام المانون . , بجهة 
 . -سلٌمان جوهر  -المحبلوي 

, شركة , رأس مالها ,  PIL EGYPTبى آى ال اٌجٌبت للمستلزمات الطبٌة  - 176
, ورلم لٌد  10416, برلم اٌداع ,  13/12/2021, لٌدت فى ,  1000000.000

, عن " الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المستلزمات الطبٌة والضمادات وذلن دون  20309
اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 

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

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 
 -شارع جامعة الدول العربٌة  106 - 16وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة شمة 

 المهندسٌن .
 SELECT FOR TOURISM MARKETINGسٌلكت للتسوٌك السٌاحى  - 177

, برلم اٌداع ,  13/12/2021, لٌدت فى ,  90000.000, شركة , رأس مالها , 
, عن " الامة وتشغٌل الفنادق )الثابتة( والموتٌبلت ، والشمك  20310, ورلم لٌد  10417

جنحة الفندلٌة، والمرى السٌاحٌة ، واألنشطة المكملة أو المرتبطة بذلن سواء كانت واأل
خدمٌة أو ترفٌهٌة أو رٌاضٌة أو تجارٌة أو ثمافٌة ، واستكمال المنشآت الخاصة بها 

والتوسع فٌها " اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى 
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بشان شركات االدارة الفندلٌه  2012لسنة  300لمرار الوزارى رلم السٌاحٌة مع مراعاه ا
و شروط و اجراءات الترخٌص بها " الامة و تشغٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة 
لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن اواى 

ٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموان
التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 
ٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج ف

 . -شارع التحرٌر  131وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
 A M Egyptاٌه ام اٌجٌبت كونستركشن لبلعمال الهندسٌة والمماوالت العامة  - 178

Construction Engineering And Contracting Company  شركة , رأس ,
, ورلم لٌد  10419, برلم اٌداع ,  13/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000مالها , 

, عن تمدٌم االستشارات الهندسٌة ) فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌة  20312
وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال 

النشطة الشركات العاملة فى واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة 
من لانون سوق راس المال والبحته  27مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

التنفٌذٌة ( المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة مماوالت اعمال التشطٌبات والدٌكور 
اة المرار التورٌدات العمومٌة اعداد التصمٌمات الهندسٌة ادارة المشروعات )مع مراع

بشان شركات االدارة الفندلٌة وشروط واجراءات 2012لسنة 300الوزارى رلم 
الترخٌص بها ( التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وذلن دون االخبلل 

باحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة 
للشركة ان تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى هذه االنشطة وٌجوز 

تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى 
الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون , 

 دور ارضى منخفض . -ا مول السراٌ -المحور المركزى  44بجهة 
( , شركة , MTT) mechatronics technologyمٌكاترونكس تكنولوجً  - 179

,  10420, برلم اٌداع ,  13/12/2021, لٌدت فى ,  200000.000رأس مالها , 
, عن التورٌدات العمومٌة المماوالت العامه مماوالت االعمال  20313ورلم لٌد 

والمٌكانٌكٌة وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح  الكهرومٌكانٌكٌة والكهربابٌة
والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز 
للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة 

صر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً م
 -تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة سنتر كنوز النٌل

 . -الحً الرابع  -الدور الثانً
,  300000.000شرٌف صبحى دمحم نصار وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 180

, عن أنشطة  20314, ورلم لٌد  10421, برلم اٌداع ,  14/12/2021لٌدت فى , 
: تجارة الجملة و التجزبة وعلً االخص للدهانات  2017لسنة  72داخل ق االستثمار رلم 

بكافة انواعها ) داخل المناطك النابٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌده فٌما عدا منطمة شبه 
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بٌس الوزراء رلم جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرارر
( 2008لسنة  356ومراعاة لرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2017لسنة 350

: التورٌدات العمومٌة وعلٌى االخص  2017لسنة 72انشطة خارج ق االستثمار رلم 
تورٌد الدهانات بكافة انواعها . تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لكل 

وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا نشاط علً حدة 
والحوافز الواردة بذات المانون . مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة 

وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . وٌجوز الشركة ان 
الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال بٌهة باعمالها او التً تشترن بؤي وجة من الوجوه مع 

لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج او 
 شارع الصلٌبه . 1تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبماً الحكام المانون . , بجهة 

,  200000.000مالها , الشاهد للتسوٌك وإدارة المشروعات , شركة , رأس  - 181
, عن " التسوٌك  20315, ورلم لٌد  10422, برلم اٌداع ,  14/12/2021لٌدت فى , 

بشان  2012لسنة  300العماري . " إدارة المشروعات . مع مراعاه المرار الوزارى رلم 
شركات االدارة الفندلٌه و شروط و اجراءات الترخٌص بها وذلن دون اإلخبلل بؤحكام 

ن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه الموانٌ
األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً 
تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً 

ها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌ
 حدابك االهرام . -البوابة الثالثة  -الدور الرابع  -م  22بجهة عمارة 

,  100000.000كارٌزمن للدعاٌة واالعبلن والطباعة , شركة , رأس مالها ,  - 182
الدعاٌة  -1, عن  20316, ورلم لٌد  10423, برلم اٌداع ,  14/12/2021لٌدت فى , 
التورٌدات العمومٌة .  -4المماوالت العامة .  -3الامة وتشغٌل مطبعة .  -2واالعبلن . 

وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار 
التراخٌص البلزمة لممارسة هذة االنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن بؤى وجة من الوجوة 

الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك  مع
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها 

ش . ع الملن  -111عمار  -الدور الثانى  -85وذلن طبما الحكام المانون , بجهة رلم 
 برج مصر الخلٌج . -فٌصل 
 SHARIMART LTD FORشارٌمارت المتحدة للتجارة االلكترونٌة  - 183

ELECTRONIC COMMERCE  , لٌدت  700000.000, شركة , رأس مالها ,
, عن " التجارة  20317, ورلم لٌد  10424, برلم اٌداع ,  14/12/2021فى , 

والتوزٌع فٌما هو  االلكترونٌة عبر األنترنت. " التسوٌك االلكترونً. " التجارة العامة
مسموح به لانونًا. " التورٌدات العمومٌة. " التصدٌر. " أعمال التوصٌف والتحلٌل 

والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها. " أعمال تصمٌم وإنتاج 
لتدرٌب البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها وا

علٌها. " إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات. " إدخال 
البٌانات على الحاسبات وبالوسابل اإللكترونٌة. " أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم 
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الحاسبات بمختلف أنواعها. " إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرب علٌها. " 
التصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات. " تنفٌذ وإدارة شبكات نمل وتداول أعمال التوصٌف و

البٌانات. " االتصاالت وخدمات االنترنت. " إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن 
ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات. " إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات 

االتصاالت وتطوٌرها. " حاضنات األعمال المتخصصة فً مجاالت المعلومات و
التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال . " األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت 

وصورة وبٌانات إلى محتوي رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوي العلمً والثمافً والفنً. 
ة، وبشرط استصدار وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌ

 -الدور الثانً  3شمة  -63التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة , بجهة عمارة 
 . -9مجاورة 

 LAKE WESTلٌن وٌست للتطوٌر واالستثمار العماري  - 184
DEVELOPMENTS  , لٌدت فى ,  500000.000, شركة , رأس مالها ,

, عن " التطوٌر العماري "  20318د , ورلم لٌ 10425, برلم اٌداع ,  14/12/2021
االستثمار العماري " التسوٌك العماري " شراء وتجهٌز وتشطٌب وبٌع وتاجٌر وامتبلن 

االراضى بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد 
ه واالدارٌه والترفٌهٌه الامه المنشات علٌها والامه المبانى والواحدات السكنٌه والتجارٌ

لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استغبللها لحسابها او لحساب الغٌر " شراء و بٌع و 
صرف (  -مٌاه  -تمسٌم االراضى بغرض البناء علٌها و مدها بالمرافك األساسٌة ) كهرباء 

ة العامة و " المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة " التورٌدات العمومٌة " التجار
التوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات 

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

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها  التً
شارع  - 11العمار  - 801أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة شمة 

 . -نادي الصٌد 
, شركة , رأس مالها ,  PAIN CUREبٌن كٌور للخدمات الطبٌة  - 185

, ورلم لٌد  10426, برلم اٌداع ,  14/12/2021, لٌدت فى ,  200000.000
, عن " الامة اوتشغٌل وادارة العٌادات الطبٌة التخصصٌة . " الامة أو تشغٌل  20319

وادارة المستشفٌات وما تضمه من انشطة طبٌة وعبلجٌة . " الامة او تشغٌل وادارة مركز 
فى العظام . " الامة وتنظٌم المإتمرات والمعارض الطبٌة )بشرط طبى متخصص 

استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حده( " تجارة وتوزٌع االجهزة والمعدات 
والمستلزمات الطبٌة " تلتزم الشركة بإخطار المجالس الطبٌة المتخصصة فور لٌامها ببدء 

إعمال شبونها " وذلن دون اإلخبلل بؤحكام نشاطها حتى ٌتثنى للمجالس الطبٌة المتخصصة 
الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه 

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

الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , 
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 ش التحرٌر . 129عمارة  -بالدور الثالث بعد االرضى  - 2بجهة شمة رلم 
,  500000.000شرٌان الدارة و تشغٌل الصٌدلٌات , شركة , رأس مالها ,  - 186

, عن " ادارة و  20320, ورلم لٌد  10427, برلم اٌداع ,  14/12/2021لٌدت فى , 
تشغٌل الصٌدلٌات وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح و المرارات السارٌة , 

وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن بؤي 
ول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزا

تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج , كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او 
ش الشعب متفرع من  10تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبما الحكام المانون . , بجهة 

 بجوار مدرسة اللٌسٌه .-شارع الهرم 
, لٌدت فى ,  50000.000شركة , رأس مالها , أكتوبس للمبلبس الجاهزة ,  - 187

, عن " تصنٌع المبلبس  20321, ورلم لٌد  10433, برلم اٌداع ,  14/12/2021
الجاهزة لدي الغٌر. " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا . " التورٌدات 

وعلى الشركة الحصول  العمومٌة . مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة
الشٌخ دمحم الغزالً  45على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها , بجهة مبنً رلم 

 غرفة مكتبٌة . -الدور اإلداري  -)لمبٌز سابما ( 
, لٌدت فى ,  50000.000, شركة , رأس مالها ,  D Y Kدي واي كاي  - 188

, عن " إلامة وتشغٌل  20322, ورلم لٌد  10434, برلم اٌداع ,  14/12/2021
مصنع لتصنٌع وتعببة وتغلٌف المواد الغذابٌة " التجارة العامة و التوزٌع فٌما هو مسموح 

لشركه باحكام المانون رلم به لانونا " التورٌدات العمومٌة " التوكٌبلت التجارٌه. تلتزم ا
فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشا تؤسٌس الشركة اى  1982لسنه  120

حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من 
الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض . وذلن دون اإلخبلل 

ؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة ب
لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات 
وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً 

ا أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز له
 المهندسٌن . -ش جزٌرة العرب  6ألحكام المانون , بجهة 

, شركة ,  Inspire For Modern Technologyانسباٌر للتكنولوجٌا الحدٌثة  - 189
, ورلم  10435, برلم اٌداع ,  14/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000رأس مالها , 

الامة وتشغٌل مصنع لتجمٌع  2017لسنة  72, عن أنشطة داخل لانون  20323لٌد 
الحاسابات وااللكترونٌات والبرمجٌات والنظم الصناعٌة اعمال تصمٌم وانتاج البرامج 

والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 
ٌتعدى التعلٌم الثانوي وفٌما عدا الدولٌة انشاء او ادارة او  الامة وتشغٌل المدارس فٌما ال

تشغٌل معاهد التعلٌم الفنً اعداد الدراسات االلتصادٌة والتخطٌطٌة للمنطمة الصناعٌة 
التصدٌر التورٌدات العمومٌة التوكٌبلت التجارٌة  2017لسنة  72أنشطة خارج لانون 

فً شؤن تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  1982لسنة  120تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 
وال ٌنشىء تؤسٌس الشركة اي حك فً ممارسة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص 
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البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا 
نشطة الواردة بمانون الغرض . مع االلتزام بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لبل

االستثمار ، وفً حالة عدم الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز 
، مع عدم تمتع االنشطة خارج لانون  2017لسنة  72الواردة بمانون االستثمار رلم 

انٌن االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام المو
واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة 
. وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال 

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

 . 146ــ المنطمة الصناعٌة الثالثة ــ لطعة  2ــ أ 243الوحدة 
, لٌدت فى ,  10000.000كراكٌب للنشر والتوزٌع , شركة , رأس مالها ,  - 190

ر وتوزٌع الكتب نش -, عن  20324, ورلم لٌد  10436, برلم اٌداع ,  14/12/2021
انشاء وتصمٌم  -الطباعة لدى الغٌر  -المٌام بؤعمال الترجمة  -لحساب الشركة والغٌر 

 -انشاء المكتبات  -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  -وتشغٌل وإدارة الموالع االلكترونٌة 
 إلامة وتنظٌم المعارض )فٌما عدا السٌاحٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل

التجارة العامة  -تنظٌم ورش العمل والفعالٌات لؤلطفال والشباب.  -معرض على حده( 
والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانوناً وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات 

السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان 
الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او  تشترن باي وجه من

التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها 
شارع  - 1مجاورة  - 26أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة شمه 

 البستان الحً التاسع .
د التمنٌة لتجمٌع وصٌانة وتركٌب طلمبات ومحطات المٌاه , شركة , رأس مالها , ذا - 191

, ورلم لٌد  10439, برلم اٌداع ,  14/12/2021, لٌدت فى ,  2000000.000
, عن " الامة وتشغٌل مصنع لتجمٌع طلمبات ومعدات وآالت محطات المٌاه  20326

المركزى ومشتمبلتها " الامة وتشغٌل ومستلزماتها وانظمة التبرٌد والتهوٌة والتكٌٌف 
مركز لصٌانة طلمبات ومعدات وآالت محطات المٌاه ومستلزماتها وانظمة التبرٌد والتهوٌة 

والتكٌٌف المركزى ومشتمبلتها " تورٌد وتركٌب طلمبات ومعدات وآالت محطات المٌاه 
لتكٌٌف المركزى ومستلزماتها وشبكات توزٌعها وخطوط نملها وانظمة التبرٌد والتهوٌة وا

ومشتمبلتها وتمدٌم خدمات الصٌانة المتنملة لها " البٌع بالعمولة " االستٌراد والتصدٌر 
فى شان سجل  1982لسنه  121والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

فى شان تنظٌم اعمال الوكاله  1982لسنه  120المستوردٌن ، وبإحكام المانون رلم 
ه ، وال ٌنشا تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التجارٌ

التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن 
المنظمة لهذا الغرض . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، 

ة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن وبشرط استصدار التراخٌص البلزم
بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد 
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تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو 
الكابنة فى  - A14الوحدة رلم  تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة

المنطمة الخامسة  -( بوالرٌس الزامل 107مجمع بوصلة الصناعى بالمطعة رلم )
 بالمطورٌن .

, شركة ,  DIAA ELSHAZLI FOR TRADINGضٌاء الشاذلى للتجارة  - 192
,  10440, برلم اٌداع ,  14/12/2021, لٌدت فى ,  2000000.000رأس مالها , 

 -2التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  1, عن  20327ورلم لٌد 
 121االستٌراد : تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  -4التصدٌر  -3التورٌدات العمومٌة 

فً شؤن سجل المستوردٌن, وال ٌنشا تؤسٌسالشركة أى حك فى مزاولة  1982لسنة 
مزاولة غرضها من الجهات المختصة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة ل

وبما الٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض . التوكٌبلت التجارٌة : تلتزم الشركة 
فً شؤن تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة , وال ٌنشا  1982لسنة  121بؤحكام المانون رلم 

االزمة تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص 
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما الٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض . 

وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة , وبشرط استصدار 
التراخٌص البلزمة لممارسة هذة األنشطة.وٌجوز للشركه ان تشترن باى وجه من الوجوه 

ا التى تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها أو التى لد تعاونها على تحمٌك مع الشركات وغٌره
غرضها فى مصر او الخارج , كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

 -المحور الخدمى  - 7عمارة  -الدور الرابع  - 2طبما الحكام المانون . , بجهة شمة 
 . -مشروع سٌتى ستارز 

 mastry company forتري للمشروعات و الخدمات التعلٌمٌة ماس - 193
projects and educational  , لٌدت فى ,  100000.000, شركة , رأس مالها ,

, عن " ادراة المشروعات  20330, ورلم لٌد  20330, برلم اٌداع ,  14/12/2021
ٌما ال ٌتعدى التعلٌم عدا االدارة الفندلٌة . " الامة وتشغٌل وادارة و تجهٌز المدارس ف

الثانوي . " تمدٌم خدمات الدعم الفنً للمإسسات العلمٌة والتعلٌمٌة . " طباعة الكتب لدى 
الغٌر . " تمدٌم خدمات التعلٌم عن بعد . " الامة وتشغٌل و ادارة مركز العداد و تنمٌة و 

لانونا . " تدرٌب الموارد البشرٌة . " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به 
التورٌدات العمومٌة . وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن و اللوابح والمرارات السارٌة 

،وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة . وٌجوز للشركة ان تشترن 
باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً لد 

على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او  تعاونها
تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبعا الحكام المانون . , بجهة مشروع سوناتا الربٌع مٌدان 

 ( .1اكتوبر الدور االرضً رلم ) 6الحرٌة المحور المركزي الخدمً 
, لٌدت  100500000.000إرادة إلدارة المشروعات , شركة , رأس مالها ,  - 194
, عن " الامة وانشاء  20333, ورلم لٌد  10448, برلم اٌداع ,  14/12/2021فى , 

وتشغٌل وادارة وتؤجٌر المطاعم الثابته والكافتٌرٌات والمبلهى الترفٌهٌة " الامة وانشاء 
رٌة والموالت " تخطٌط وإلامة وتنمٌة المناطك العمرانٌة وتشغٌل وادارة المراكز التجا
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)المناطك الصناعٌة والمجتمعات العمرانٌة والمناطك النابٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم 
بشان شركات  2012لسنة  300(. " ادارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

ا وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن االدارة الفندلٌه و شروط و اجراءات الترخٌص به
واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة 
. وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال 

الخارج ، كما شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً 
ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة مكتب 

 . -الحى الثامن  -مول فاٌف ستار  -الدور الثانى  414/ 413
,  19000.000, شركة , رأس مالها ,  AKOMANDOاكوماندو للبرمجٌات  - 195

, عن " أعمال  20334, ورلم لٌد  10449ع , , برلم اٌدا 14/12/2021لٌدت فى , 
التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها. " 

أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات 
ونً بصوره المختلفة من اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها. " إنتاج المحتوى اإللكتر

صوت وصورة وبٌانات. " إدخال البٌانات على الحاسبات وبالوسابل اإللكترونٌة. " 
المشروعات التً تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع 

والنماذج والرسوم الصناعٌة. " األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت 
ة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافً والفنً . وصور

وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار 
التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه 

ول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك مع الشركات وغٌرها التً تزا
غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 

 الهرم . -المرٌوطٌة  -ش السٌسً  4وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
, لٌدت فى ,  100000.000كوركت للتورٌدات العمومٌة , شركة , رأس مالها ,  - 196

, عن " التورٌدات العمومٌة  20336, ورلم لٌد  10451, برلم اٌداع ,  14/12/2021
. وذلن دون اإلخبلل بؤحكام ATM. " إلامة وتشغٌل مركز لخدمة وصٌانة ماكٌنات 

الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه 
طة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً األنش

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

 العمرانٌة . - ش خاتم المرسلٌن 57بجهة 
,  100000.000الٌت تن سٌستٌم للمماوالت والتورٌدات , شركة , رأس مالها ,  - 197

, عن المماوالت  20337, ورلم لٌد  10452, برلم اٌداع ,  14/12/2021لٌدت فى , 
العمومٌة . "التورٌدات العمومٌة . "مماوالت أعمال التٌار الخفٌف واألعمال 

ذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط الكهرومٌكانٌكٌة. و
استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 
ارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخ
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الممام علً  3برج رلم  -الدور الثانً  220تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
 المحور المركزي . 3/ 49المطعة 

, شركة , رأس مالها ,  Raw Form Constructionروو فورم للمماوالت  - 198
, ورلم لٌد  10457, برلم اٌداع ,  14/12/2021, لٌدت فى ,  300000.000

, عن اعداد التصمٌمات المعمارٌة والهندسٌه . . المماوالت العامة والمتكاملة  20338
والمتخصصة . تجارة الكٌماوٌات و الكاببلت واالدوات الكهربابٌة ) عدا المواد الكٌماوٌة 

لك باسواق االوراق المالٌة وكذا الخطرة (. تمدٌم االستشارات الهندسٌة)فٌما عدا ما ٌتع
االستشارات المانونٌة واالستشارات و الدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال 

واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى 
ق راس المال والبحتة من لانون سو 27مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

التنفٌذٌة وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار 
التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه 

تحمٌك مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على 
غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها 

( بمول )بارن استرٌت( 4( بالدور) 2411وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة الوحدة رلم )
. 

, لٌدت فى ,  20000.000فٌوتشر لتؤجٌر السٌارات , شركة , رأس مالها ,  - 199
, عن " تؤجٌر واستبجار  20339, ورلم لٌد  10458برلم اٌداع , ,  14/12/2021

السٌارات )عدا التؤجٌر التموٌلى واللٌموزٌن( " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به 
لانونا وعلى األخص تجارة وتوزٌع السٌارات. " التورٌدات العمومٌة وعلى األخص تورٌد 

الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط  السٌارات. وذلن دون اإلخبلل بؤحكام
استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 
تندمج فٌها أو تشترٌها أو تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن 

 . -المرٌوطٌة  -ش عبد الكرٌم السرو  3تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة 
, لٌدت فى ,  10000.000دوٌتش فروٌنده , شركة , رأس مالها ,  - 200

, عن الامه وتشغٌل مركز  20341, ورلم لٌد  10460, برلم اٌداع ,  14/12/2021
وتنمٌه مهارات الموارد البشرٌه فى مجال اللغه االلمانٌه . وذلن دون  العداد وتدرٌب

االخبلل باحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌه ، وبشرط استصدار التراخٌص 
البلزمه لممارسه هذه االنشطه. وٌجوز للشركه ان تشترن باى وجه من الوجوه مع 

مالها او التى لد تعاونها على تحمٌك الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهه باع
غرضها فى مصر او فى الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها 

 شارع جابر بن حٌان . -الدور االرضى - 27وذلن طبما الحكام المانون . , بجهة فٌبل 
ركة , رأس , ش DEGREES 90ناٌنتً دجرٌه لبلنشاءات والتورٌدات العامة  - 201

, ورلم لٌد  10461, برلم اٌداع ,  15/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000مالها , 
, عن " مماوالت اعمال التشطٌبات " تورٌد مواد البناء " التورٌدات العمومٌة  20342

وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار 
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مارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه التراخٌص البلزمة لم
مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 
 -اخر فٌصل  -من شارع سلٌم  -ارع محمود سعد ش 2وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة 

 الهرم .
, لٌدت فى ,  4000000.000بان فور بان , شركة , رأس مالها ,  - 202

, عن " الامة وتشغٌل  20343, ورلم لٌد  10462, برلم اٌداع ,  15/12/2021
كه باحكام مصنع لتصنٌع الكرتون المضلع والطباعة علٌه " االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشر

فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشا تؤسٌس الشركة اى  1982لسنه  121المانون رلم 
حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض . وذلن دون اإلخبلل 
للوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة بؤحكام الموانٌن وا

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

و تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أ
 ) المنطمة الصناعٌة االولى( . 100ألحكام المانون , بجهة المطعة رلم 

, شركة , رأس  Alegra Café and Resturantالٌجرا كافٌة أند رٌستورنت  - 203
, ورلم لٌد  10463, برلم اٌداع ,  15/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000مالها , 

ن الامة و تشغٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع , ع 20344
المشروبات)عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن اواى وذلن دون اإلخبلل 

بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة 
ز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات لممارسة هذه األنشطة . وٌجو

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

 . -المرٌة السٌاحٌة االولً  -مول جراي سكوٌر  G18Bألحكام المانون . , بجهة محل 
 Healthkhana corporate forهٌلث خانه لبلدوٌة ومستحضرات التجمٌل  - 211

pharmaceuticals and cosmetice  , 50000.000, شركة , رأس مالها  ,
التصنٌع -, عن  20356, ورلم لٌد  10480, برلم اٌداع ,  15/12/2021لٌدت فى , 

رٌة والبٌطرٌة والمكمبلت الغذابٌة ومستحضرات التجمٌل لدي الغٌر لبلدوٌة البش
التورٌدات -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح لانونا -والمستحضرات الصٌدالنٌة 

التصدٌر وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌه  -العمومٌة 
نشطه . وٌجوز للشركه ان تشترن ،وبشرط استصدار التراخٌص البلزمه لممارسه هذه اال

باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌه باعمالها او التً لد 
تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ،كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او 

_حدابك  _ دجلة جارنز 197تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون . , بجهة 
 ( .52اكتوبر _ اكتوبر ثالث _ الجٌزة _ وحدة رلم )

,  10000.000, شركة , رأس مالها ,  STEP-UPستٌب اب للبرمجٌات  - 204
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, عن " صناعة  20345, ورلم لٌد  10464, برلم اٌداع ,  15/12/2021لٌدت فى , 
مٌم وتطوٌر تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت، بما تشمله من أنشطة صناعٌة وتص

اإللكترونٌات، ومراكز البٌانات ، وأنشطة التعهٌد، وتطوٌر البرمجٌات ، والتعلٌم 
التكنولوجً. " أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات 
بمختلف أنواعها. " أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم 

علومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها. " إنتاج المحتوى اإللكترونً بصوره الم
المختلفة من صوت وصورة وبٌانات. " إدخال البٌانات على الحاسبات وبالوسابل 

اإللكترونٌة. " أعمال التوصٌف والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها. " 
شغٌلها والتدرٌب علٌها. " أعمال التوصٌف والتصمٌم إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وت

لشبكات ونمل وتداول البٌانات . " تنفٌذ وإدارة شبكات نمل وتداول البٌانات. " االتصاالت 
وخدمات االنترنت . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، 

ألنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه ا
بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد 
تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو 

د  29 -ر االرضىالدو - 1تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة شمة 
 الهرم . -حدابك االهرام  -

مركز العاصمه للجهاز الهضمى والكبد والمناظٌر , شركة , رأس مالها ,  - 205
, ورلم لٌد  10466, برلم اٌداع ,  15/12/2021, لٌدت فى ,  10000000.000

, عن إلامة وتشغٌل وادارة مركز طبى متخصص فى عبلج الجهاز الهضمى  20347
والمناظٌر تلتزم الشركة باخطار المجالس الطبٌة المتخصصه فور لٌامها ببدء  والكبد

نشاطها حتى ٌتسنى للمجالس الطبٌة المتخصصة إعمال شبونها وذلن دون االخبلل بؤحكام 
الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه 

ترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى االنشطة . وٌجوز للشركة أن تش
تزاول أعماالً شبٌهه بؤعمالها أو التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر أو فى 

الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً الحكام المانون . , 
المهندسٌن  -جامعه الدول العربٌة  -مٌدان مسجد مصطفى محمود -شارع الثمار  13بجهة 

- . 
,  100000.000, شركة , رأس مالها ,  HMCاتش ام سى للمماوالت العامة  - 206

, عن "  20349, ورلم لٌد  10468, برلم اٌداع ,  15/12/2021لٌدت فى , 
المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة " التورٌدات العمومٌة " مماوالت اعمال 

ٌبات والدٌكورات " مماوالت اعمال التشٌٌد والبناء " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو التشط
مسموح به لانونا وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط 
استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه 

الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على من الوجوه مع 
تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو 

 . -الهرم  -ش المناوى  5تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة 
,  100000.000, شركة , رأس مالها , مزاٌا جروب للتكنولوجٌا واالتصاالت  - 207
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, عن تجارة  20350, ورلم لٌد  10469, برلم اٌداع ,  15/12/2021لٌدت فى , 
وتوزٌع أجهزة المحمول البٌع بالعمولة فٌما هو مسموح به لانونا التورٌدات العمومٌة 

ظٌم فى شؤن تن 1982لسنة 120التوكٌبلت التجارٌة وتلتزم الشركة باحام المانون رلم 
اعمال الوكالة التجارٌة والٌنشى تاسٌس الشركة اى حك فى مزوالة غرضها اال بعد 

الحصول على الترخٌص البلزمة لمزوالة غرضها من الجهات المختصة وبما الٌخل 
باحكام المان وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط 

رسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن بؤى وجه استصدار التراخٌص البلزمة لمما
من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التى لد تعاونها على 

تحمٌك غرضها فى مصر أوفى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها 
برج الساعه شارع على 1غرض , بجهة بها وذلن طبما الحكام المانون ون المنظمة لهذا ال

 عٌسوى متفرع من بشتٌل العمومى .
,  50000.000, شركة , رأس مالها ,  M B A PHARMAام بى اى فارما  - 208

, عن الامة  20353, ورلم لٌد  10477, برلم اٌداع ,  15/12/2021لٌدت فى , 
البشرٌه والبٌطرٌه واداره وتشغٌل وتاجٌر الصٌدلٌات . تجاره وتوزٌع االدوٌه 

ومستحضرات التجمٌل ومعجون االسنان و المستخلصات النباتٌه والمكمبلت الغذابٌه 
والموارد الغذابٌه و المستلزمات الطبٌه واالجهزه الطبٌه واالدوٌه البٌلوجٌه واالمصال و 

التصنٌع --اللماحات و فبلتر و اجهزه غسٌل الكلى و محالٌل غسٌل الكلى ولعب االطفال 
دي الغٌر لبلدوٌه البشرٌه والبٌطرٌه ومستحضرات التجمٌل ومعجون االسنان ل

والمستخلصات النباتٌه والمكمبلت الغذابٌه والموارد الغذابٌه والمستلزمات الطبٌه واالجهزه 
الطبٌه واالدوٌه البٌلوجٌه واالمصال و اللماحات و فبلتر غسٌل الكلى ومحالٌل غسٌل الكلى 

التورٌدات  -ل كل ما سبك لدي الجهات المختصه. التصدٌر.ولعب االطفال وتسجٌ
وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط  -العمومٌه.

استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه 
بؤعمالها او التً لد تعاونها على  من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة

تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها 
فدان  800لطاع د منطمه ال  46عمارة 18بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة شمة رلم 

. 
ت فى , , لٌد 120000.000الوادى أورجانن , شركة , رأس مالها ,  - 209

, عن انشطة من داخل ق  20354, ورلم لٌد  10478, برلم اٌداع ,  15/12/2021
: " استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة  2017لسنة  72

لبلستزراع . استزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون 
واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة األراضً مخصصة ألغراض االستصبلح 

 350ولٌس الري بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار ربٌس الوزراء رلم 
"  2008لسنه  356و مراعاه لرار ربٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  2007لسنة 

التسمٌن أو تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو 
اللحوم . " تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ 
أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم . " إلامة المزارع السمكٌة. " تجارة الجملة والتجزبة 
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النابٌة  للمواد الغذابٌة واللحوم والدواجن والحاصبلت والمنتجات الزراعٌة داخل المناطك
والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما 

و مراعاة لرار ربٌس  2007لسنة  350مع مراعاة ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 
: "  2017لسنة  72انشطة من خارج ق  2008لسنه  356جمهورٌه مصر العربٌة رلم 

ة " التصدٌر على الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مال?ة مستملة التورٌدات العمومٌ
لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ?سمط حمها 
فى التمتع بالمزا?ا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم ?? لسنة ???? على ان ال 

بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون وذلن  تتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار
دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 

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

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 
 -شارع العرٌش  -سنتر الجٌزة  -برج المٌراج  158وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 

 . -الهرم 
ا , االفك لتصنٌع وتشغٌل أجهزة الرى المحورى , شركة , رأس ماله - 210

, ورلم لٌد  10479, برلم اٌداع ,  15/12/2021, لٌدت فى ,  200000.000
" الامة وتشغٌل مصنع  2017لسنة  72, عن نشاط الشركة / االنشطة داخل ق  20355

لتصنٌع وتجمٌع مجموعه نالل الحركة ولوحات التحكم الكهربابٌة الجهزة الري المحورى 
خاصة بؤجهزة التسمٌد . " إلامة أو إدارة و تشغٌل الزراعى وتصنٌع طلمبات رفع المٌاه ال

و صٌانة محطات طلمبات مٌاه الرى و شبكات توزٌعها و خطوط نملها لؤلراضً 
" التسوٌك  2017لسنة  72المخصصة لبلستصبلح واالستزراع . انشطة من خارج ق 

عى لمجموعه نوالل الحركة ولوحات التحكم الكهربابٌة الجهزة الرى المحورى الزرا
وطلمبات رفع المٌاه الخاصة بؤجهزة التسمٌد ومحطات طلمبات الرى على الشركة االلتزام 

بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام 
الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافر الواردة بمانون االستثماررلم 

على ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز  2017لسنة  72
بذات المانون . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط 

استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة ان تشترن بؤي وجه 
 2لتى تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها , بجهة شمة رلم من الوجوه مع الشركات وغٌرها ا

 كفر طهرمس . -ش عباس غازى  1 -الدور االول بعد االرضى 
,  JK M TRANSPORT SERVICESجً كً ام لخدمات النمل الدولً  - 212

, برلم اٌداع ,  15/12/2021, لٌدت فى ,  1000000.000شركة , رأس مالها , 
 2017لسنه  72, عن نشاط من داخل لانون االستثمار رلم  20357, ورلم لٌد  10481

النمل البري للبضابع بما فً ذلن النمل العابر للحدود وال ٌتم مزاولة نشاط النمل البري 
والدولً( والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصري أو للركاب أو البضابع )الداخلً 

خارجه اال بعد المٌد بسجل الناللٌن واستخراج التراخٌص البلزمة بمزاولة النشاط من جهاز 
 2017لسنه  72تنظٌم النمل البري الداخلً والدولً نشاط من خارج لانون االستثمار رلم
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مالٌة مستمل االنشطة الواردة بمانون التصدٌر علً الشركة االلتزام بافراد حسابات 
االستثمار وفً حاله عدم التزام الشركة بهذا الشرط لكل نشاط علً حدة وفً حالة عدم 

التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار 
ثمار بالضمانات والحوافز وكذا ال تتمتع االنشطة خارج لانون االست 2017لسنه  72رلم 

الواردة بذات المانون وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة 
وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن بؤي 

د تعاونها وجة من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً ل
علً تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو 

شارع عمرو المهندسٌن متفرع من اول  6تلحمها بها وذلن طبما االحكام المانون , بجهة 
 . 52شمه رلم  3شارع سورٌا من جامعه الدول العربٌة الدور 

, شركة , رأس مالها ,  TRIPLE ENGINEERSتربل انجنٌرز  - 213
, ورلم لٌد  10482, برلم اٌداع ,  15/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000

, عن المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة مماوالت اعمال التشٌٌد والبناء  20358
من لكافة انواع المبانً مماوالت اعمال التشطٌبات والدٌكورات مماوالت االعمال التكمٌلٌة 

حفر وردم وهدم وتسوٌة وتمهٌد الطرق والمبانً تورٌد وتركٌب المصاعد والسبللم 
الكهربابٌة والصاج الخاص باعمال التكٌٌف والتهوٌة وتورٌد وتركٌب التكٌٌفات المركزٌة 

وتمدٌم خدمات الصٌانة المتنملة لما سبك مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربً رلم 
ماوالت االعمال الكهرومٌكانٌكٌة وااللكترونٌة للمنشآت والمصانع م 2003لسنة  64

والمبانً وتمدٌم خدمات الصٌانة المتنملة لما سبك مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج 
مماوالت اعمال شبكات الجهد المتوسط والمنخفض واعمال  2003لسنة  64الحربً رلم 

ٌة وتورٌد وتركٌب كافة مستلزماتهم وتمدٌم خدمات التٌار الكهربابً الخفٌف واالنظمة االمن
لسنة  64الصٌانة المتنملة لما سبك مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربً رلم 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا التورٌدات العمومٌة وذلن دون  2003
ة ، وبشرط استصدار التراخٌص اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌ

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

 غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها
 ـ الحً الثامن ـ . 3ـ المجاورة  110وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة عمارة 

 COMEX SOLUTIONS MIDDLEكومكس سلوشنز مٌدل اٌست  - 217
EAST  , برلم  15/12/2021, لٌدت فى ,  500000.000, شركة , رأس مالها ,
/ التورٌدات العمومٌة 2/ المماوالت العامة ، 1, عن  20362, ورلم لٌد  10490اٌداع , 

/ مماوالت األعمال اإلنشابٌة التخصصٌة وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح 3، 
والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز 
للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة 

بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان 
_  4تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة عمار رلم 

 شارع الجٌزة _ الطابك الرابع _ امام معهد الرمد والعٌون _ .
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,  EMAN SOLIMAN LEATHERSٌة اٌمان سلٌمان للمصنوعات الجلد - 218
, برلم اٌداع ,  15/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000شركة , رأس مالها , 

, عن أعداد التصمٌمات للمنتجات الجلدٌة بكافة أنواعها و  20363, ورلم لٌد  10491
تصنٌعها لدي الغٌر ، التورٌدات العمومٌة ، التجارة العامة و التوزٌع فٌما هو مسموح به 

نوناً وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار لا
التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك 
الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها  غرضها فً مصر او فً

 . -المجاورة الرابعة  -أ الحً الثالث عشر  26وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة 
, لٌدت فى ,  100000.000الفاندو للصناعة والتجارة , شركة , رأس مالها ,  - 214

, عن " الامة وتشغٌل  20359 , ورلم لٌد 10483, برلم اٌداع ,  15/12/2021
مصنع لتجمٌع الموتسٌكبلت بكافة انواعها وتصنٌع لطع غٌارها " اعمال التصمٌمات 

الهندسٌة للمعدات وخطوط االنتاج والمصانع " اعمال ادارة التنفٌذ للمشروعات الصناعٌة 
ٌة ومشروعات الخدمات والمرافك على اختبلف انشطتها واعادة الهٌكلة الفنٌة واالدار

للمصانع. " انشاء البنٌة االساسٌة ومصادر البٌنٌة االساسٌة الخارجٌة للمنطمة الصناعٌة. " 
انشاء مبانى مصانع بالمنطة الصناعٌة تفدم جاهزة للمشروعات. " تجارة الجملة والتجزبة 

داخل المناطك النابٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء 
 2007لسنة  350موافمة الهٌبة مسبما مع مراعاة ماورد بمرار ربٌس الوزراء رلم  فٌلزم

" انشاء او ادارة او تشغٌل  2008لسنة  356ولرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم 
المدارس ) فٌما الٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى ( " انشاء او ادارة او تشغٌل مدارس 

ات االسكان التى ٌتم تاجٌر وحداتها بالكامل الغراض السكن ومعاهد التعلٌم الفنى " مشروع
غٌر االدارى بشرط اال ٌمل عدد تلن الوحدات عن خمسٌن وحدة سكنٌة,سواء الٌمت فى 

بشان  2012لسنة  300شكل بناء واحد او عدة ابنٌة مع مراعاه المرار الوزارى رلم 
مشروعات االسكان  شركات االدارة الفندلٌة وشروط واجراءات الترخٌص بها "

االجتماعى ومشروعات االسكان الموجهة لمحدودى الدخل . مع مراعاه المرار الوزارى 
بشان شركات االدارة الفندلٌة وشروط واجراءات الترخٌص بها "  2012لسنة  300رلم 

تخطٌط والامة وتنمٌة المناطك العمرانٌة )المناطك الصناعٌة والمجتمعات العمرانٌة 
نابٌة و المناطك خارج الوادى المدٌم( " اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم والمناطك ال

للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها " اعمال تصمٌم وانتاج البرامج 
والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها. 

كترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات " اداخال " انتاج المحتوى االل
"  2017لسنة  72البٌانات على الحسابات وبالوسابل االلكترونٌة انشطة من خارج ق 

التورٌدات العمومٌة على الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة 
ا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذ

على ان ال تتمتع االنشطة خارج  2017لسنة  72والحوافو الواردة بمانون االساثمار رلم 
لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون . وذلن دون االخبلل باحكام 

البلزمة لممارسة هذة  الموانٌن واللوابح والمرارت السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص
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االنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول 
اعماال شبٌهه باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما 

جهة شمة ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون. , ب
 . -شارع فٌصل  -شارع العرٌش  -الدور الخامس علوى  -عمارة العدوى  2رلم 

,  300000.000احمد جمال شحات جودة وشرٌكته , شركة , رأس مالها ,  - 215
, عن انشطة من  20360, ورلم لٌد  10484, برلم اٌداع ,  15/12/2021لٌدت فى , 

ف والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات : " أعمال التوصٌ 2017لسنة  72داخل ق 
بمختلف أنواعها. " إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها. انشطة من 

: " الامة و تشغٌل و ادارة مركز ألعداد و تنمٌة و تدرٌب  2017لسنة  72خارج ق 
ة لبلنشطة وتطوٌر مهارات االطفال . على الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مال?ة مستمل

الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ?سمط حمها فى التمتع 
بالمزا?ا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم ?? لسنة ???? على ان ال تتمتع 

االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة 
الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  أحكام

 . -العمومى  -ش حمدى منصور طرٌك البراجٌل  2البلزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة 
, لٌدت فى ,  100000.000تبلل إللحاق العمالة , شركة , رأس مالها ,  - 216

, عن الحاق العمالة بداخل  20361ورلم لٌد ,  10489, برلم اٌداع ,  15/12/2021
جمهورٌة مصر العربٌة . وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة 

وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي 
ؤعمالها او التً لد تعاونها وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة ب

على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او 
( مكتب رلم 5( الدور رلم )8تلحمها بها وكذلن طبما الحكام المانون , بجهة العمار رلم ) 

 . -المحور المركزي  -( ابراج سٌتً ستارز 10)
 2100000.000, شركة , رأس مالها ,  TIBACOتوكٌبلت تٌباكو للتجارة وال - 219

, عن تجارة  20364, ورلم لٌد  10492, برلم اٌداع ,  15/12/2021, لٌدت فى , 
وتسوٌك وبٌع كافة مستلزمات االنتاج الزراعً من االسمدة والمخصبات الزراعٌة 

ٌة والكٌماوٌات واالسمدة الورلٌة المركبة ومبٌدات اآلفات الزراعٌة والمبٌدات الحشر
والبذور والتماوي بؤنواعها واعمال المماومة بؤنواعها ومستلزمات شبكات الري والماكٌنات 

فً  1982لسنة  121االستٌراد تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -التصدٌر  -الزراعٌة 
شان سجل المستوردٌن وال ٌنشا تؤسٌس الشركة اي حك فً مزاولة غرضها اال بعد 

علً التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل الحصول 
بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض . التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام لانون رلم 

فً شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشا تؤسٌس الشركة اي حك  1982لسنة  120
صول علً التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات فً مزاولة غرضها اال بعد الح

المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض . وذلن دون االخبلل بؤحكام 
الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه 

ه مع الشركات وغٌرها التً تزاول األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجو
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اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، 
كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة 

 كمبوند كورت ٌارد . 302
,  100000.000, شركة , رأس مالها , جٌت بإتن للتدرٌب وإدارة المطاعم  - 220

, عن أنشطة  20365, ورلم لٌد  10793, برلم اٌداع ,  15/12/2021لٌدت فى , 
" إعداد الدراسات والبحوث الفنٌة وااللتصادٌة ودراسات  2017لسنه  72داخل ق 

ٌب الجدوى للمشروعات االستثمارٌة فً مجال البنٌة األساسٌة. " إنشاء وإدارة مراكز التدر
"  2017لسنة  72إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات . أنشطة خارج ق 

الامة و تشغٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا 
تلتزم الشركة بإفراد حسابات  -الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن اواى 

مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة مالٌه ومركز 
لسنه  72بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

، وكذا ال تتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات 2017
إلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار المانون وذلن دون ا

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

ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها  غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما
 د الحً الثامن . 19 - 1وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة وحده رلم 

, شركة , رأس مالها ,  Ultra E - R - B Systemالترا أي ار بً سٌستم  - 221
, ورلم لٌد  10494, برلم اٌداع ,  15/12/2021, لٌدت فى ,  10000.000

, عن اعداد وتصمٌم وبٌع البرامج المحاسبٌة . اعمال التوصٌف والتحلٌل  20366
والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال انتاج وتطوٌر 
البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب 

ى االلكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات _ ادخال علٌها _ انتاج المحتو
البٌانات على الحاسبات وبالوسابل االلكترونٌة _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم 

الحاسبات بمختلف انواعها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها _ 
نات _ تنفٌذ وادارة الشبكات وتدا و ل اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌا

البٌانات _ انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 
_ انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات 

وجة من واالتصاالت وتطوٌرها .ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى 
الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 
تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌبات السالفة او 

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والبحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن 
للوابح والمرارات السا رٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة وا

نشاطها وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط 
استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه 

ها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على من الوجوه مع الشركات وغٌر
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تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو 
 . -شارع السودان  582تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 

, لٌدت فى ,  300000.000مصطفى فرغلً وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 222
, عن أنشطة داخل لانون  20369, ورلم لٌد  10509, برلم اٌداع ,  15/12/2021
" إلامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتحضٌر وتعببة عصابر الفواكه " تجارة  2017لسنة  72

الجملة والتجزبة: بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النابٌة والمناطك خارج 
مدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما مع مراعاه ما الوادي ال

و مراعاه لرار ربٌس جمهورٌه مصر 2007لسنة  350ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 
" التصدٌر مع  2017لسنة  72أنشطة خارج لانون  2008لسنه  356العربٌه رلم 

مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار، االلتزام بافراد حسابات مستملة ومركز مالً 
وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ?سمط حمها فى التمتع بالمزا?ا و الحوافز 
الواردة بمانون االستثمار رلم ?? لسنة ????، مع عدم تمتع االنشطة خارج لانون 

ام الموانٌن واللوابح االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. مع مراعاة أحك
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. 

 عمرانٌة شرلٌة . -ناصٌة ش احمد حسٌن  -مواصبلت  205ش  40, بجهة 
الطالب لتجارة الجملة والتجزبة للسٌارات ولطع الغٌار , شركة , رأس مالها ,  - 223

, ورلم لٌد  10510, برلم اٌداع ,  15/12/2021ٌدت فى , , ل 600000.000
, عن تجارة الجملة والتجزبة للسٌارات ولطع الغٌار: بالمدن والمجتمعات  20370

العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النابٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة 
ا ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما مع مراعاة م

. 2008لسنه356ومراعاه لرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2007لسنه350
وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار 

التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة. وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه 
ركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك مع الش

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة اخري او معها او ان 
 -24تتحول تاي شركة من طبٌعة اخري وذلن كله طبما ألحكام المانون , بجهة فٌبل رلم 

 ال سٌتً .كمبوند روٌ -منطمة الصالحٌة 
, لٌدت فى ,  50000.000لوج لبلستثمار العماري , شركة , رأس مالها ,  - 224

, عن االستثمار العماري  20371, ورلم لٌد  10518, برلم اٌداع ,  16/12/2021
بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة، والمناطك النابٌة، والمناطك خارج الوادي المدٌم 

لجدٌدة والمناطك النابٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما )بالمدن والمجتمعات العمرانٌة ا
عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار ربٌس 

 356ومراعاة لرار ربٌس جمهورٌه مصر العربٌة رلم  2007لسنة  350الوزراء رلم 
للوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط (. وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن وا2008لسنه 

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

و تشترٌها أو تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أ
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 -الحً السابع -المجاورة االلً  126تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة عمارة 
 لسم اول .

 RIVER STONES FOR MODERNرٌفر ستونز للصناعات الحدٌثة  - 225
INDUSTRIES  , لٌدت فى ,  1000000.000, شركة , رأس مالها ,

, عن انشطه داخل لانون  20372, ورلم لٌد  10519, برلم اٌداع ,  16/12/2021
الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الخشبٌة والمعدنٌة وجمٌع انواع  2017لسنه  72

االثاث المنزلً والمكتبً والمطابخ واالبواب بكافه مستلزماتها تجارة الجملة والتجزبة 
ة مستلزماتها بالمدن لجمٌع انواع االثاث المنزلى والمكتبى والمطابخ واالبواب بكاف

والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النابٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا 
منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما مع مراعاه ما ورد بمرار ربٌس الوزراء 

لسنه  356ومراعاه لرار ربٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  2007لسنه  350رلم 
تورٌد وبٌع جمٌع انواع األثاث المنزلً  2017لسنه  72. انشطه خارج لانون 2008

والمكتبً والمطابخ واالبواب بكافه مستلزماتها. التصدٌر مع االلتزام بافراد حسابات مستملة 
ومركز مالً مستمل لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار ، وفً حاله عدم التزام الشركه بهذا 

لسنه  72ها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم الشرط ٌسمط حم
،مع عدم تمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات  2017

المانون . وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة،وبشرط استصدار 
عماره  - 14الدور  - 1401هذه االنشطة , بجهة وحده رلم التراخٌص البلزمة لممارسة 

 شارع محًٌ الدٌن ابو العز . - 112
, لٌدت فى ,  50000.000كٌمكس كو جٌنرال ترٌدٌنج , شركة , رأس مالها ,  - 226

, عن بٌع وتجارة وتوزٌع  20374, ورلم لٌد  10521, برلم اٌداع ,  16/12/2021
لزٌوت وسوابل المحركات والشحوم والمبلبس والمفروشات جمٌع انواع الكٌماوٌات وا

واحبار الطباعه ومستلزماتها وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات 
السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان 

ل اعماال شبٌهة بؤعمالها او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاو
التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها 

 ب المستثمر الصغٌر . 6أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة 
صٌدلٌة دكتور مصطفى طنطاوي وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 227

, ورلم لٌد  10522, برلم اٌداع ,  16/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000
, عن إلامه وإداره وتشغٌل الصٌدلٌات وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن  20375

واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة 
شركات وغٌرها التً تزاول اعماال وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع ال

شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز 
لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة ش أبو بكر 

 . -لرحمن حوض الزوات ـ بجوار حضانة جنة ا -من علً بن ابً طالب  -الصدٌك 
, شركة , رأس مالها  PROPER INVESTبروبر انفست لبلستشارات المالٌة  - 228

, ورلم لٌد  10523, برلم اٌداع ,  16/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000, 
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, عن " تمدٌم االستشارات والمالٌة والعمارٌة والتكنولوجٌة )فٌما عدا ما ٌتعلك  20376
ذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة باسواق االوراق المالٌه وك

بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة 
من  27النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

( " التسوٌك العمارى. " أعمال التوصٌف والتحلٌل لانون سوق رأس المال والبحته التنفٌذٌة
والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . " أعمال تصمٌم 

وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها 
المختلفة من صوت وصورة  والتدرٌب علٌها . " إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره

وبٌانات . " إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسابل اإللكترونٌة . " أعمال التوصٌف 
والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . " إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها 

ذ و ادارة والتدرٌب علٌها . " أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات " تنفٌ
شبكات نمل و تداول البٌانات " االتصاالت وخدمات االنترنت. " المشروعات التى تستثمر 

فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم 
الصناعٌة . " إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا 

نشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات " إ
المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها " حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. " 
األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً 

والفنً. وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن  بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً والثمافً
واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة 
. وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال 

أو فً الخارج ، كما  شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر
 18ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 

 شارع بابل من شارع مصدق .
, شركة , رأس مالها ,  Ligo Companyلٌجو تورٌد وصٌانة أجهزة الكمبٌوتر  - 233

, ورلم لٌد  10543, برلم اٌداع ,  16/12/2021, لٌدت فى ,  300000.000
, عن " تورٌد وصٌانة أجهزة الكمبٌوتر . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن  20384

واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة 
ركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال . وٌجوز للش

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

 . - 5مجاورة  - 3الحً  - 21شارع  - 1019رلم  عمار -بالدور األرضً  1رلم 
,  100000.000, شركة , رأس مالها ,  zulaزوال لخدمات النمل والشحن  - 229

, عن الشحن  20378, ورلم لٌد  10525, برلم اٌداع ,  16/12/2021لٌدت فى , 
والنمل البري الداخلً والدولً للبضابع)وال ٌتم مزاولة نشاط النمل البري للركاب او 
جه اال البضابع )الداخلً والدولً( والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصري او خار

بعد المٌد بسجل الناللٌن واستخراج التراخٌص البلزمه لمزاولة النشاط من جهاز تنظٌم النمل 
البري الداخلً والدولً( التورٌدات العمومٌة. التوكٌبلت التجارٌة )تلتزم الشركة بإحكام 
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فى شان تنظٌم أعمال الوكاله التجارٌه وال ٌنشا تؤسٌس  1982لسنة 120المانون رلم 
ة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة الشرك

غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض. استغبلل 
العبلمات التجارٌة )الفرنشاٌز( تمدٌم خدمات رجال االعمال من )فاكس تصوٌر تلٌفون 

ادارة مركز ألعداد و تنمٌة و تدرٌب الموارد البشرٌة.  كتابة كمبٌوتر ( الامة و تشغٌل و
وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار 

التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه 
ا أو التً لد تعاونها على تحمٌك مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعماله

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 
 العجوزة . -ش نوال  - 14وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة برج الشرطة شمة 

, شركة , رأس مالها ,  C .D .Tسً . دي . تً للحلول و االستشارات  - 230
, ورلم لٌد  10526, برلم اٌداع ,  16/12/2021, لٌدت فى ,  750000.000

. أعمال التوصٌف و التحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات 1, عن  20379
. أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد 2والتطبٌمات بمختلف انواعها. 

. إنتاج المحتوى 3تشغٌلها والتدرٌب علٌها. البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة و
. إدخال البٌانات على 4اإللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات. 

. أعمال التوصٌف والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات 5الحاسبات وبالوسابل اإللكترونٌة. 
. 7بٌانات. . أعمال التوصٌف و التصمٌم لشبكات ونمل وتداول ال6بمختلف انواعها. 

. انشاء وتشغٌل وادارة الموالع 8التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانوناَ. 
. تمدٌم االستشارات )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌة وكذا 9اإللكترونٌة. 

 االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى 

من لانون سوق رأس المال والبحته  27مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 
التنفٌذٌة(. وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح و المرارات السارٌة ، وبشرط 

ص البلزمة لممارسة هذه األنشطة. وٌجوز للشركة أن تشترن بؤى وجه استصدار التراخٌ
من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها او التى لد تعاونها على 

تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج ، كما ٌجوز لها تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها 
 . -شارع الثورة  14بجهة المٌزانٌن بالعمار رلم  بها و ذلن طبماَ ألحكام المانون ,

, شركة , رأس مالها ,  BIO ELIXIRباٌو الكسٌر للمكمبلت الغذابٌه  - 231
, ورلم لٌد  10527, برلم اٌداع ,  16/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000

, عن تجاره وتوزٌع وتسوٌك والمكمبلت الغذابٌه ومستحضرات التجمٌل  20380
رات والمنتجات الزراعٌة واضافات االعبلف والفٌتامٌنات والمبٌدات وتصنٌع جمٌع والمطه

تسجٌل المكمبلت الغذابٌه ومستحضرات التجمٌل والمطهرات  -ما سبك لدي الغٌر. 
 -والمنتجات الزراعٌة واضافات االعبلف والفٌتامٌنات والمبٌدات لدي الجهات المختصة. 

رات التجمٌل والمطهرات والنتجات الزراعٌة تصدٌر المكمبلت الغذابٌه ومستحض
التورٌدات العمومٌة. وٌجوز للشركه ان  -واضافات االعبلف والفٌتامٌنات والمبٌدات . 

تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌر طبٌعً تزاول اعماال شبٌه باعمالها او 
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ز لها ان تندمج فٌها التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ، كما ٌجو
الحً  -سنتر وادى الملكة  12او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون , بجهة 

 السادس .
, لٌدت فى ,  100000.000اركٌد للمماوالت , شركة , رأس مالها ,  - 232

, عن المماوالت العامة  20381, ورلم لٌد  10529, برلم اٌداع ,  16/12/2021
. 3. التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا .  2تخصصة والمتكاملة .والم

. الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع مواد ومستلزمات البناء فٌما عدا 4التورٌدات العمومٌة. 
االسمنت . وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط 

ذه االنشطة . وٌجوز للشركة ان تشترن باى وجه من استصدار التراخٌص لممارسه ه
الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 

تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او 
 . - 298عمارة رلم  -كزى المحور المر -السبع عمارات  -تلحمها , بجهة الحى السابع 

, لٌدت  500000.000ٌورو للتنمٌة وإدارة المشروعات , شركة , رأس مالها ,  - 234
, عن "إدارة  20385, ورلم لٌد  10544, برلم اٌداع ,  16/12/2021فى , 

بشان شركات  2012لسنة  300المشروعات التنموٌة )مع مراعاه المرار الوزارى رلم 
ه وشروط واجراءات الترخٌص بها("التورٌدات العمومٌة."انشاء وإدارة االدارة الفندلٌ

المدارس )فٌما عدا الدولٌة وبما ال ٌتعدى مرحلة الثانوى(."التوكٌبلت التجارٌة )تلتزم 
فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌة(  1982لسنه  120الشركه باحكام المانون رلم 

اللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن و
التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 
و تشترٌها أو تلحمها بها غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أ

 المهندسٌن . -مٌدان سفنكس  15وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
,  50000.000تماٌز السعودٌة الدارة الفنادق والمماوالت , شركة , رأس مالها ,  - 235

, عن انشطة  20386, ورلم لٌد  10545, برلم اٌداع ,  16/12/2021لٌدت فى , 
ادارة الفنادق الثابتة ، والموتٌبلت ، والشمك واالجنحة  - 2017نة لس 72داخل لانون 

الفندلٌة ، والمري السٌاحٌة ، واالنشطة المكملة او المرتبطة بذلن سواء كانت خدمٌة او 
ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة و استكمال المنشات الخاصة بها والتوسٌع فٌها ، 

لموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن علً اال ٌمل مستوي الفنادق وا
ثبلثة نجوم واال ٌزٌد اجمالً مساحة الوحدات المبٌعة منها علً نصف اجمالً المساحات 

. استصبلح وتجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌة -المبنٌة من الطالة االٌوابٌة للمشروع . 
وٌشترط فً الحالتٌن ان -راضً المستصلحة التً تجعلها لابلة لبلستزراع . .استزراع اال

تكون االراضً مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى 
الحدٌثة فً االستزراع ولٌس الً بطرٌك الغمر )الل من عشرٌن الف فدان ( فٌما عدا 

ومراعاة لرار ربٌس  2007لسنة 350المناطك الصادر بها لرار ربٌس الوزراء رلم 
- 2017لسنة 72انشطة خارج لانون -.  2008لسنة  356ورٌة مصر العربٌة رلم جمه

.شراء وبٌع وتاجٌروامتبلن االراضً بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها  -المماوالت العامة. 
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بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة المنشات علٌها والامة المبانً 
رٌة واالدارٌة والترفٌهٌة لتملٌكها او تاجٌراها او ادارتها او والوحدات السكنٌة والتجا

استغبللها لحسابها او لحساب الغٌر . مع االلتزام بافراد حسابات مستملة ومركز مالً 
مستمل لبلنشطة الوارادة بالانون االستثمار وفً حالةعدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط 

مع عدم  2017لسنة  72لواردة بمانون االستثمار رلم حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز ا
تمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون . وذلن 
دون االخبلل باحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة,وبشرط استصدار التراخٌص 

باي وجه من الوجوه مع  البلزمة لممارسة هذه االنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن
الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك 

غرضها فً مصر او فً الخارج,كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها 
 . -ش الزهراء  86وذلن الحكام المانون , بجهة 

واالستشارات التربوٌة , شركة , رأس مالها , المجموعه الدولٌة للمناهج  - 236
, ورلم لٌد  10551, برلم اٌداع ,  19/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000

اعداد البرامج  -2الامة وتشغٌل المدارس فٌما ال ٌتعدى التعلٌم الثانوى  -1, عن  20390
ة واالبحاث العلمٌة . اعداد البحوث الخاصة بتطوٌر المناهج التعلٌمٌ -3التعلٌمٌة والعلمٌة . 

الامة وتشغٌل مركز العداد وتنمٌة وتدرٌب  -5تصمٌم وانتاج البرمجٌات التعلٌمٌة .  -4
طباعة  -7تمدٌم خدمات الدعم الفنى للمإسسات العلمٌة والتعلٌمٌة.  -6الموارد البشرٌة . 
ا عدا ما تمدٌم االستشارات ) فٌم -9تمدٌم خدمات التعلٌم عن بعد.  -8الكتب لدى الغٌر 

ٌتعلك باسواق االوراق المالٌة وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة 
بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة 

من  27النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى الماده 
لانون سوق رأس المال والبحته التنفٌذٌة( وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح 

والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز 
للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة 

تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان بؤعمالها او التً لد 
شارع على بن  24تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة 

 . -ابى طالب 
, لٌدت فى  200000.000الُمنى لئلنشاءات و المماوالت , شركة , رأس مالها ,  - 237

, عن المماوالت العامة  20391, ورلم لٌد  10552اٌداع , , برلم  19/12/2021, 
وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار 

التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه 
او التً لد تعاونها على تحمٌك مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها 

غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها 
الحً  -( المجاورة األولى 33( شارع )2وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة شمة رلم )

 الحادي عشر .
, لٌدت فى ,  300000.000دمحم فهد لبلستثمار السٌاحً , شركة , رأس مالها ,  - 238

, عن الامه وتشغٌل واداره  20392, ورلم لٌد  10553, برلم اٌداع ,  19/12/2021
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الفنادق الثابته والموتٌبلت والشمك واالجنحه الفندلٌه والمري السٌاحٌه واألنشطة المكمله 
كمال والمرتبطة بذلن سواء كانت خدمٌه أو ترفٌهٌه أو رٌاضٌه أو تجارٌه او ثمافٌه واست

بشؤن  2012لسنه 300المنشآت الخاصه بها والتوسع فٌها مع مراعاه المرار الوزاري رلم 
شركات االدارة الفندلٌة وشروط واجراءات الترخٌص بها الامه وتشغٌل واداره المطاعم 
والمافترٌات لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات عدا الكحولٌه وتمدٌم جمٌع المؤكوالت والتٌن 

ن االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار اواي وذلن دو
التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك 
ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها غرضها فً مصر او فً الخارج، كما 

 شارع فوزي رماح المهندسٌن .25وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة 
, شركة , رأس  T M OSMANتى إم عثمان انترناشونال للتجارة والتورٌدات. - 239

, ورلم لٌد  10556, برلم اٌداع ,  19/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000مالها , 
, عن تجارة وبٌع مستلزمات الدٌكور والتشطٌبات. التورٌدات العمومٌة.  20395

التصدٌر. التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانوناً. وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن 
واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط إستصدار التراخٌص البلزمه لممارسة هذه األنشطة. 

بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول أعماال  وٌجوز للشركة أن تشترن
شبٌهه بؤعمالها أو التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر أو الخارج ، كما ٌجوز 

 - 9لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة محل رلم 
 حى المتمٌز .ال -ببلزا فاٌف مول  -بالدور االرضً 

, لٌدت فى ,  100000.000كنز الماس للمماوالت , شركة , رأس مالها ,  - 240
, عن المماوالت العامة و  20396, ورلم لٌد  10557, برلم اٌداع ,  19/12/2021

المتكاملة التورٌدات العمومٌة وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات 
تصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان السارٌة، وبشرط اس

تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او 
التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها 

 . -أ ش السودان  278ام المانون , بجهة أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحك
, لٌدت فى ,  50000.000فراس للتجارة , شركة , رأس مالها ,  - 241

, عن تجارة الجملة  20398, ورلم لٌد  10559, برلم اٌداع ,  19/12/2021
والتجزبة داخل المناطك النابٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة 

لسنة  350اء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما مع مراعاة ماورد بمرار ربٌس الوزراء رلم سٌن
* الامة  2008لسنة  356ومراعاة لرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2007

وتشغٌل وادارة المراكز التجارٌة وسبلسل االمداد داخل المناطك النابٌة والمجتمعات 
شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما مع مراعاة  العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة
ومراعاة لرار ربٌس جمهورٌة مصر  2007لسنة  350ماورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة  2008لسنة  356العربٌة رلم 
نشاطها , بجهة  وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 / .11/ الحً 12سنترالشهداء/ الدور االول/ مكتب اداري رلم 
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, لٌدت فى ,  50000.000مطعم المابدة الشهٌة , شركة , رأس مالها ,  - 242
, عن الامة وتشغٌل وادارة  20399, ورلم لٌد  10560, برلم اٌداع ,  19/12/2021

انواع المشروبا ت ) ماعدا الكحولٌة ( وتمدٌم  المطاعم والكافتٌرٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع
جمٌع انواع الماكوالت والتٌن اواي وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات 

السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان 
ل اعماال شبٌهة بؤعمالها او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاو

التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها 
 مول بلو ستار . 21أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة محل 

,  100000.000سكاى الٌن لتطوٌر االدوات الصحٌة , شركة , رأس مالها ,  - 243
, عن " الامة  20400, ورلم لٌد  10561, برلم اٌداع ,  19/12/2021لٌدت فى , 

وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع لوازم ولطع الصرف الصحى بجمٌع مشتمبلتة من 
االستانلس والبولى بروبلٌن والوصبلت المرنة وغرف التفتٌش ومجارى المٌاه " الامة 

اه من النحاس والبولى بروبلٌن " الامة وتشغٌل وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع محابس المٌ
مصنع لتصنٌع وتجمٌع جمٌع االكسسوارات والمطع التى تخدم الهندسةالصحٌة ومجال 

االنشاءات " الامة وتشغٌل مصنع لصهر وسبن وانتاج النحاس والبارات النحاسٌة باطوال 
هامة وذلن دون االخبلل ومماسات مختلفة " التصدٌر " التورٌدات العمومٌة " المماوالت ال

بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة 
لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً 
الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما مصر او فً 

مخازن  -المنطمة الصناعٌة  - 854المطعة  -ألحكام المانون , بجهة الدور االرضى 
 الشباب .

, لٌدت فى ,  500000.000إبز للتسوٌك السٌاحى , شركة , رأس مالها ,  - 244
, عن االدارة والتسوٌك  20401, ورلم لٌد  10562, برلم اٌداع ,  19/12/2021

السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌه مع مراعاة المرار الوزاري 
بشؤن شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد بموافمة واجراءات  2012لسنة  300رلم 

العامه بشرط استصدار  الترخٌص بها / الامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والحفبلت
التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة / االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم 

فً شؤن  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  120الشركة بؤحكام المانون رلم 
سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشا تؤسٌس الشركة اي حك فً 

لة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات مزاو
المختصه وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض / التجارة العامة والتوزٌع فٌما 

هو مسموح به لانونا / الامة وتشغٌل وادارة المحبلت التجارٌة / التورٌدات العمومٌة / 
ن دون االخبلل باحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط الدعاٌة واإلعبلن وذل

استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذة االنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن بؤي وجه 
من الوجوة مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهه بؤعمالها او التً لد تعاونها على 

ا ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج كم
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فً الدور  -الكابن فً مول الفور مٌكس  - 42بها وذلن طبما الحكام المانون , بجهة مكتب 
 . -كمبوند بٌفرلً هٌلز  -االداري 

,  100000.000, شركة , رأس مالها ,  ORDERS GATEاوردرز جٌت  - 245
, عن " انشاء  20402, ورلم لٌد  10568, برلم اٌداع ,  19/12/2021لٌدت فى , 

وتصمٌم وتشغٌل وادارة الموالع االلكترونٌة لطلب مؤكوالت ومشروبات المطاعم. " النمل 
للركاب او  البري الداخلً للبضابع وتوصٌل الطلبات )وال ٌتم مزاولة نشاط النمل البري

البضابع )الداخلً / الدولً( والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصري أو خارجه اال 
بعد المٌد بسجل الناللٌن واستخراج التراخٌص البلزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظٌم النمل 

البري الداخلً والدولً(. " إلامة وتشغٌل مركز اتصاالت )كول سنتر(. " التورٌدات 
ومٌة. " إلامة وتشغٌل مركز لخدمة وصٌانة والعناٌة بالسٌارات. وذلن دون اإلخبلل العم

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

مالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤع
مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما 

 الطالبٌة . -عمارات االتحادٌة  -شارع الهرم  300ألحكام المانون. , بجهة 
, لٌدت  100000.000رٌفٌرا لبلعشاب الطبٌة والعطرٌة , شركة , رأس مالها ,  - 246
, عن "إلامة وتشغٌل  20403, ورلم لٌد  10569, برلم اٌداع ,  19/12/2021فى , 

مصنع لتصنٌع وتعببة وتغلٌف الحاصبلت والمنتجات الزراعٌه واالعبلف واالعشاب 
الطبٌة والعطرٌة . "استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة 

وٌُشترط فً الحالتٌن أن تكون األراضً -راع األراضً المستصلحة. لبلستزراع. "استز
مخصصة ألغراض االستصبلح واالستزراع، وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فً 

االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر. "تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات ، سواء كان ذلن 
ة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. "تربٌ

سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. "إلامة 
المزارع السمكٌة . "تصدٌر جمٌع الحاصبلت الزراعٌة . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام 

لممارسة هذه الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة 
األنشطة .وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول 

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

 سٌلفر مول . -الدور السادس  - 12مكتب 
,  20000.000, شركة , رأس مالها ,  Tienda technologyتٌندا تكنولوجً - 247

, عن انشطه  20404, ورلم لٌد  10570, برلم اٌداع ,  19/12/2021لٌدت فى , 
أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات  72داخل لانون 

طبٌمات بمختلف أنواعها . أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد والت
البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها إنتاج المحتوى اإللكترونً 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات إدخال البٌانات على الحاسبات وبالوسابل 
صٌف والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج اإللكترونٌة أعمال التو
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. التورٌدات 72وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . انشطه خارج فانون 
العمومٌة مع االلتزام بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون 

ة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و االستثمار ، وفً حالة عدم التزام الشرك
، مع عدم تمتع االنشطة خارج  2017لسنة  72الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام 
التراخٌص البلزمة لممارسة هذه الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار 

األنشطة وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول 
أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، 

لمانون , بجهة كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام ا
 الدور االداري .-ش دمحم الغزالً_ لمبٌز سابما 45

 ALSANAD DEVELOPMENTالسند للتنمٌة الصناعٌة والتطوٌر العمارى  - 248
, برلم اٌداع ,  19/12/2021, لٌدت فى ,  300000000.000, شركة , رأس مالها , 

االستثمار العمارى  -(  72, عن إنشطة داخل لانون )  20407, ورلم لٌد  10576
بالمدن والمتجمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النابٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما 

لسنة  350ء مع مراعاه ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم عدا منطمة شبه جزٌرة سٌنا
إلامة وتشغٌل وإدارة  -. 2008لسنة  356وما ورد بمرار ربٌس الجمهورٌة رلم  2007

المصانع لتصنٌع ) مواد غذابٌة / األجهزة واألدوات والمستلزمات الكهربابٌة وااللٌكترونٌة 
تغلٌف الغزل والنسٌج والمبلبس المنتجات / الكرتون والمنتجات الورلٌة ومواد التعببة وال

الامة الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واألجنحة  -الخشبٌة واألخشاب ومواد البناء ( 
الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واألنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة 

شؤت الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المن
مستوى الفنادق والموتٌبلت والشمك واالجنحه الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم واال 
ٌزٌد إجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله 

المدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة تجارة الجملة والتجزبة ) داخل  -االٌوانٌه للمشروع. 
والمناطك النابٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع 

وما ورد بمرار ربٌس  2007لسنة  350مراعاه ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 
اعمال ادارة التنفٌذ للمشروعات الصناعٌة  -. 2008لسنة  356الجمهورٌة رلم 

شروعات الخدمات والمرافك على اختبلف أنشطتها واعادة الهٌكلة الفنٌة واالدارٌة وم
استصبلح  -انشاء مبانى ومصانع بالمنطمة الصناعٌة تمدم جاهزة للمشروعات  -للمصانع. 

وتجهٌز األراضى مخصصة ألغراض االستصبلح واالستزراع وأن تستخدم طرق الرى 
رٌمة الغمر. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بط

 -. 2008لسنة  356ولرار ربٌس الجمهورٌة رلم  2007لسنة  350ربٌس الوزراء رلم 
تخطٌط و إلامة وتنمٌة المناطك العمرانٌة.بالمناطك الصناعٌة والمناطك العمرانٌة الجدٌدة 

لسنة  350ربٌس الوزراء رلم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار 
انشاء او اداره او  -. 2008لسنة  356وما ورد بمرار ربٌس الجمهورٌة رلم  2007

ادارة المناطك الصناعٌة وصٌانة المرافك والمنشؤت  -تشغٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنى. 
لعمرانٌة الامة وتشغٌل المراكز التجارٌة وسبلسل األمداد المدن والمجتمعات ا -بداخلها. 
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الجدٌدة والمناطك النابٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء 
وما ورد بمرار ربٌس  2007لسنة  350مع مراعاه ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 

إدارة المشروعات ) مع  - -:72. أنشطة خارج المانون 2008لسنة  356الجمهورٌة رلم 
بشؤن شركات اإلدارة الفندلٌة وشروط  2021لسنة  300الوزارى رلم مراعاة المرار 

إلامة وتشغٌل وإدارة المخازن  -إدارة الممشى السٌاحى .  -إجراءت التراخٌص ( 
إلامة وتشغٌل وإدارة الموالت  -والمستودعات)عدا مخازن الكٌماوٌات الخطرة ( . 

وادارة المطاعم والكافٌهات الامة وإنشاء وتجهٌز وتشغٌل  -التجارٌة واإلدارٌة. 
والكافتٌرٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع المشروبات ) عدا الكحولٌة ( وتمدٌم جمٌع أنواع 

التطوٌر العمارى . مع االلتزام بإفراد حسابات مالٌه ومركز  -المؤكوالت والتٌن اواى . 
ا الشرط ٌسمط مالى مستملة لؤلنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم االلتزام بهذ

، وكذلن  2017لسنه  72حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 
التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون . مع 

مراعاة أحكام المانون واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 
 40مول جالٌرٌا  A 183تراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة الدور الثانى مكتب ال
 ٌولٌو . 26محور  -

, لٌدت فى ,  500000.000البٌن لبلنشاء والرصف , شركة , رأس مالها ,  - 249
, عن " المماوالت العامة  20408, ورلم لٌد  10573, برلم اٌداع ,  19/12/2021

متخصصه . " مماوالت اعمال الرصف واالنشاءات . " التورٌدات العمومٌة والمتكاملة وال
. وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار 

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

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 
 . -ل حدابك االهرام  359وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 

دت , لٌ 50000.000, شركة , رأس مالها ,  PIECESبٌسٌس للتجارة العامة  - 250
, عن " تجارة االثاث  20409, ورلم لٌد  10579, برلم اٌداع ,  19/12/2021فى , 

الخشبى والمعدنى " التجارة االعامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا . " التصدٌر 
فى شان تنظٌم  1982لسنة  120والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

ة والٌنشىبى تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها االبعد اعمال الوكالة التجارٌ
الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما الٌخل 

باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض . وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن واللوابح 
ارسة هذه االنشطة . وٌجوز والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لمم

للشركة ان تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة 
باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان 

رع عادل شا 17تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون . , بجهة 
 ) السراٌا سابما ( . -حسٌن رستم 

, لٌدت فى ,  300000.000محمود دمحم جمال وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 251
, عن " إلامة وتشغٌل  20410, ورلم لٌد  10580, برلم اٌداع ,  19/12/2021
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خلٌة وادارة المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة ، وما تضمه من أنشطة دا
عبلجٌة أو طبٌة. " إلامة وتشغٌل وادارة مركز طبً متخصص فً الطب النفسً بشرط أن 

%( سنوٌاً بالمجان من عدد األسرة التً ٌتم شغلها بالنسبة للمستشفى أومن 10تمدم )
الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة أو العبلجٌة أو التشخٌصٌة لها بالنسبة للمركز. تلتزم 

طار المجالس الطب?ة المتخصصة فور ق?امها ببدء نشاطها حتى ?تسنى الشركة باخ
للمجالس الطب?ة المتخصصة إعمال شبونها . مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح 

والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها , 
 .متفرع من ش المنصورٌة  -بجهة مٌدان الصلٌبة 

, لٌدت فى ,  50000.000المافلة لئلعبلن , شركة , رأس مالها ,  - 252
, عن تمدٌم الخدمات  20411, ورلم لٌد  10584, برلم اٌداع ,  19/12/2021

تصنٌع المعدات البلزمة  3اعبلنات الطرق  2االعبلنٌة بوسابلها المربٌة والمسموعة 
موانٌن واللوابح والمرارات السارٌة بشرط للغرض والمواد االعبلنٌة مع مراعاة أحكام ال

استصدار كافة التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن تكون لها 
مصلحة أو تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهه 

ٌجوز لها أن  بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج كما
تندمج فً الهٌبات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والبحته 

 . -العمرانٌة  -شارع جمال الدٌن االفغانً  11التنفٌذٌة , بجهة 
, لٌدت فى ,  100000.000انفنتى كبلرز , شركة , رأس مالها ,  - 253

, عن " التجارة العامة  20412ورلم لٌد ,  10586, برلم اٌداع ,  19/12/2021
والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا، وعلى األخص تجارة وتوزٌع الدهانات بكافة أنواعها 
واشكالها والوانها واحجامها. " التورٌدات العمومٌة وعلى األخص الدهانات بكافة أنواعها 

وانٌن واللوابح والمرارات واشكالها والوانها واحجامها. وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الم
السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن 

تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو 
ج فٌها التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندم

 -بالدور االرضى  27أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة محل 
 حدابك أكتوبر . -مشروع دجله جاردنز  -مول دجله جاردنز

, لٌدت فى ,  50000.000الشهد كو اكسبورت , شركة , رأس مالها ,  - 254
, عن "  20414, ورلم لٌد  10588, برلم اٌداع ,  20/12/2021

التصـــــــــــــــــــدٌر . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، 
وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي 

نها وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاو
على تحمٌك غرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو 

معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبماً ألحكام المانون , بجهة شمه 
 المهندسٌن . -شارع السودان  - 242عمار رلم  -بالدور السادس 

, شركة , رأس مالها ,  Egyca Constructionاجٌكا لبلنشاءات  - 255
, ورلم لٌد  10591, برلم اٌداع ,  20/12/2021, لٌدت فى ,  3000000.000
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, عن " المماوالت العامة . " تمدٌم خدمات الصٌانة المتنمله للمنشؤت والمبانً .  20417
وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار 

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

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 
 ب . 13 - 31عمار  - 1, بجهة شمه رلم  وذلن طبماً ألحكام المانون

,  300000.000ٌوسف سٌد محمود ودمحم ٌوسف سٌد , شركة , رأس مالها ,  - 256
, عن إلامة  20418, ورلم لٌد  10592, برلم اٌداع ,  20/12/2021لٌدت فى , 

ة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعببه وتغلٌف المواد الغذابٌة والوجبات الجاهزه والنصف جاهز
وملح الطعام ٌودي ناعم والبسكوٌت. مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌه 

 465وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها , بجهة لطعة 
 أكتوبر ثان .6 - 2مجاورة  - 4حً  -

,  2000000.000,  سامح عبد الرحٌم للمماوالت العامة , شركة , رأس مالها - 257
 -, عن  20419, ورلم لٌد  10593, برلم اٌداع ,  20/12/2021لٌدت فى , 

االستٌراد. تلتزم الشركة بؤحكام  -التصدٌر.  -المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة. 
فى شؤن سجل المستوردٌن وال ٌنشا تؤسٌس الشركة أي  1982لسنة  121المانون رلم 

ا اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من حك فى مزاولة غرضه
التوكٌبلت  -الجهات المختصة وبما ال ٌخل بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض . 

فى شان تنظٌم اعمال  1982لسنة  120التجارٌة. تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 
ولة غرضها اال بعد الحصول الوكالة التجارٌة والٌنشا تؤسٌس الشركة أي حك فى مزا

على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل بؤحكام 
التورٌدات العمومٌة. وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن  -الموانٌن المنظمة لهذا الغرض . 

شطة. واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االن
وٌجوز للشركة ان تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال 

شبٌهة بؤعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز 
 26لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحك بها وذلن طبما ألحكام المانون . , بجهة الكٌلو 

 ابو رواش . -خلف شركة طو ببلط  -كندرٌة الصحراوي طرٌك مصر اس
, شركة , رأس  A.G.WASHاٌه جً وش لخدمات النظافه المتنملة للسٌارات  - 258

, ورلم لٌد  10594, برلم اٌداع ,  20/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000مالها , 
بلل بؤحكام الموانٌن , عن تمدٌم خدمات النظافه المتنملة للسٌارات وذلن دون االخ 20420

واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة 
وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال 

شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز 
 7ع  - 3ها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة شمه ل
 . -كمبوند الخمابل  -

, لٌدت فى ,  10000000.000بٌدرا للتنمٌة الزراعٌة , شركة , رأس مالها ,  - 259
, عن بٌع وشراء  20424, ورلم لٌد  10612, برلم اٌداع ,  20/12/2021
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وتجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع . استزراع  واستصبلح
االراضً المستصلحة . وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضً مخصصة 

الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فً االستزراع ولٌس 
لسنة  121م الشركة باحكام المانون رلم الري بطرٌمة الغمر . االستٌراد والتصدٌر تلتز

فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌبلته وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن واللوابح  1982
والمرارت السارٌة , وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذة االنشطة وٌجوز 

عماال شبٌهة للشركة ان تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول ا
باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج , كما ٌجوز لها 

 217ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون , بجهة الوحدة رلم 
 -/ ب 17/  1المطعة رلم  -برج سافوي االدارى ابراج روٌال تاورز  -الدور الثانً  -
 . -المحور المركزي  -لحً الثامن ا

انترناشونال اللحاق العمالة المصرٌة بالداخل , شركة , رأس مالها ,  -سببلى  - 260
, ورلم لٌد  10613, برلم اٌداع ,  20/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000

, عن " الحاق العمالة المصرٌة بالداخل. " التورٌدات العمومٌة. وذلن دون  20425
اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 
البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع 
الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 

ا ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كم
 . -ش حبٌب من النٌل السعٌد  6وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة 

,  300000.000عبلء الدٌن السٌد دمحم إبراهٌم وشركاه , شركة , رأس مالها ,  - 261
نشطة , عن أ 20427, ورلم لٌد  10615, برلم اٌداع ,  20/12/2021لٌدت فى , 

تجارة الجملة والتجزبة : بالمدن والمجتمعات العمرانٌة  2017لسنة  72داخل لانون 
الجدٌدة والمناظك النابٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء 

إلامة وتشغٌل وإدارة المطاعم والكافترٌات  2017لسنة  72أنشطة خارج لانون  -ثانٌا :
لثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات ) عدا الكحولٌة ( وتمدٌم جمٌع أنواع والكافٌهات ا

الماكوالت والتٌن اواي مع االلتزام بافراد حسابات مستمله ومركز مالً مستمل لبلنشطه 
الوارده بمانون االستثمار وفً حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع 

مع عدم تمتع االنشطه  2017لسنه  72ده بمانون االستثمار رلم بالمزاٌا والحوافز الوار
خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات المانون مع مراعاة احكام 

الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌه وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص البلزمة 
 ندسٌن .المه -شارع شهاب  29لمباشرة نشاطها , بجهة 

, شركة , رأس مالها ,  TOP LINEتوب الٌن لبلعمال الهندسٌة  - 262
, ورلم لٌد  10616, برلم اٌداع ,  20/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000

, عن " المماوالت العامة. " مماوالت االعمال الهندسٌة. " تركٌب وصٌانة  20428
" التورٌدات العمومٌة وعلى األخص تورٌد التكٌٌفات المركزٌة ودكت التكٌٌفات المركزٌة. 

أجهزة التكٌٌف. " اعمال الصٌانة لؤلجهزة المنزلٌة والمصاعد الكهربابٌة. وذلن دون 
اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 
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لوجوه مع البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من ا
الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 
 -الطالبٌة  -شارع عبد الحى حسٌن من نبٌل طه  9وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 

 رم .اله -فٌصل 
الموة للتجارة والتورٌدات والتوزٌع والمماوالت , شركة , رأس مالها ,  - 263

, ورلم لٌد  10617, برلم اٌداع ,  20/12/2021, لٌدت فى ,  10000.000
, عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا والتورٌدات العمومٌة  20429

بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط  المماوالت العامة وذلن دون االخبلل
استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على 
ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها 

 الجٌزة بجوار المعهد الدٌنى . -البدرشٌن -بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة ابو صٌر
, لٌدت فى ,  300000.000ممدار لبلستثمارات , شركة , رأس مالها ,  - 264

مصانع , عن ألامة وتشغٌل  20430, ورلم لٌد  10618, برلم اٌداع ,  20/12/2021
لتصنٌع وتجفٌف وتعببة وتغلٌف الحاصبلت الزراعٌة واالسمدة العضوٌة والزٌوت 

العطرٌة والطبٌة وتصدٌرها . تجارة الجملة والتجزبة فى المناطك النابٌة والمجتمعات 
. تسوٌك المنتجات  2017لسنة  72العمرانٌة الجدٌدة . أنشطة خارج لانون االستثمار رلم 

د حسابات مستملة ومركز مالى مستمل لكل نشاط على حده . وذلن دون . مع االلتزام بإفرا
االخبلل باحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص اللزمة 

لممارسة هذه االنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات 
التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او 

مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 
مرحلة اولى الدور االول علوى مدٌنة  3مول  12 - 11الحكام المانون , بجهة مكتب رلم 

 . -بٌفرلى هٌلز 
,  A to Z for trading and contractingاٌه تو زد للتجاره و المماوالت  - 265

, برلم اٌداع ,  20/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000شركة , رأس مالها , 
, عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  20433, ورلم لٌد  10632

التورٌدات العمومٌة تورٌد المواد الغذابٌة المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة 
ت اعمال التشطٌبات والدٌكورات وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح مماوال

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

لى تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها بؤعمالها أو التً لد تعاونها ع
 11أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة حى 

 أ بالدور االرضى .31المجاوره االولى عماره 
,  200000.000فور جرٌن ستار للتنمٌب عن المعادن , شركة , رأس مالها ,  - 266

, عن التنمٌب  20434, ورلم لٌد  10633, برلم اٌداع ,  20/12/2021لٌدت فى , 
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عن الخامات التعدٌنٌة والمعادن واستخراجها مع مراعاة ما ورد بمرار ربٌس مجلس 
وذلن دون اإلخبلل باحكام الموانٌن و اللوابح والمرارت  2008لسنة 1795الوزراء رلم 

ارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لمم
تشترن با? وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزوال اعماال شبٌهه باعمالها او 
التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او الخارج كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها او 

ور الثامن عمار رلم الد16تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون . , بجهة شمه 
 ش االٌمان من ش عبده السروجً الكوم االخضر ترسا .10

, لٌدت فى ,  500000.000خوري لبلستثمار الزراعً , شركة , رأس مالها ,  - 267
, عن استصبلح وتجهٌز  20435, ورلم لٌد  10634, برلم اٌداع ,  20/12/2021

لبلستزراع ، استزراع األراضً  األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة
المستصلحة . وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض 

االستصبلح واالستزراع ، وان تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الغمر فٌما 
ومراعاة لرار ربٌس  2007لسنة 350عدا المناطك الصادر بها لرار ربٌس الوزراء رلم 

. وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن  2008لسنة  356مصر العربٌة رلم  جمهورٌة
واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة 
. وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال 

على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج كما ٌجوز  شبٌهة بؤعمالها أو لتً لد تعاونها
المجاورة  65لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة 

 . -المحور المركزي  -3الحً  -1
دمحم على دمحم على خلٌفة وطارق الدمرداش احمد عبدالحلٌم واٌهاب عبد العزٌز  - 268

, لٌدت فى ,  2000000.000شافعً , شركة , رأس مالها , احمد حموده ال
, عن تشغٌل وسابل  20438, ورلم لٌد  10641, برلم اٌداع ,  20/12/2021

النمل)البرٌه(لنمل السابحٌن باستخدام اللٌموزٌن واالتوبٌسات . تشغٌل وسابل النمل البحرٌة 
خل مصر او خارجها وفما لنمل السابحٌن . تنظٌم رحبلت سٌاحٌة جماعٌة او فردٌة دا

لبرامج معٌنة وتنفٌذ ما ٌتصل بها من نمل والامة وما ٌلحك بها من خدمات والٌشمل ذلن 
النمل الجوى. بٌع او صرف تذاكر السفر وتٌسٌر نمل االمتعة وحجز االماكن على وسابل 

لة النمل المختلفة وكذلن الوكالة عن شركات الطٌران فى صرف وبٌع تذاكر السفر والوكا
 1977لسنة  38عن شركات المبلحة وشركات النمل االخرى. وفما الحكام المانون رلم 

والبحته التنفٌذٌة الصادرة بالمرار  2008لسنة  125وتع دٌبلته واخرها المانون رلم 
كل ما سبك فٌما عدا النمل الجوى. مع افراد  29/3/2009بتارٌخ  209الوزارى رلم 

اص لكل نشاط على حده مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح حسابات مستمله ومركز مالى خ
والمرارت السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها , 

( برج 3( بالدور االول فوق االرضى ) امام السلم ( بالعمار رلم )2بجهة شمة رلم )
 ـ . المصاص شارع اشرف البطران متفرع من ش اللبٌنى هرم

, شركة ,  FINGERPRINT PRODUCTIONSفٌنجر برنت برودكشنز  - 269
, ورلم  10645, برلم اٌداع ,  20/12/2021, لٌدت فى ,  10000.000رأس مالها , 

, عن صناعة السٌنما ومنها الامة او استبجار او معامل االنتاج السٌنمابً او  20439لٌد 
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تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع دور العرض او تشغٌلها بما فً ذلن من 
وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار 

التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه 
ها على تحمٌك مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاون

غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها 
-ٌمٌن االسانسٌر  11محً الدٌن ابو العز الدور  112وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة 

 . -المهندسٌن 
 A 2 Z Engineering andاٌه تو زٌد لبلستشارات الهندسٌه واإلدارٌة  - 270

Administrative Consultancy  , لٌدت فى ,  5000.000, شركة , رأس مالها ,
, عن " تمدٌم االستشارات  20440, ورلم لٌد  10646, برلم اٌداع ,  20/12/2021

الهندسٌة واإلدارٌة )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة 
علمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا واالستشارات والدراسات المت

االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة 
من لانون سوق رأس المال والبحته التنفٌذٌة( وذلن دون  27المنصوص علٌها فى المادة 

رات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرا
البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع 
الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 

تلحمها بها غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو 
 الهرم . -ش مصرف حموده من ش زغلول مشعل  4وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة 

, شركة , رأس مالها ,  NGT for INDUSTRYإن جى تى للصناعة  - 271
, ورلم لٌد  10647, برلم اٌداع ,  20/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000

ة المنزلٌة إلامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل , عن إلامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع األجهز 20441
وتشغٌل المعادن وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط 
استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه 

التً لد تعاونها على  من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او
تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها 

المنطمة الصناعٌة  -المحور الخدمى الثانى  68بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة لطعة 
 . -الثالثة 
 Amer WMA For Generalعامر دابلٌو ام أي للمماوالت العامة  - 272

Contracting  , 20/12/2021, لٌدت فى ,  300000.000, شركة , رأس مالها  ,
, عن "المماوالت العامة ."التورٌدات العمومٌة  20442, ورلم لٌد  10648برلم اٌداع , 

.وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار 
سة هذه األنشطة .وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه التراخٌص البلزمة لممار

مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 
غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 

 أكتوبر . 6 - 12المجاورة  - 6الحً  - 55وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة شمه 
 .Colt for Trading and Contractingكولت للتجارة العامة والمماوالت .  - 273
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CTC  , برلم  21/12/2021, لٌدت فى ,  1000000.000, شركة , رأس مالها ,
 , عن المموالت العامة ومماوالت أعمال التشطٌبات 20446, ورلم لٌد  10652اٌداع , 

والدٌكورات. التورٌدات العمومٌة التصدٌر التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به 
لانوناً. وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط إستصدار 
التراخٌص البلزمه لممارسة هذه األنشطة. وٌجوز للشركة أن تشترن بؤى وجه من الوجوه 

غٌرها التى تزاول أعماال شبٌهه بؤعمالها أو التى لد تعاونها على تحمٌك مع الشركات و
غرضها فى مصر أو الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن 

الدول  -المحور المركزى  - 4الحى  -طبماً ألحكام المانون , بجهة سنتر المدٌنة التجارى 
 أ . 38االول محل رلم 

رٌدٌمبكس سٌرفٌس لخدمات النظافة ومكافحة الحشرات , شركة , رأس مالها ,  - 274
, ورلم لٌد  10653, برلم اٌداع ,  21/12/2021, لٌدت فى ,  2000000.000

, عن " تمدٌم خدمات النظافة وإبادة الحشرات والموارض باستخدام مبٌدات  20447
تٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة وتلتزم الصحة العامة . " المماوالت العامة . " اإلس

فى شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة  1982لسنة  120الشركة بؤحكام المانون رلم 
فى شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌبلته ، وذلن دون  1982لسنة  121والمانون رلم 

راخٌص البلزمة اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار الت
لممارسة هذه األنشطة . " إلامة المعارض ) فٌما عدا السٌاحٌة وبشرط استصدار 

التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة ( . وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 
أوتشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول أعماالً شبٌهة بؤعمالها أو 

تحمٌك غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها التى لد تعاونها على 
 -شارع شهاب بالمهندسٌن  49أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة 

. 
, شركة , رأس مالها ,  Estate Weakإستٌت وٌن لبلستثمار العماري  - 275

, ورلم لٌد  10654, برلم اٌداع ,  21/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000
, عن " االستثمار والتسوٌك العماري . " المماوالت العامة . " التورٌدات  20448

العمومٌة . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط 
ٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه استصدار التراخ

من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 
تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو 

مركز المدٌنة  -الدور الثالث  -ب  9ون , بجهة مكتب تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المان
 مٌدان النجدة . -التجاري 

, لٌدت  300000.000مهدي جمعة عبدالوهاب وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 276
, عن " الامة وتشغٌل  20449, ورلم لٌد  10655, برلم اٌداع ,  21/12/2021فى , 

ع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة مصنع لتصنٌع المنتجات الببلستٌكٌة م
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة المطعة رلم 

 جرزا . -علً طرٌك وصلة جرزا المإدي الً طامٌة  254بالمنطمة الصناعٌة رلم  20
 Merits For General Contractingمٌرٌتس للمماوالت العامة والتورٌدات  - 277
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 &Suppling  , 21/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000, شركة , رأس مالها  ,
التورٌدات العمومٌة  -المماوالت العامة  -, عن  20450, ورلم لٌد  10656برلم اٌداع , 

وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار 
البلزمة لممارسة هذه االنشطة. وٌجوز للشركة ان تشترن بؤي وجه من الوجوه  التراخٌص

مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها علً تحمٌك 
غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 

 . -شارع صبلح اللبودي  27, بجهة  وذلن طبما ألحكام المانون .
, لٌدت  20000.000, شركة , رأس مالها ,  TRUDAترودا للتسوٌك السٌاحى  - 278
, عن " اإلدارة  20452, ورلم لٌد  10672, برلم اٌداع ,  21/12/2021فى , 

والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة. مع مراعاه المرار 
اجراءات  بشان شركات االدارة الفندلٌه و شروط و 2012لسنة  300الوزارى رلم 

الترخٌص بها " الامة وتشغٌل الفنادق، الثابتة ، والموتٌبلت، والشمك واألجنحة الفندلٌة، 
والمرى السٌاحٌة ، واألنشطة المكملة أو المرتبطة بذلن سواء كانت خدمٌة أو ترفٌهٌة أو 

ل رٌاضٌة أو تجارٌة أو ثمافٌة ، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فٌها، على أال ٌم
مستوى الفنادق والموتٌبلت والشمك واألجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم ، 
وأال ٌزٌد إجمالً مساحة الوحدات المبٌعة منها على نصف إجمالً المساحات المبنٌة من 

الطالة اإلٌوابٌة للمشروع . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة 
ط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن ، وبشر

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

 . -شارع الملن فٌصل  268ماً ألحكام المانون , بجهة تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طب
 WOMEN SHOP EGYPT FORوومن شوب اٌجٌبت للتجارة  - 279

TRADING  , 21/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000, شركة , رأس مالها  ,
, عن لتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح  20453, ورلم لٌد  10673برلم اٌداع , 

تجارة المبلبس والمنسوجات والمفروشات بكافة انواعهم " التورٌدات العمومٌة  به لانونا "
" التصنٌع لدى الغٌر للمبلبس والمفروشات " التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة بإحكام 

فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشا تؤسٌس  1982لسنه  120المانون رلم 
ضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة الشركة اى حك فى مزاولة غر

غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض . وذلن 
دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 

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

غرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن 
تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبماً ألحكام المانون . , بجهة الدور االرضى 

 . -1مجاورة  - 3الحى  - 17عمار رلم ال -
 KUWAIT EGYPTIAN SMARTالشركة الكوٌتٌة المصرٌة للحلول الذكٌة  - 280

SOLUTIONS  , 22/12/2021, لٌدت فى ,  200000.000, شركة , رأس مالها 
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:  2017لسنة  72, عن انشطة من داخل ق  20456, ورلم لٌد  10676, برلم اٌداع , 
ا المعلومات واالتصاالت، بما تشمله من أنشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر صناعة تكنولوجٌ

اإللكترونٌات، ومراكز البٌانات ، وأنشطة التعهٌد، وتطوٌر البرمجٌات ، والتعلٌم 
التكنولوجً. أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات 

البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم بمختلف أنواعها. أعمال تصمٌم وإنتاج 
المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها. إنتاج المحتوى اإللكترونً بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبٌانات. إدخال البٌانات على الحاسبات وبالوسابل 
لف أنواعها. إنتاج اإللكترونٌة. أعمال التوصٌف والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات بمخت

وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها.أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات ونمل 
وتداول البٌانات . تنفٌذ وإدارة شبكات نمل وتداول البٌانات.االتصاالت وخدمات االنترنت . 

ختراع المشروعات التً تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات اال
والنماذج والرسوم الصناعٌة. إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل 

تكنولوجٌا المعلومات . إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فً 
مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة 

متعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى األعمال. األنشطة ال
محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافً والفنً . انشطة من خارج ق 

: الدعاٌة واالعبلن على الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة  2017لسنة  72
دم التزام الشركة بهذا الشرط ?سمط حمها لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة ع

على ان ال 2017لسنة  72فى التمتع بالمزا?ا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 
تتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون وذلن 

وبشرط استصدار التراخٌص دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، 
البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع 
الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 
 شارع التحرٌر . 140ن طبماً ألحكام المانون . , بجهة وذل

, لٌدت فى ,  300000.000شتا احمد عبدهللا وشركاه , شركة , رأس مالها ,  - 281
 72, عن انشطه داخل ق  20457, ورلم لٌد  10677, برلم اٌداع ,  22/12/2021

ل المناطك النابٌة داخ -" تجارة الجملة والتجزبة لمستلزمات الدٌكور .  2017لسنة 
والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما 

و مراعاة لرار ربٌس  2007لسنة  350مع مراعاة ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 
"  2017لسنة  72انشطه خارج ق  2008لسنه  356جمهورٌه مصر العربٌة رلم 

تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالً  -الدٌكور والتشطٌبات .  مماوالت اعمال
مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط 

، وكذا ال 2017لسنه  72حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 
ون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع تتمتع األنشطة خارج لان

مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 
لطعه  -مشروع سولٌمار بٌلدٌنج  - 5التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة عمار
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 المحور المركزي . - 16/1
, لٌدت  300000.000حسان وشرٌكة , شركة , رأس مالها ,  احمد خلٌفه علً - 282
, عن أنشطة داخل ق  20458, ورلم لٌد  10678, برلم اٌداع ,  22/12/2021فى , 

داخل المناطك النابٌة والمجتمعات العمرانٌة  -" تجارة الجمله والتجزبة .  2017لسنة  72
مة الهٌبة مسبما مع مراعاة ما ورد الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم مواف

و مراعاة لرار ربٌس جمهورٌه مصر  2007لسنة  350بمرار ربٌس الوزراء رلم 
" مشروعات اإلسكان االجتماعً ومشروعات اإلسكان  2008لسنه  356العربٌة رلم 

الموجهة لمحدودي الدخل . " إعداد الدراسات والبحوث الفنٌة وااللتصادٌة ودراسات 
لمشروعات االستثمارٌة فً مجال البنٌة األساسٌة. " تصمٌم أو إنشاء أو إدارة أو الجدوى ل

تشغٌل أو استغبلل أو صٌانة خطوط السكن الحدٌدٌة وخطوط المترو بالداخل والخارج. " 
ى إلامة أو إدارة وتشغٌل وصٌانة محطات طلمبات مٌاه الري وشبكات توزٌعها وخطوط 

بلح واالستزراع. " تخطٌط وإلامة وتنمٌة المناطك نملها لؤلراضً المخصصة لبلستص
العمرانٌة )المناطك الصناعٌة والمجتمعات العمرانٌة والمناطك النابٌة والمناطك خارج 

" تمدٌم االستشارات الهندسٌة )فٌما عدا  2017لسنة  72الوادي المدٌم (. أنشطة خارج ق 
لمانونٌة واالستشارات والدراسات ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات ا

المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق 
 27المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

تلتزم الشركة بإفراد  -لعامة من لانون سوق رأس المال والبحته التنفٌذٌة( " المماوالت ا
حسابات مالٌه ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام 
الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

ضمانات والحوافز ، وكذا ال تتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بال2017لسنه  72
الواردة بذات المانون مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة 

لطعه  - 1الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة وحده رلم 
 حدابك االهرام . -منطمه ز  - 124
, شركة , رأس  DIAVERMة داٌا فٌرم لتصنٌع المخصبات الزراعٌة الحٌوٌ - 283

, ورلم لٌد  10679, برلم اٌداع ,  22/12/2021, لٌدت فى ,  250000.000مالها , 
, عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المخصبات الزراعٌة الحٌوٌة ومكمبلت  20459

 المنطمة الصناعٌة . -مخازن الشباب -739االعبلف , بجهة لطعة 
, لٌدت  70000.000والدٌكور , شركة , رأس مالها , كلٌر جول للتصمٌمات  - 284
, عن " تصمٌم  20460, ورلم لٌد  10680, برلم اٌداع ,  22/12/2021فى , 

جرافٌن وموشن جرافٌن . " تصمٌم دٌكور . " تمدٌم خدمات الدعاٌة واالعبلن . " التجارة 
رات السارٌة ، وبشرط االلكترونٌة. وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرا

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

تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو 
الحً السابع  -سٌتً مول  -تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة أبراج علً الدٌن 

 المحور المركزي . -
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,  2000000.000طارق حلمً سلٌمان دمحم وشركاه , شركة , رأس مالها ,  - 285
تشغٌل  -1, عن  20461, ورلم لٌد  10684, برلم اٌداع ,  22/12/2021لٌدت فى , 

تنظٌم رحبلت  -2النمل )البرٌة( لنمل السابحٌن باستخدام اللٌموزٌن واالتوبٌسات  وسابل
سٌاحٌة جماعٌة او فردٌة داخل مصر او خارجها وفما لبرامج معٌنة وتنفٌذ ما ٌتصل بها 

بٌع او صرف  -3من نمل والامة وما ٌلحك بها من خدمات وال ٌشمل ذلن النمل الجوي 
متعة وحجز االماكن علً وسابل النمل المختلفة وكذلن الوكالة تذاكر السفر وتٌسٌر نمل اال

عن شركات الطٌران فً بٌع وصرف تذاكر السفر فمط وشركات النمل االخري .وفما 
 2008لسنة  125وتعدٌبلته واخرها المانون رلم  1977لسنة  38الحكام المانون رلم 

كل ما سبك فٌما عدا  2009ة لسن 209والبحته التنفٌذٌة الصادرة بالمرار الوزاري رلم 
النمل الجوي مع افراد حسابات مستملة ومركز مالً خاص لكل نشاط علً حد ه مع مراعاة 

احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص 
برج  24العمار رلم  -بالدور الرابع  401البلزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة شمة رلم 

 . -الهرم  -ش عزالدٌن عمر متفرع من ش ترسا  2مدخل  -الصفا والمروة 
فرٌدم لتجارة وتورٌد مواد البناء والمماوالت , شركة , رأس مالها ,  - 286

, ورلم لٌد  10687, برلم اٌداع ,  22/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000
" المماوالت العامة وذلن دون , عن " تجارة وتورٌد مواد ومستلزمات البناء  20462

اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 
البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع 
الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 

ضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها غر
 امتداد عبد السبلم دمحم . -ش انور سبلمة  17وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة 

,  22/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000ماى هلث , شركة , رأس مالها ,  - 287
, عن انشاء وتشغٌل وتصمٌم وادارة وتطوٌر  20463, ورلم لٌد  10688برلم اٌداع , 

الموالع االلكترونٌة "التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت "ادارة وتشغٌل مراكز االتصاالت 
)الكول سنتر( "التسوٌك السٌاحى للفنادق والموتٌبلت والمرى السٌاحٌة والغرف والشمك 

ت " تسوٌك االغذٌة الصحٌة وذلن دون واالجنحه الفندلٌة "تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌما
اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 
البلزمة لممارسة هذه األنشطة .وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع 

ٌك الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحم
غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 

شارع جامعة الدول  17 - 11الدور  - 112وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة شمة 
 المهندسٌن . -العربٌة 

, شركة , رأس مالها ,  Hamdan industriesحمدان انداسترٌز  - 288
, ورلم لٌد  10689, برلم اٌداع ,  22/12/2021لٌدت فى , ,  50000.000

, عن " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا . " تمدٌم االستشارات  20464
اإلدارٌة والفنٌه )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة 

ٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتم
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االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة 
من لانون سوق رأس المال والبحته التنفٌذٌة( وذلن دون  27المنصوص علٌها فى المادة 

ة ، وبشرط استصدار التراخٌص اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌ
البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع 
الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 

 غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها
 . -ش النٌل  4 -الدور الثالث  -وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة البرج الدبلوماسً 

, شركة ,  Extrude Advertising Companyاكسترود للدعاٌة واالعبلن  - 289
, ورلم  10690, برلم اٌداع ,  22/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000رأس مالها , 

. وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح  , عن الدعاٌة واالعبلن 20465لٌد 
والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز 
للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة 

خارج، كما ٌجوز لها ان بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً ال
لطعة  -تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة الدور التانً 

 . 41مدٌنة وسٌت تاون رلم سً 45
, شركة  UNITED BROTHERS SERVICESٌونٌتٌد برذرز سٌرفسٌز  - 290

, ورلم  10691, برلم اٌداع ,  22/12/2021, لٌدت فى ,  5000.000, رأس مالها , 
ادارة المخازن للغٌر و ارشفة المستندات / تصمٌم و انتاج و تطوٌر  -, عن  20466لٌد 

البرمجٌات و تشغٌلها و التدرٌب علٌها و انشاء لواعد البٌانات االلكترونٌة و التدرٌب علٌها 
و حفظ البٌانات و المستندات على الحاسبات و بالوسابل االلكترونٌة و التجارة / ادخال 

العامة و االستٌراد و التصدٌر . مع مراعات احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌه 
وٌجوز للشركه ان تكون  -وبشرط استصـــــدار التراخٌص البلزمه لممارسه هذه االنشطه 

ي وجه من الوجه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهه لها مصلحه او تشترن با
باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان 

تندمج فً الهٌبات السالفه او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والبحته 
 الدور االرضى . -ش انس بن مالن  23التنفٌذٌه . , بجهة 

,  1000.000مصطفً لتجارة الجملة وسبلسل االمداد , شركة , رأس مالها ,  - 291
, عن تجارة  20467, ورلم لٌد  10697, برلم اٌداع ,  22/12/2021لٌدت فى , 

الجملة والتجزبة داخل المناطك النابٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه 
 350اء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما مع مراعاة ماورد بمرار ربٌس الوزراء رلم جزٌرة سٌن

* الامة  2008لسنة  356ومراعاة لرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2007لسنة 
وتشغٌل وادارة المراكز التجارٌة وسبلسل االمداد داخل المناطك النابٌة والمجتمعات 

شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما مع مراعاة  العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة
ومراعاة لرار ربٌس جمهورٌة مصر  2007لسنة  350ماورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة  2008لسنة  356العربٌة رلم 
 39نشاطها , بجهة  وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 الدوراالول /المجاورة الرابعة/ الحً االول .
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, شركة , رأس  MarkeDentماركً دنت للتدرٌب واعداد الكوادر البشرٌة  - 292
, ورلم لٌد  10698, برلم اٌداع ,  22/12/2021, لٌدت فى ,  10000.000مالها , 

وتدرٌب الموارد البشرٌة. الامة , عن الامة وتشغٌل وادارة مركز ألعداد وتنمٌة  20468
وتنظٌم المعارض والمإتمرات بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حده. 

وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار 
 التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة. وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه

مع الشركات وغٌرها التى تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 
غرضها فً مصر أو فً الخارج، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 

 -الحً الثامن  202 - 201وذلن طبماً ألحكام المانون. , بجهة الدور األرضً عمارة 
 . 1المجاورة 

 5000.000المرن لتمدٌم الخدمات واالستشارات اإلدارٌة , شركة , رأس مالها ,  - 293
, عن الوساطه  20469, ورلم لٌد  10699, برلم اٌداع ,  22/12/2021, لٌدت فى , 

فً انهاء االجراءات االدارٌه امام الجهات الغٌر حكومٌه . تمدٌم االستشارات االدارٌه ) 
األوراق المالٌة وكذا االستشارات المانونٌه واالستشارات فٌما عدا ما ٌتعلك بؤسواق 

والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة 
عن االوراق المالٌه النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌه المنصوص علٌها 

والبحته التنفٌذٌه ( وذلن دون االخبلل بؤحكام  من لانون سوق رأس المال 27فً المادة 
الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة،وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه 

األنشطة . وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً 
ضها فى مصر او فً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غر

الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , 
 شارع ابراهٌم نافع فٌصل بوالق الدكرور . 20بجهة 
باٌونٌرز للتشغٌل المعدنً ودهان االلكتروستاتٌن , شركة , رأس مالها ,  - 294

, ورلم لٌد  10703, برلم اٌداع ,  22/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000
, عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتشغٌل المعادن ودهان االلكتروستاتٌن وذلن  20471

دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 
لوجوه مع البلزمة لممارسة هذه األنشطة. وٌجوز للشركة أن تشترن بؤى وجه من ا

الشركات وغٌرها التى تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التى لد تعاونها على تحمٌك 
غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 

المنطمة  -محور خدمً اول  - 38وذلن طبما ألحكام االمانون . , بجهة مصنع بالمطعة رلم 
 الثالثة .الصناعٌة 

, لٌدت  2100000.000بلو فٌلدس للصناعات الغذابٌة , شركة , رأس مالها ,  - 295
, عن " الامة وتشغٌل  20472, ورلم لٌد  10704, برلم اٌداع ,  22/12/2021فى , 

وادارة مصنع لتصنٌع وتعببة وتغلٌف المواد الغذابٌة وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن 
ارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة واللوابح والمر

. وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال 
شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما 
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تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة المصنع  ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو
بجوار المخازن  - 2م 300منطمة مخازن الشباب  -( 203الكابن بمطعة االرض رلم )

 امتداد المنطمة الصناعٌة السادسة . -الكبٌرة 
 mgm for engineering  &constructionأم جً أم للهندسة واالنشاءات  - 296

, برلم اٌداع ,  22/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000, شركة , رأس مالها , 
, عن اعداد التصمٌمات الهندسٌة . المماوالت العامة.  20473, ورلم لٌد  10705

مماوالت أعمال التشطٌبات والدٌكورات. التورٌدات العمومٌة. التجارة العامة فٌما هو 
لسنة  120رٌة )تلتزم الشركة بإحكام المانون رلم مسموح به لانونًا. التوكٌبلت التجا

فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشا تؤسٌس الشركة أي حك فً مزاولة  1982
غرضها من الجهات المختصة المختصة وبما ال ٌخل بإحكام الموانٌن المنظمة لهذا 

ل الخضٌري مو -الحً الحادي عشر  -الدور األول  1الغرض. , بجهة محل رلم 
 التعاونٌات .

, لٌدت فى ,  1050000.000مخابز التفاحة , شركة , رأس مالها ,  - 297
, عن الامه وتشغٌل مخبز  20474, ورلم لٌد  10706, برلم اٌداع ,  22/12/2021

الً او نصف الً وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط 
خٌص البلزمة لممارسة هذةة االنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن بائ وجه استصدار الترا

من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او التً لد تعلونها علً 
تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها 

مركز خدمات الحً السابع -_الحً السابع  12, بجهة لطعه بها وذلن طبما الحكام المانون 
- . 

, شركة  ELITE FOR PRINTING SOLUTIONالنخبة لحلول الطباعه  - 298
,  10707, برلم اٌداع ,  22/12/2021, لٌدت فى ,  60000.000, رأس مالها , 

لمستخدمة فً , عن " التورٌدات العمومٌة وعلى األخص تورٌد المواد ا 20475ورلم لٌد 
الطباعة. وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط 

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

رضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تحمٌك غ
 . -ش عبده فرحات  9تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
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SUPPLIES COMPANY  , لٌدت فى 50000.000, شركة , رأس مالها ,  ,

, عن التورٌدات العامة  20476, ورلم لٌد  10708, برلم اٌداع ,  22/12/2021
تورٌد كافة لوازم الفنادق  -التورٌدات العمومٌة  -والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانوناً 

والمنظفات الصناعٌة وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، 
ٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وبشرط استصدار التراخ

وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها 
على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او 

 2مج  -الحً الثانً  -355ع  - 7بجهة مكتب  تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون ,
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 . -المحور المركزي 
, شركة , رأس مالها ,  ALL aboutأوول آباووت للتورٌدات العمومٌه  - 300

, ورلم لٌد  10717, برلم اٌداع ,  22/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000
نٌن واللوابح , عن التورٌدات العمومٌة. وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموا 20480

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

بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها 
 -ش الخلٌل  6فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة أن تندمج 

 المهندسٌن .
, لٌدت فى  10000000.000وصله للتوكٌبلت التجارٌة , شركة , رأس مالها ,  - 301

, عن " االستٌراد  20481, ورلم لٌد  10718, برلم اٌداع ,  22/12/2021, 
فً شؤن سجل  1982لسنة  121ركة بؤحكام المانون رلم تلتزم الش -والتصدٌر . 

 120تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  -المستوردٌن وتعدٌبلته " التوكٌبلت التجارٌة . 
فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو 1982لسنة 

لزراعٌة ووسابل النمل الخفٌف مسموح به لانونا وعلً األخص السٌارات والجرارات ا
والموتوسٌكل والتروسٌكل والسكوتر واالوناش واالالت المٌكانٌكٌة والمواتٌر بمختلف 

أنواعها واشكالها ولطع غٌارها ولوازمها واألجهزة الكهربابٌة والمنزلٌة . " تصنٌع 
ذلن دون وتجمٌع لدي الغٌر لوسابل النمل الخفٌف والتروسٌكل والموتوسٌكل والسكوتر . و

اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 
البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع 
الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 

ارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها غرضها فً مصر أو فً الخ
 . -كفر الجبل  -شارع عبد الشافً عمر  6وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة 
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agencies  , 22/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000, شركة , رأس مالها  ,
لسنه  72, عن انشطة من داخل لانون  20483, ورلم لٌد  10725برلم اٌداع , 

: تجاره الجمله والتجزبة : بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌده والمناطك النابٌة 2017
جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما  والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبة

ومراعاة لرار ربٌس  2007لسنه  350مع مراعاه ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 
. صناعة تكنولوجٌا المعلومات  2008لسنه  356جمهورٌة مصر العربٌة رلم 

 واالتصاالت بما تشمله من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات
وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجً . اعمال التوصٌف والتحلٌل 

والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها . اعمال تصمٌم وانتاج 
البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب 

تاج المحتوي االلكترونً بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . ادخال علٌها . ان
البٌانات علً الحاسبات وبالوسابل االلكترونٌة . اعمال التوصٌف والتصمٌم والتطوٌر لنظم 

الحاسبات بمختلف انواعها . انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . 
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تداول البٌانات . تنفٌذ وادارة شبكات ونمل وتداول البٌانات اعمال التوصٌف لشبكات ونمل و
. انشاء وادارة مراكزالتدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات . انشاء 
وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فً مجاالت المعلومات واالتصاالت 

ٌادة االعمال . االنشطة المتعلمة بتحوٌل وتطوٌرها حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم ر
المحتوي التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الً محتوي رلمً بما فً ذلن رلمنة 

: * مماوالت  2017لسنه  72المحتوي العلمً والثمافً والفنً . انشطة من خارج لانون 
ام المانون رلم اعمال التشطٌبات والدٌكورات . * التوكٌبلت التجارٌة ) تلتزم الشركة باحك

فً شؤن تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ( وذلن دون االخبلل باحكام  1982لسنه  120
الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه 

االنشطة . ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات 
لتً تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً وغٌرها ا

مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌبات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و 
ذلن طبما الحكام المانون والبحتة التنفٌذٌة تلتزم المنشؤة بافراد حسابات مالٌه ومركز مالً 

الواردة بمانون االستثمار وفً حاله عدم التزام المنشؤة بهذا الشرط ٌسمط مستمل لبلنشطة 
وكذا ال  2017لسنه  72حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

تتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات المانون . مع 
للوابح والمرارات السارٌة وعلً الشركة الحصول علً كافة مراعاه احكام الموانٌن وا

الحً  - 6برج  -ابراج سٌتً ستار  - 5التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها , بجهة ش 
10 . 
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INVESTMENT AND DEVELOPMENT  , شركة , رأس مالها ,

, ورلم لٌد  10726, برلم اٌداع ,  23/12/2021, لٌدت فى ,  5000000.000
, عن " االستثمار العمارى. " التطوٌر العمارى. " التسوٌك العمارى. " المماوالت  20484

العامة. " مماوالت االعمال الكهربابٌة والمٌكانٌكٌة. " تجارة وتركٌب وصٌانة أنظمة إطفاء 
لسنه  64ه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم الحرٌك وانذارات الحرٌك )مع مراعا

( " التورٌدات العمومٌة. " الدعاٌة واالعبلن. " االستٌراد والتصدٌر )تلتزم الشركه 2003
فى شان سجل المستوردٌن " إلامة وشراء وبٌع  1982لسنه  121باحكام المانون رلم 

. " إلامة وتشغٌل وإدارة المراكز وتؤجٌر الوحدات االدارٌة والتجارٌة والسكنٌة والفندلٌة
التجارٌة. " إلامة وتشغٌل وإدارة المدارس )فٌما عدا الدولٌة وبما ال ٌتعدى مرحلة الثانوى( 
" إلامة المرى السٌاحٌة والفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت واألنشطة المكملة أو المرتبطة بما 

ع مراعاه المرار الوزارى رلم ذكر من خدمٌة وترفٌهٌة ورٌاضٌة وتجارٌة و ثمافٌة )م
بشان شركات االدارة الفندلٌه وشروط واجراءات الترخٌص بها( وذلن  2012لسنة  300

دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص 
البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع 

لشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ا
غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 

الدور السادس  - 4مبنى  -سٌلفر مول  - 2وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة مكتب رلم 
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- . 
, لٌدت  500000.000, شركة , رأس مالها ,  Steel Energyاستٌل انرجً  - 304
, عن أنشطة داخل ق  20485, ورلم لٌد  10727, برلم اٌداع ,  23/12/2021فى , 

" إلامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل المعادن . " أعمال التصمٌمات الهندسٌة  2017لسنة  72
داخل المناطك النابٌة  -رة الجملة والتجزبة . للمعدات وخطوط اإلنتاج والمصانع. " تجا

والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما 
و مراعاة لرار ربٌس  2007لسنة  350مع مراعاة ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 

"  2017لسنة  72أنشطة خارج ق  2008لسنه  356جمهورٌه مصر العربٌة رلم 
التورٌدات العمومٌة . " اعداد التصمٌمات الهندسٌه . " تمدٌم االستشارات )فٌما عدا ما 

ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة 
راق المالٌة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االو
من  27النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌه ومركز  -لانون سوق رأس المال والبحته التنفٌذٌة( 
مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

، 2017لسنه  72حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم ٌسمط 
وكذا ال تتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون 

وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار 
رسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه التراخٌص البلزمة لمما

مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 
غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 

متفرع من شارع  -ع سعٌد محروس أبو العبل شار 4وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة 
 ناهٌا .
,  300000.000احمد حسنى الدسولى سلٌمان وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 305

, عن أنشطة  20486, ورلم لٌد  10728, برلم اٌداع ,  23/12/2021لٌدت فى , 
المناطك النابٌة : " تجارة الجملة والتجزبة )داخل 2017لسنة  72داخل ق االستثمار رلم 

والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما 
و مراعاة لرار ربٌس 2007لسنة  350مع مراعاة ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 

لسنة  72( أنشطة خارج ق االستثمار رلم 2008لسنه  356جمهورٌه مصر العربٌة رلم 
المماوالت العامة ومماوالت اعمال التشطٌبات. تلتزم الشركة بإفراد حسابات : " 2017

مالٌه ومركز مالً مستمل لكل نشاط على حدة وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 
، 2017لسنه  72ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

انون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع وكذا التتمتع األنشطة خارج ل
مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 2شمة  - 225عمارة  - 2مجاورة  - 8التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة الحى 
- . 

, شركة , رأس مالها ,  TEKLA MARKETINGتكبل للتسوٌك االلكترونى  - 306
, ورلم لٌد  10729, برلم اٌداع ,  23/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000
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, عن " التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت " التورٌدات العمومٌة وذلن دون  20487
اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 

ممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع البلزمة ل
الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 
 -حدابك االهرام  -منطمة أ  - 111عمار  - 9شمة رلم وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 

. 
, شركة , رأس  M V A - ADVERTISINGام فى اى للدعاٌة واالعبلن  - 307

, ورلم لٌد  10730, برلم اٌداع ,  23/12/2021, لٌدت فى ,  500000.000مالها , 
. " التسوٌك. , عن " الدعاٌة واالعبلن. " تنظٌم المإتمرات والحفبلت العامة 20488

وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار 
التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 
مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها  غرضها فً

مبنى  -المرحلة الثانٌة  -مشروع البولٌجون  - i 3وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
 . 10ادارى رلم 

, شركة , رأس مالها ,  MMM LAND SCAPINGتربل ام لتنسٌك الحدابك  - 308
, ورلم لٌد  10732, برلم اٌداع ,  23/12/2021, لٌدت فى ,  1000000.000

, عن " المماوالت العامة " التورٌدات العمومٌة " استصبلح وتجهٌز األراضً  20489
بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع . استزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط 

الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصبلح واالستزراع , وأن فً هاتٌن 
تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار 

و مراعاه لرار ربٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  2007لسنة  350ربٌس الوزراء رلم 
صٌانة و ادارة وتجمٌل الحدابك و الطرق و " المٌام باعمال تنسٌك و  2008لسنه  356

المٌادٌن )البلند سكٌب( وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، 
وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن 

هة بؤعمالها أو التً لد بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌ
تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو 

شارع النبوى  -أ عمارة ج  8تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة 
 . -المهندس 

ركة , رأس مالها , ش Medical Invitationمٌدٌكال أنفتاشن للمستلزمات الطبٌة  - 309
, ورلم لٌد  10742, برلم اٌداع ,  23/12/2021, لٌدت فى ,  5000000.000, 

, عن التجارة العامة و التوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التوورٌدات العمومٌة  20491
و على األخص تجارة و توزٌع و تورٌد الكٌماوٌات و المستلزمات و االجهزه الطبٌه و 

 120ستٌراد و التصدٌر و التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم المعملٌه اال
فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه 

الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشا تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول 
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ها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرض
الموانٌن المنظمة لهذا الغرض . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات 

السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .وٌجوز للشركة أن 
اال شبٌهة بؤعمالها أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعم

التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها 
 -245أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة الكابن فى شمة رلم 

 . -شارع الهرم  - 378بالعمار رلم
, شركة , رأس  View for windows and doorsفٌو لؤلبواب و الشبابٌن  - 310

, ورلم لٌد  10750, برلم اٌداع ,  23/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000مالها , 
, عن تجاره تورٌد وتركٌب األبواب والشبابٌن والشٌش الحصٌر بكافه أنواعها  20492

رط ومستلزماتها وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبش
استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على 
تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها 

شارع عطبرة من  17عمارة الٌاسمٌن  7ألحكام المانون , بجهة الشمة  بها وذلن طبما
 شارع أحمد عرابً ــ المهندسٌن .

 WONDERFUL FOR TRADE ANDواندرفل للتجارة وإدارة المطاعم  - 311
RESTAURANT MANAGEMENT  , 200000.000, شركة , رأس مالها  ,

, عن "  20493ورلم لٌد  , 10751, برلم اٌداع ,  23/12/2021لٌدت فى , 
التورٌدات العمومٌة "الامة و تشغٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع 
أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن اواى " الامة 

وح به لانونا وتشغٌل وادارة محبلت السوبر ماركت " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسم
وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار 

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

مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها  غرضها فً
 . -شارع المستثمر الصغٌر  15وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة 

,  100000.000, شركة , رأس مالها ,  XTRASاكسترا لتجارة المبلبس  - 312
, عن " تجارة  20494, ورلم لٌد  10752, برلم اٌداع ,  23/12/2021لٌدت فى , 

المبلبس الجاهزة. وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، 
وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن 
بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد 

ونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تعا
ش عدن من ش  6 - 3تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة محل رلم 

 شهاب .
, شركة , رأس مالها ,  BAAN NEW CAIROبان الماهرة الجدٌدة  - 313

, ورلم لٌد  10760, برلم اٌداع ,  23/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000
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, عن تورٌد وتركٌب وتشغٌل االالت والمعدات المٌكانٌكٌة والكهربابٌة  20497
وااللكترونٌة والمعدات واالالت البحرٌة وتمدٌم خدمات الصٌانة المتنملة لماسبك . وذلن 

دار التراخٌص دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استص
البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 
غرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن 

مٌدان  2ة أخرى وذلن كله طبماً ألحكام المانون . , بجهة تتحول إلى شركة من طبٌع
 المساحة .

نسور الوادى لتنمٌة واستصبلح االراضى الزراعٌة , شركة , رأس مالها ,  - 314
, ورلم لٌد  10761, برلم اٌداع ,  23/12/2021, لٌدت فى ,  1000000.000

األساسٌة التً تجعلها لابلة , عن " استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك  20498
لبلستزراع . استزراع األراضً المستصلحة. وٌشترطش فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون 

األراضً مخصصة ألغراض االستصبلح واالستزراع، وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة 
 350ولٌس الري بطرٌك الغمر . فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار ربٌس الوزراء ررلم 

. " إلامة 2008لسنة  356ومراعاة لرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2007لسنة 
المزارع السمكٌة. " تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان 

أو التسمٌن أو اللحوم. " تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج 
نتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. " استغبلل المناجم والمحاجر. " السبلالت أو التفرٌخ أو إ

التنمٌب عن الخامات التعدٌنٌة والمعادن واستخراجها. " المماوالت العامة والمتخصصة 
والمتكاملة . " مماوالت األعمال الكهربابٌة وأعمال الحفر وحفر اآلبار " التورٌدات 

تلزمات الزراعٌة ومستلزمات األعمال الكهربابٌة . " العمومٌة وتورٌد كافة المنتجات والمس
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانوناً. " تجارة الكٌماوٌات والمبٌدات الزراعٌة 
)عدا المواد والكٌمٌاوٌات الخطرة( والحبوب والشتبلت والنباتات العطرٌة وشتبلت الفاكهة 

اد والمنتجات الغذابٌة. " التصنٌع والتعببة والتغلٌف ونباتات الزٌنة والخضر والفواكه والمو
لدى الغٌر للمواد الغذابٌة والمنتجات والحاصبلت الزراعٌة واللحوم والدواجن واألسمان 

والخضروات والفواكهه. " التصدٌر وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات 
ممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة ل

تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او 
التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها 

 -المرٌوطٌة  -لمهندس ش ا 10أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة 
 الهرم .
, لٌدت فى ,  500000.000كشكول للتورٌدات , شركة , رأس مالها ,  - 315

, عن " التجارة العامة  20499, ورلم لٌد  10762, برلم اٌداع ,  23/12/2021
والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا . " التورٌدات العمومٌه . " الامة و تشغٌل و ادارة 

ن و المستودعات عدا مخازن الكٌماوٌات الخطرة . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام المخاز
الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه 

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

 المهندسٌن . -مٌدان سفنكس  -برج ذهبٌه  -بجهة الدور السادس 
ت فى , , لٌد 50000.000كٌمٌت للعبللات العامة , شركة , رأس مالها ,  - 316

, عن الامة و تشغٌل وادارة  20503, ورلم لٌد  10775, برلم اٌداع ,  23/12/2021
تمدٌم االستشارات فً مجال الهبللات  -مركز ألعداد و تنمٌة و تدرٌب الموارد البشرٌة 

العامة ) فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌة وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات 
اسات المتعلمة باتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال و االستحواذ و كذا االستشارات و الدر

المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فً مجال االوراق المالٌة المنصوص 
من لانون سوق راس المال و البحته التنفٌذٌة( وذلن دون اإلخبلل  27علٌها فً المادة 

لوابح و المرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة بؤحكام الموانٌن و ال
لممارسة هذه األنشطة. وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغٌرها التً تزاول أعمالها شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً 
و تشترٌها او تحلمها بها وذلن طبما مصر او فً الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها ا

 ش التحرٌر . 6ألحكام المانون , بجهة 
 T.NAQADI ADVANCEDطارق نمادى لصناعة االنابٌب المتطورة  - 317

PIPE INDUSTRY  , لٌدت فى ,  200000.000, شركة , رأس مالها ,
, عن انشطة من داخل ق  20504, ورلم لٌد  10776, برلم اٌداع ,  23/12/2021
: " الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع أنابٌب الفاٌبر جبلس واالنابٌب  2017لسنة  72

النابٌب : تسوٌك أنابٌب الفاٌبر جبلس وا 2017لسنة  72الخرسانٌة انشطة من خارج ق 
الخرسانٌة على الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون 
االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و 

على ان ال تتمتع االنشطة خارج  2017لسنة  72الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 
ستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون وذلن دون اإلخبلل بؤحكام لانون اال

الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه 
األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً 

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

 أكتوبر . 6 -درٌم الند  -لصر الكرندوم  343, بجهة عمارة 
,  , شركة , رأس مالها TAV TRIPLE S GLOBALتاف ترٌبل اس جلوبال  - 318

, ورلم لٌد  10780, برلم اٌداع ,  26/12/2021, لٌدت فى ,  2000000.000
, عن " اعداد التصمٌمات الهندسٌة المٌكانٌكٌة " التورٌدات العمومٌة " االستٌراد  20505

فى  1982لسنه  121والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 
فى شان تنظٌم اعمال  1982لسنه  120م المانون رلم شان سجل المستوردٌن وبإحكا

الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشا تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول 
على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام 

نٌن واللوابح والمرارات الموانٌن المنظمة لهذا الغرض . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموا
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السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن 
تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو 
فٌها التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج 

 ع حدابك االهرام . 284أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة 
 50000.000, شركة , رأس مالها ,  Gsk -Eduجً إس كً للعلوم والمعرفة  - 319

, عن تمدٌم  20506, ورلم لٌد  10781, برلم اٌداع ,  26/12/2021, لٌدت فى , 
 -وتشغٌل وادارة مركز ألعداد وتنمٌة وتدرٌب الموارد البشرٌة الامة  -الخدمات التعلٌمٌة 

تسوٌك المنتجات وذلن  -التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة 
دون االخبلل باحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 

لشركة ان تشترن باى وجه من الوجوه مع البلزمة للممارسة هذه االنشطة وٌجوز ل
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 
المجاورة  -حً الثانً ال-الدور الثالث  -طبما للمانون , بجهة مول المركز التجاري الحدٌث 

 السابعة .
, لٌدت فى  10000.000, شركة , رأس مالها ,  PRIME ROSEبراٌم روز  - 320

, عن " التجارة  20507, ورلم لٌد  10782, برلم اٌداع ,  26/12/2021, 
االلكترونٌة عبر االنترنت " بٌع وتوزٌع وتجارة مستحضرات التجمٌل والعناٌة بالبشرة " 

لكترونٌة وذلن دون التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا " ادارة الموالع اال
اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 
البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع 
الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 

أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها  غرضها فً مصر
المجاورة  - Dعمارة رلم  -بالدور الثالث  19وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة شمة رلم 

 . 13الحى  - 5
, شركة , رأس مالها ,  LA TOURال تور لبلستثمار العمارى  - 321

, ورلم لٌد  10584, برلم اٌداع ,  26/12/2021, لٌدت فى ,  1000000.000
, عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النابٌة  20509

خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما مع مرعاة 
لرار ربٌس جمهورٌة مصر  ومراعاة 2007لسنة  350ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 

شراء وبٌع وتؤجٌر وامتبلن األراضى بهدف تمسٌمها  2008لسنة  356العربٌة رلم 
وتخطٌطها ومدها بالمرافك وإعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشآت علٌها 

جً ها او وإلامة المبانى والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌة لتملٌكها او تا
إدارتها أو استغبللها لحسابه او لحساب الغٌر مع االلتزام بافراد حسابات مستمله ومركز 
مالً مستمل لبلنشطه الوارده بمانون االستثمار وفً حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط 

مع  2017لسنه  72ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الوارده بمانون االستثمار رلم 
عدم تمتع االنشطه خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات المانون , 

 المنطمة السٌاحٌة السادسة . 327بجهة 
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,  300000.000عبلء الدٌن عبد العزٌز خضر وشرٌكته , شركة , رأس مالها ,  - 322
انشطة من , عن  20510, ورلم لٌد  10785, برلم اٌداع ,  26/12/2021لٌدت فى , 

: " تجارة الجملة والتجزبة داخل المناطك النابٌة والمجتمعات  2017لسنة  72داخل ق 
العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما مع مراعاة ما 

و مراعاة لرار ربٌس جمهورٌه مصر  2007لسنة  350ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 
" إعداد الدراسات والبحوث الفنٌة وااللتصادٌة ودراسات  2008لسنه  356لم العربٌة ر

لسنة  72الجدوى للمشروعات االستثمارٌة فً مجال البنٌة األساسٌة. انشطة من خارج ق 
: " المماوالت العامة " التورٌدات العمومٌة على الشركة االلتزام بؤفراد حسابات  2017

بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط  مال?ة مستملة لبلنشطة الواردة
 2017لسنة 72?سمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

على ان ال تتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات 
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على  المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح

 شارع عبد النعٌم متفرع من الهرم . 3كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة 
 2000000.000المصرٌٌن جروب لبلستٌراد والتصدٌر , شركة , رأس مالها ,  - 323

, عن االستٌراد  20511, ورلم لٌد  20793, برلم اٌداع ,  26/12/2021, لٌدت فى , 
لسنه  121والمانون رلم  1982لسنة  120والتصدٌر . تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

فً شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌة وال ٌنشًء تاسٌس  1982
الشركة اي حك فً مزاوله غرضها اال بعد الحصول علً التراخٌص البلزمه لمزاولة 

 2المختصه وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمه لهذا الغرض .  غرضها من الجهات
والمانون رلم  1982لسنه  120التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

فً شؤن سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌة وال ٌنشا  1982لسنه  121
الحصول علً التراخٌص البلزمه تؤسٌس الشركة اي حك فً مزاوله غرضها اال بعد 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ال ٌخل باحكام المانونٌن المنظمه لهذا الغرض 
بٌع وتوزٌع المبلبس الجاهزة . ٌجوز للشركة ان تكون ان تكون لها مصلحة او تشترن  3. 

او التً لد  باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها
تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌبات 
السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والبحته التنفٌذٌة . مع مراعاة 
احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص 

 . -المجاورى األولى  -الحً التاسع -128البلزمه لمباشرة نشاطها , بجهة فٌبل 
 FUTURE HORIZONS FORفٌوتشر هوراٌزونز ألنظمة الحاسبات  - 324

COMPUTER SYSTEM  , لٌدت فى ,  50000.000, شركة , رأس مالها ,
لتوصٌف , عن " أعمال ا 20512, ورلم لٌد  10796, برلم اٌداع ,  26/12/2021

والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها. " أعمال 
التوصٌف والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها. " تمدٌم االستشارات )فٌما 
عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات 

لمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المتع
 27المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 
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من لانون سوق رأس المال والبحته التنفٌذٌة( " الامة و تشغٌل و ادارة مركز ألعداد و 
ٌب الموارد البشرٌة. " التسوٌك االلكترونً عبر االنترنت وذلن دون اإلخبلل تنمٌة و تدر

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

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

 -شارع المحور المركزي  - 371لطعة  -الدور الثانً  - 3ألحكام المانون , بجهة شمة 
 الحً الثانً . -المجاورة الثانٌة 

, شركة , رأس  DETAILSت العمومٌة والتشطٌبات والتورٌدات دٌتلز للمماوال - 331
, ورلم لٌد  10804, برلم اٌداع ,  26/12/2021, لٌدت فى ,  10000.000مالها , 

, عن " المماوالت العامة " مماوالت اعمال التشطٌبات والدٌكورات " التورٌدات  20520
ح والمرارات السارٌة ، وبشرط العمومٌة وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللواب

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

رٌها أو تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشت
 . -شارع الملن فٌصل  481تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 

 1000000.000ام جً اتش لبلستثمار والتنمٌة العمارٌة , شركة , رأس مالها ,  - 325
, عن "  20513, ورلم لٌد  10797, برلم اٌداع ,  26/12/2021, لٌدت فى , 

األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. " استزراع  استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك
وٌُشترط فً الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض  -األراضً المستصلحة. 

االستصبلح واالستزراع، وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فً االستزراع ولٌس الري 
لعامة والتوزٌع فٌما بطرٌك الغمر. " تخطٌط وإلامة وتنمٌة المناطك العمرانٌة " التجارة ا

هو مسموح به لانونا . " التورٌدات العمومٌة . " المماوالت العامة والمتكامله والمتخصصه 
لسنة  120تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  -. " التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة . 

رار مع مراعاه الم -فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة " إدارة المشروعات . 1982
بشان شركات االدارة الفندلٌه و شروط و اجراءات  2012لسنة  300الوزارى رلم 

الترخٌص بها وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط 
استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه 

رها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على من الوجوه مع الشركات وغٌ
تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو 

 . -أ مٌدان اسوان 6تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة 
, لٌدت  500000.000اٌلى سمٌر صلٌبه كبلح وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 326
, عن الامة وتشغٌل  20514, ورلم لٌد  10798, برلم اٌداع ,  26/12/2021فى , 

مصنع لتصنٌع البسكوٌت بانواعه والشوكبلته والبونبونً والجاتوه والحلوٌات بكافة انواعها 
والمحمصات والممرمشات واالٌس كرٌم والملبن . " تجارة الجملة والتجزبة : داخل 

لنابٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم المناطك ا
 2007لسنة  350موافمة الهٌبة مسبما مع مراعاة ماورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 
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. مع مراعاة احكام  2008لسنة  356ومراعاة لرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم 
وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص البلزمة الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌه 

 فٌصل . -كفر طهرمس  -شارع الرٌحانً  6لمباشرة نشاطها , بجهة 
, شركة , رأس مالها ,  TRANSPORT 99ناٌنتى ناٌن للنمل  - 327

, ورلم لٌد  10799, برلم اٌداع ,  26/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000
: النمل الجماعً داخل ومن وإلى  2017لسنة  72 , عن انشطة من داخل ق 20515

المدن والمجتمعات العمرانٌة ، بالضوابط اآلتٌة : أال ٌمل الحد األدنى للطالة النملٌة عن 
( ممعد للمشروع. أن تكون السٌارات المستخدمة جدٌدة، ولم ٌسبك ترخٌصها أو 300)

ٌجوز استٌراد سٌارات تعمل استعمالها. أن ٌتم تسٌٌر السٌارات بالغاز الطبٌعً ، وال
بالدٌزل لهذا الغرض. توفٌر جراجات وورش صٌانة للشركات داخل المدن الجدٌدة. أن 

ٌكون مولع إدارة النشاط داخل المجتمع العمرانً الجدٌد. التزام الشركات بتحدٌد خطوط 
ومواعٌد السٌر لسٌارات ها على أن تعتمد من إدارة المرور المختصة . وضع لوحات 

شادٌة على ممدمة السٌارة موضحاً بها خط السٌر. االلتزام بشروط وضوابط وزارة النمل إر
من حٌث األحمال واألطوال والشروط والضوابط األخرى. االلتزام بشروط المحافظة على 

: النمل البرى للعمال والموظفٌن  2017لسنة  72البٌبة ومنع التلوث. انشطة من خارج ق 
ال ٌتم مزاولة نشاط النمل البرى للركاب أوالبضابع ) الداخلى )خدمات غٌر منتظمه( و

والدولى ( والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصرى أو خارجه اال بعد المٌد بسجل 
الناللٌن واستخراج التراخٌص البلزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظٌم النمل البرى الداخلى 

سابات مال?ة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون والدولى على الشركة االلتزام بؤفراد ح
االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ?سمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و 

على ان ال تتمتع االنشطة خارج  2017لسنة  72الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 
ن وذلن دون اإلخبلل بؤحكام لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانو

الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه 
األنشطة وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول 

ج. كما أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو الخار
ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى 

 شارع التحرٌر . 27وذلن كله طبماً ألحكام المانون , بجهة 
اسماعٌل دمحم نور الدٌن الماضى وشركاه , شركة , رأس مالها ,  - 328

, ورلم لٌد  10800, برلم اٌداع ,  26/12/2021, لٌدت فى ,  10000000.000
: " إلامة وتشغٌل مصنع 2017لسنة  72, عن أنشطة داخل ق االستثمار رلم  20516

لتصنٌع الصناعات الكٌماوٌة ومواد البناء ومواد الطباعة والتغلٌف. " استصبلح وتجهٌز 
األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع واستزراع األراضً المستصلحة 

ً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصبلح )وٌشترط ف
واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك 

و مراعاه لرار ربٌس جمهورٌه  2007لسنة  350الصادر بها لرار ربٌس الوزراء رلم 
واع الحٌوانات سواء كان ذلن ( " تربٌة جمٌع أن2008لسنه  356مصر العربٌه رلم 

إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم . " تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور 
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سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم . " إلامة 
وصٌانه محطات تحلٌة المزارع السمكٌة وكذا صٌد األسمان. " الامة او تشغٌل وادارة 

وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط نملها. " الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه 
محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنمٌة وتوصٌبلتها. " إلامة وتشغٌل 
مصنع لتصنٌع وإنتاج األسمدة والمبٌدات الخاصة بالحاصبلت الزراعٌة وإنتاج التماوى 

إلامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وإنتاج مستلزمات الصوب الزراعٌة. " إلامة والبذور. " 
وتشغٌل لمصنع لتصنٌع وتعببة المواد الغذابٌة. " إلامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل وتشغٌل 

: " المماوالت العامة والمتكاملة 2017لسنة  72المعادن. أنشطة خارج ق االستثمار رلم 
ابٌة والمٌكانٌكٌة. " تورٌد وتركٌب الواح الطالة والمتخصصة ومماوالت االعمال الكهرب

الشمسٌة وادوات اإلضاءة التً تعمل بالطالة الشمسٌة ومعدات الرى الحدٌث ومستلزمات 
كل ما سبك. " تمدٌم الصٌانة المتنملة لمحطات الطالة الشمسٌة. " االستٌراد والتصدٌر 

ان سجل المستوردٌن( تلتزم فى ش 1982لسنه  121)تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 
الشركة بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالً مستمل لكل نشاط على حدة وفى حالة عدم التزام 

الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 
والحوافز  ، وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات2017لسنه  72

الواردة بذات المانون. مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة 
الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها 
لى تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو ع

أبو  -الحرانٌة  -ش شعبان النجار  19تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
 النمرس .

,  5000.000ابو الروس للدهانات والمماوالت العامة , شركة , رأس مالها ,  - 329
, عن "  20517, ورلم لٌد  10801, برلم اٌداع ,  26/12/2021لٌدت فى , 

التورٌدات العمومٌة " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا " المماوالت العامة 
" تجارة المعادن والدهانات االلكتروستاتٌن وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح 

دار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز والمرارات السارٌة ، وبشرط استص
للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة 

بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها 
شركة  11حكام المانون . , بجهة ع أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً أل

 أكتوبر أول . 6 -الجٌزة باراداٌس 
 2000000.000سى ان سى ماستر للتجارة والتورٌدات , شركة , رأس مالها ,  - 330

, عن االستٌراد  20519, ورلم لٌد  10803, برلم اٌداع ,  26/12/2021, لٌدت فى , 
فى  1982لسنة  121ة بؤحكام المانون رلم والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشرك

فى شان تنظٌم اعمال  1982لسنه  120شان سجل المستوردٌن ، بؤحكام المانون رلم 
الوكاله التجارٌه ، والٌنشا تؤسٌس الشركة اي حك فً مزاولة غرضها إال بعد الحصول 

ام الموانٌن على الترخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحك
المنظمة لهذا الغرض " التورٌدات العمومٌة " التجاره العامه والتوزٌع فٌما هو مسموح به 
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لانونا وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار 
التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه 

الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك  مع
غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها 

 6لسم -لرٌة المختارالحى السادس  8وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة مكتب ادارى رلم 
 اكتوبرثان .

, لٌدت فى ,  50000.000, شركة , رأس مالها ,  REPTILEرٌبتاٌل  - 332
, عن الدعاٌة واالعبلن  20521, ورلم لٌد  10813, برلم اٌداع ,  26/12/2021

بكافة الوسابل المسموعة والممروءة والمربٌة للنفس وللغٌر ادارة وتشغٌل الموالت التجارٌة 
ستثمار العماري وٌشتمل علً شراء االراضً وتملكها واالدارٌة والسكنٌة للنفس وللغٌر اال

والامة المنشات العمارٌة بكافة مستوٌاتها بما ٌكفل استغبللها بكافة طرق االستغبلل من بناء 
وحداتها ومدها بكافة المرافك االساسٌة من مٌاة وكهرباء وصرف صحً وتمدٌم كافة 

حداتها او بٌعها وللشركة المٌام بتاسٌس الخدمات المكملة فً هذا المجال ثم المٌام بتاجٌر و
واعداد هذة االماكن وادارتها بمعرفتها او بواسطة الغٌر المماوالت العامة والمتخصصة 

والمتكاملة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار 
مصلحة او تشترن  التراخٌص البلزمة لممارسة هذة االنشطة وٌجوز للشركة ان تكون لها

باي وجة من الوجوة مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً لد 
تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌبات 
ابنة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والبحتة التنفٌذٌة , بجهة الك

 . -بفرلى هٌلز  -أبل اٌر  4فى الدور الثانى مبنى ببلن داٌموند 
 MANHARAWY FORمنهراوى للتطوٌر العمارى والمماوالت  - 333

DEVELOPMENT AND GENERAL CONSTRUCTION  , شركة ,
,  10814, برلم اٌداع ,  27/12/2021, لٌدت فى ,  500000.000رأس مالها , 

ن " التطوٌر العمارى. " المماوالت العامة. وذلن دون اإلخبلل , ع 20522ورلم لٌد 
بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة 

لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات 
د تعاونها على تحمٌك غرضها فً وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً ل

مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً 
 1880المطعة رلم  -شارع الٌاسمٌن  - 9( بالعمار رلم Gألحكام المانون . , بجهة وحدة )

 المجاورة الثامنة . -الحى الرابع  -الدور األول  -
برٌس مٌدٌكال تورٌد و توزٌع المستلزمات الطبٌة و مستحضرات التجمٌل نٌو اكس - 334

new expres medical  , لٌدت فى ,  100000.000, شركة , رأس مالها ,
, عن بٌع و توزٌع و تورٌد  20523, ورلم لٌد  10815, برلم اٌداع ,  27/12/2021

باحكام الموانٌن و اللوابح المستلزمات الطبٌة و مستحضرات التجمٌل و ذلن دون االخبلل 
و المرارات السارٌة و بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة و ٌجوز 

للشركة ان تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التى تزاول اعماال شبٌه 
ان  باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -شارع النملى  11تندمج فٌها او تشرتٌها او تلحمها بها و ذلن طبما الحكام المانون , بجهة 
 . -نصر الدٌن 

, شركة , رأس مالها ,  pixel factory plusبٌكسل فاكتوري ببلس  - 335
, ورلم لٌد  10816, برلم اٌداع ,  27/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000

عماله المصرٌه للعمل بالداخل تمدٌم خدمات النظافه لكافه المنشات , عن الحاق ال 20524
والمبانً والصٌانه المتنمله لها وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن واللوابح والمرارات 

السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذة االنشطة وٌجوز للشركة ان 
غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او تشترن بائ وجه من الوجوه مع الشركات و

التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها 
شارع المستشفً_ متفرع  111او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون , بجهة 

 من شارع الهرم .
,  100000.000نٌوم , شركة , رأس مالها , إلٌو رام لهندسة واجهات االلوم - 355

, عن "  20552, ورلم لٌد  10888, برلم اٌداع ,  28/12/2021لٌدت فى , 
المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصه . " تورٌد وتركٌب اعمال األلومنٌوم بكافة 

بلل بؤحكام انواعه. " اعداد التصمٌمات الهندسٌة . " التورٌدات العمومٌة . وذلن دون اإلخ
الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه 

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

ز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة ش كما ٌجو
 . -نهاٌة مساكن السهران  -بجوار فٌبل أبو خاطر  -أبو خاطر 

,  500000.000احمد مصطفً دمحم حسنٌن وشرٌكة , شركة , رأس مالها ,  - 336
, عن انشطه  20525لٌد  , ورلم 10817, برلم اٌداع ,  27/12/2021لٌدت فى , 

" إعداد الدراسات االلتصادٌة والتخطٌطٌة للمنطمة الصناعٌة. "  2017لسنة  72داخل ق 
إعداد الدراسات االلتصادٌة والهندسٌة والتكنولوجٌة للمشروعات. " إعداد الدراسات 

 والبحوث الفنٌة وااللتصادٌة ودراسات الجدوى للمشروعات االستثمارٌة فً مجال البنٌة
األساسٌة. " إلامة أو إدارة وتشغٌل وصٌانة محطات تحلٌة المٌاه وتكرٌرها وشبكات 

توزٌعها وخطوط نملها ومعالجتها وتدوٌرها ، وفماً للمعاٌٌر الفنٌة والعلمٌة الممررة فً هذا 
" تركٌب وصٌانة أجهزة الرصد البٌبً . " اعداد  2017لسنة  72الشؤن. أنشطة خارج ق 

والمحاضرات فً مجال البٌبة. " تمدٌم االستشارات البٌبٌه )فٌما عدا ما وتصمٌم المناهج 
ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة 
بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة 

من  27لعاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة النشطة الشركات ا
تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌه ومركز  -لانون سوق رأس المال والبحته التنفٌذٌة( 

مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 
، 2017لسنه  72وافز الواردة بمانون االستثمار رلم ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والح

وكذا ال تتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون 
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 
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شارع نادي  30 - 15شمه  -التاسع التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها , بجهة الدور 
 الصٌد .

, لٌدت فى ,  100000.000رموش للتجارة والتوزٌع , شركة , رأس مالها ,  - 337
, عن " التجارة العامة  20526, ورلم لٌد  10818, برلم اٌداع ,  27/12/2021

بؤحكام والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا " التورٌدات العمومٌة وذلن دون اإلخبلل 
الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه 

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

ها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , الخارج ، كما ٌجوز ل
 . -العمرانٌة  -ش ابراهٌم عطٌه  1بجهة 
, شركة , رأس مالها  E M A Food Industriesاي ام اٌه للصناعات الغذابٌة  - 338

, ورلم لٌد  10820, برلم اٌداع ,  27/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000, 
, عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعببة وتغلٌف المواد الغذابٌة وعلى األخص  20528

الكرواسون والباتٌه والمخبوزات بكافة أنواعهم وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح 
والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز 

جه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة للشركة ان تشترن باي و
بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان 
تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة مصنع بالمطعة رلم 

 . -ة المنطمة الصناعٌة امتداد الثالث - 22
, شركة , رأس  ARTISANAL BY ARTISSIMOارتٌزانال باي ارتٌسٌمو  - 339

, ورلم لٌد  10821, برلم اٌداع ,  27/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000مالها , 
, عن تجارة و بٌع و توزٌع و تورٌد االكسسوارات المنزلٌة واالثاث و الهداٌا  20529

ون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات اعمال التشطٌبات و الدٌكور وذلن د
السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان 
تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او 

ٌجوز لها ان تندمج فٌها  التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما
( بالدور AY- 224أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة وحده رلم )

 . 2مدخل زاٌد -محور كرٌزي ووتر  - 2المركز التجاري اركان  -االرضً 
, شركة , رأس مالها ,  G R for real estateجً ار للتسوٌك العماري  - 351

, ورلم لٌد  10877, برلم اٌداع ,  28/12/2021لٌدت فى , ,  500000.000
, عن " التسوٌك العماري . " تسوٌك المنتجات . " اداره المراكز و الموالت  20548

التجارٌه وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط 
للشركة ان تشترن باي وجه استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز 

من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على 
تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها 

 ة السادسة .السٌاحٌ - 65بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة بدروم بالعمارة رلم 
جوهرة الدار المكٌة لبلستثمار العماري والمماوالت , شركة , رأس مالها ,  - 340



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

, ورلم لٌد  10822, برلم اٌداع ,  27/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000
االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات  - 72/2017, عن انشطة داخل المانون  20530

النابٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عداء شبه جزٌرة  العمرانٌة الجدٌدة والمناطك
لسنة  350سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 

تخطٌط  - 2008لسنة  356ومراعاة لرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2007
حطات تموٌن وشحن السٌارات والامة وتنمٌة المناطك العمرانٌة من الامة وتشغٌل م

)المناطك الصناعٌة والمجتمعات العمرانٌة والمناطك النابٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم 
الامة وادارة محطات استمبال الغاز الطبٌعً او اعادة تغٌٌره او اعداده للتوزٌع او مد  -

اطك تنمٌة بواسطة شبكات الغاز من موالع االنتاج الً موالع االستخدام من مدن ولري ومن
 72النالبلت المتخصصة او االنابٌب وال ٌشمل ذلن نمل البترول . انشطه من خارج المانون

علً الشركة االلتزام بافراد  -المماوالت العامة  -التسوٌك العماري  - -: 2017لسنة 
كة بهذا حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بالمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشر

الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا او الحوافز الواردة بذات المانون وذلن دون االخبلل 
بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة 

لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات 
اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً وغٌرها التً تزاول 

مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 
 شارع ابن ارحب . 6ألحكام المانون , بجهة 

فى , لٌدت  100000.000الهرم لبلنتاج الفنى والتوزٌع , شركة , رأس مالها ,  - 341
, عن " االنتاج الفنً  20533, ورلم لٌد  10845, برلم اٌداع ,  27/12/2021, 

والتوزٌع لبلفبلم السٌنمابٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌه 
 -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -والتلفزٌونٌه وكافة االعمال الفنٌة من تصوٌر 

ح الوان. وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح تصحٌ -نٌجاتٌف  -تحمٌض 
والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز 

للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة 
أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها  بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر

 -س  67أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
 . -الهرم  -البوابة الثالثة  -حدابك االهرام 

 Al- Alimiالعلٌمً السعودٌة لتصنٌع المبلبس الجاهزة وتجارة الجملة والمماوالت  - 342
Alsoudia For Industries ,Trade and Contracting  , شركة , رأس مالها ,

, ورلم لٌد  10848, برلم اٌداع ,  27/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000
. " إلامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المبلبس  207لسنة  72, عن أنشطة داخل ق  20536

تمعات العمرانٌة الجدٌدة داخل المناطك النابٌة والمج -الجاهزة . " تجارة الجمله والتجزبة 
فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار 

و مراعاة لرار ربٌس جمهورٌه مصر العربٌة رلم  2007لسنة  350ربٌس الوزراء رلم 
تلتزم الشركة  -. " المماوالت العامه  2017لسنة  72أنشطة خارج ق  2008لسنه  356

فراد حسابات مالٌه ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم بإ
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التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار 
، وكذا ال تتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز 2017لسنه  72رلم 

بذات المانون وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ،  الواردة
وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن 
بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد 

ً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تعاونها على تحمٌك غرضها ف
السٌاحٌه  - 10عماره  - 7تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة شمه 

 المتمٌز . -السادسه 
, لٌدت فى ,  50000.000خلٌفة للتورٌدات العمومٌة , شركة , رأس مالها ,  - 343

, عن التجارة العامة  20537, ورلم لٌد  10849, , برلم اٌداع  27/12/2021
والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا التورٌدات العمومٌة المماوالت العامة وذلن دون 
اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 

ه من الوجوه مع البلزمة لممارسة هذه األنشطة. وٌجوز للشركة أن تشترن بؤى وج
الشركات وغٌرها التى تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التى لد تعاونها على تحمٌك 

غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 
أ المجاورة الخامسة  48عمارة  6وذلن طبما ألحكام االمانون , بجهة الدور االول شمة 

 . -األول الحى 
 AL ALIMI PLAZAالعلٌمى ببلزا لتجارة المبلبس الجاهزة والتطوٌر العمارى  - 344

FOR TRADING AND REAL ESTATE DEVELOPMENT  , شركة ,
,  10860, برلم اٌداع ,  27/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000رأس مالها , 

: " إلامة وتشغٌل 2017لسنة  72, عن أنشطة داخل ق االستثمار رلم  20540ورلم لٌد 
مصنع لتصنٌع المبلبس الجاهزة. " تجارة الجملة والتجزبة وعلى األخص للمبلبس الجاهزة 

والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء  )داخل المناطك النابٌة
لسنة  350فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 

( أنشطة 2008لسنه  356و مراعاة لرار ربٌس جمهورٌه مصر العربٌة رلم 2007
. تلتزم الشركة بإفراد : " التطوٌر العمارى2017لسنة  72خارج ق االستثمار رلم 

حسابات مالٌه ومركز مالً مستمل لكل نشاط على حدة وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا 
لسنه  72الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

بذات  ، وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة2017
المانون. وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار 
التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 
ً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها غرضها ف

 . -السٌاحٌة السادسة  -سامح جادو  138وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
, لٌدت  300000.000ٌحً زكرٌا احمد البكري وشركاه , شركة , رأس مالها ,  - 345
, عن أنشطة داخل ق  20541, ورلم لٌد  10863, برلم اٌداع ,  27/12/2021فى , 

بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك  -" االستثمار العماري .  2017لسنة  72
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النابٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة 
ومراعاة لرار  2007لسنة  350مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 

"  2017لسنة  72أنشطة خارج ق  2008لسنه  356ربٌس جمهورٌه مصر العربٌة رلم 
تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالً مستمل لؤلنشطة  -التسوٌك العماري 

الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع 
، وكذا ال تتمتع األنشطة 2017لسنه  72مزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم بال

خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة أحكام 
الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 ش الهرم . 300بجهة لمباشرة نشاطها. , 
, لٌدت فى ,  10000.000شركة مكتبة المكتبة , شركة , رأس مالها ,  - 346

, عن تجاره وبٌع ادوات  20542, ورلم لٌد  10864, برلم اٌداع ,  27/12/2021
مدرسٌه ومكتبٌه و هداٌا وذلن دون االخبلل باحكام لوانٌن واللوابح والمرارات السارٌه ، 

التراخٌص البلزمه لممارسه هذه االنشطه وٌجوز للشركه ان تشترن باي  وبشرط استصدار
وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او التً لد تعاونها 
علً تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او 

_ مول  29بلون  B41 _ 280لمانون , بجهة وحده تلحمها بها وذلن طبما الحكام ا
 االهرام _ البوابه الثانٌه المدٌمه _ حدابك االهرام _ .

, لٌدت فى  100000.000االنصاف الدارة المشروعات , شركة , رأس مالها ,  - 347
, عن ادارة المشروعات  20544, ورلم لٌد  10866, برلم اٌداع ,  28/12/2021, 

بشان شركات  2021لسنة  300الفندلٌة : مع مراعاة المرار الوزاري رلم عدا االدارة 
االدارة الفندلٌة وشروط واجراءات الترخٌص بها " اعداد دراسات الجدوي للمشروعات " 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا " التورٌدات العمومٌة " اعادة هٌكلة 
ط . " التوكٌبلت التجارٌة . تلتزم الشركة باحكام المانون الشركات من الناحٌة االدارٌة فم

فً شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشً تؤسٌس الشركة  1982لسنة  120رلم 
اي حك فً مزاولة غرضها االبعد الحصول علً التراخٌص . البلزمة لمزاولة غرضها 

ظمة لهذا الغرض . وذلن دون من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المن
االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة 

لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات 
ً وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها ف

مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 
 . -غرب سومٌد  15/3بلون  -شارع مجمع البنون  - 1ألحكام المانون , بجهة فٌبل 

,  2000000.000التسنٌم لبلستٌراد والتصدٌر والتجارة , شركة , رأس مالها ,  - 348
, عن " التجارة  20545, ورلم لٌد  10867, برلم اٌداع ,  28/12/2021لٌدت فى , 

العامة والتوزٌع فٌما هو مسموحبة لانونا " التورٌدات العمومٌة " التصدٌر " التوكٌبلت 
فى شان تنظٌم اعمال الوكالة  1982لسنة  120التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

فى مزاولة غرضها االبعد الحصول على  التجارٌة ، وال ٌنشى تاسٌس الشركات اى حك
التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن لهذا 
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فى شان سجل  1982لسنة  121الغرض " االستٌراد تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 
الحصول على المستوردٌن ، وال ٌنشا تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها االبعد 

التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن لهذا 
الغرض . وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط 

استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه 
الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على من الوجوه مع 

تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها 
 -بجوار المركز الطبى لرٌة كومبرة  - 2بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة عمار 

 . -سة مركز كردا -طرٌك المرٌوطٌة 
,  50000.000, شركة , رأس مالها ,  POP UP PLUSبوب اب بلس  - 349

الدعاٌة  -, عن  20546, ورلم لٌد  10818, برلم اٌداع ,  28/12/2021لٌدت فى , 
تورٌد وتركٌب مستلزمات الطباعة . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن  -واالعبلن . 

ط استصدار التراخٌص البلزمة لمباشرة هذه األنشطة . واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشر
و ٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجة من الوجوة مع الشركات و غٌرها التً تزاول أعماال 
شبٌهة بؤعمالها أو التً لد لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما 

 29لن طبما الحكام المانون . , بجهة ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذ
 المهندسٌن . -شارع الرٌاض 

 EXINI TIC INFORMATIONتن انفورمٌشن تكنولوجٌز  -اكزٌنً - 352
TECHNOLOGIES  , لٌدت فى ,  10000.000, شركة , رأس مالها ,

, عن اعمال التوصٌف  20549, ورلم لٌد  10878, برلم اٌداع ,  28/12/2021
التصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها اعمال تصمٌم والتحلٌل و

و انتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها 
والتدرٌب علٌها انتاج المحتوي االلكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

سبات وبالوسابل االلكترونٌة اعمال التوصٌف والتصمٌم والتطوٌر ادخال البٌانات علً الحا
لنظم الحاسبات بمختلف انواعها انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن 
ستصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط ا

وٌجوز للشركة ان تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تاول اعماال 
شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز 

 4م المانون , بجهة مكتب رلم لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكا
 الحً المتمٌز . -مول مٌبلناٌت  -بالدور الثانً 

, لٌدت فى  250000.000مٌكون لبلنشاءات المٌكانٌكٌه , شركة , رأس مالها ,  - 353
, عن المماوالت العامة  20550, ورلم لٌد  10879, برلم اٌداع ,  28/12/2021, 

ٌكه والتورٌدات العمومٌه وذلن دون االخبلل بؤحكام ومماوالت اعمال االنشاءات المكان
الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه 

األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول 
غرضها فً مصر او فً الخارج، اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك 
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كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة 
 . 8ح  2شمه  15شارع  113عمار رلم 

, لٌدت فى ,  100000.000ألو ستٌل العمال االلومنٌوم , شركة , رأس مالها ,  - 354
, عن " المماوالت العامة  20551ورلم لٌد  , 10887, برلم اٌداع ,  28/12/2021

والمتكاملة والمتخصصه . " تورٌد وتركٌب اعمال األلومنٌوم بكافة انواعه. " اعداد 
التصمٌمات الهندسٌة . " التورٌدات العمومٌة . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح 

مارسة هذه األنشطة . وٌجوز والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لم
للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة 

بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها 
 - 23رة أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة عما

 . -نهاٌة مساكن السهران 
, لٌدت فى ,  100000000.000, شركة , رأس مالها ,  H.T.Bاتش تً بً  - 350

, عن انشطه داخل لانون  20547, ورلم لٌد  10876, برلم اٌداع ,  28/12/2021
" االستثمار العماري : بالمدن والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده والمناطك  2017لسنه  72

نابٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمه شبه جزٌره سٌناء فٌلزم موافمه الهٌبه ال
ومراعاه لرار  2007لسنه  350مسبما مع مراعاه ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 

" مشروعات االسكان التً ٌتم  2008لسنه  356ربٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم 
السكن غٌر االداري بشرط اال ٌمل عدد تلن الوحدات عن تاجٌر وحدتها بالكامل الغراض 

خمسٌن وحده سكنٌه سواء الٌمت فً شكل بناء واحد او عده ابنٌه . " مشروعات االسكان 
االجتماعً ومشروعات االسكان الموجهه لمحدودي الدخل . " تخطٌط والامه وتنمٌه 

ٌه والمناطك النابٌه والمناطك المناطك العمرانٌه )بالمناطك الصناعٌه والمجتمعات العمران
خارج الوادي المدٌم(. " الامه وتشغٌل واداره المراكز التجارٌه وسبلسل االمداد : بالمدن 

والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده والمناطك النابٌه والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا 
ورد بمرار ربٌس الوزراء  منطمه شبه جزٌره سٌناء فٌلزم موافمه الهٌبه مسبما مع مراعاه ما

لسنه  356ومراعاه لرار ربٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  2007لسنه  350رلم 
" تجارة الجمله والتجزبه : بالمدن والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده والمناطك النابٌه  2008

ا مع والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمه جزٌره سٌناء فٌلزم موافمه الهٌبه مسبم
ومراعاه لرار ربٌس  2007لسنه  350مراعاه ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 

" الامه وتشغٌل واداره المدارس فٌما  2008لسنه  356جمهورٌه مصر العربٌه رلم 
الٌجاوز مرحله التعلٌم الثانوي وفٌما عدا الدولٌه " انشاء الجامعات " الامه وتشغٌل الفنادق 

لشمك واالجنحه الفندلٌه والمري السٌاحٌه واالنشطه المكمله او الثابته واالوتٌبلت وا
المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌه او رٌاضٌه او تجارٌه او ثمافٌه او استكمال 

المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها علً االٌمل مستوي الفنادق واالوتٌبلت والشمك 
ثه نجوم واال ٌزٌد اجمالً مساحه الوحدات واالجنحه الفندلٌه والمري السٌاحٌه عن ثبل

المبٌعه منها علً نصف اجمالً المساحات المبٌنه من الطاله االٌوابٌه للمشروع . " 
استصبلح وتجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌه التً تجعلها لابله لبلستزراع . استزراع 

مخصصه االراضً المستصلحه . وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضً 
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الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق االري الحدٌثه ولٌس الري بطرٌك 
ومراعاه  2007لسنه  350الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار ربٌس الوزراء رلم 

" اعداد الدراسات االلتصادٌه  2008لسنه  356لرار ربٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم 
اعٌه " اعداد الدراسات االلتصادٌه والهندسٌه والتكنولوجٌه والتخطٌطٌه للمنطمه الصن

للمشروعات " انشاء البنٌه االساسٌه ومصادر البنٌه االساسٌه الخارجٌه للمنطمه الصناعٌه. 
" التسوٌك و التروٌج الراضً المنطمه الصناعٌه تمدم جاهزه للمشروعات . " اداره 

داخلها. " تربٌه جمٌع انواع الحٌوانات سواء المنطمه الصناعٌه وصٌانه المرافك والنشات ب
كان ذلن النتاج السبلالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم . " تربٌه جمٌع انواع الدواجن 

والطٌور سواء كان ذلن النتاج السبلالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم . 
وتشغٌل الجراجات متعدده الطوابك بنظام " الامه المزارع السمكٌه . " الامه او اداره 

( سواء كانت تحت سطحج االرض او فولها b.o.tاالنشاء والتشغٌل واعاده التسلٌم )
"  2017لسنه  72. " انشطه خارج لانون  b.o.tوعدادات تنظٌم انتظار السٌارات بنظام 

ه بكافه انواعها . التطوٌر العماري . " مماوالت اعمال انشاء وتشٌٌد وتجهٌز المنشات الطبٌ
" الامه وتشغٌل مركز خدمه وصٌانه السٌارات . " شراء وبٌع و تاجٌر والامه الوحدات 

بشان  2012لسنه  300االدارٌه والسكنٌه والفندلٌه مع مراعاه المرار الوزاري رلم 
شركات االداره الفندلٌه وشروط واجراءات الترخٌص بها ومع مراعاه ما ورد بمرار 

ومراعاه لرار ربٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  2007لسنه  350اء رلم ربٌس الوزر
" انشاء واداره المبلهً الترفٌهٌة لبلطفال . " التورٌدات العمومٌه مع  2008لسنه  356

االلتزام بافراد حسابات مستمله ومركز مالً مستمل لبلنشطه الوارده بمانون االستثمار وفً 
الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الوارده حاله عدم التزام الشركه بهذا 

ومع عدم تمتع االنشطه خارج لانون االستثمار  2017لسنه  72بمانون االستثمار رلم 
بالضمانات والحوافز الوارده بذات المانون . وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن واللوابح 

بلزمه لممارسه هذه االنشطه . وٌجوز والمرارات السارٌه وبشرط استصدار التراخٌص ال
للشركه ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة 

باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان 
الحً المتمٌز _  25ة تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون , بجه

. 
, لٌدت فى ,  100000.000االبطال لتوصٌل الطلبات , شركة , رأس مالها ,  - 356

, عن " خدمات النمل البرى  20553, ورلم لٌد  10889, برلم اٌداع ,  28/12/2021
للبضابع " خدمات توصٌل الطلبات " وال ٌتم مزاولة نشاط النمل البرى للركاب أو البضابع 

)الداخلى و الدولى( و المهمات و خدمات النمل داخل المطر المصري أو خارجه اال بعد 
المٌد بسجل الناللٌن و استخراج التراخٌص البلزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظٌم النمل 

البرى الداخلى و الدولى " التورٌدات العمومٌة " ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم 
اع المشروبات )عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع انواع المؤكوالت و التٌن اواى وذلن جمٌع انو

دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص 
البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع 

 شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال
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غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها 
 حى العجوزة . -شارع المراغً  49وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة 

, لٌدت فى ,  50000.000, شركة , رأس مالها ,  ONATYأوناتً  - 357
, عن التجارة العامة  20555, ورلم لٌد  10891, برلم اٌداع ,  28/12/2021

والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا ، التورٌدات العمومٌة ، تجارة وتوزٌع وتورٌد 
المنسوجات بكافة أنواعها . وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة 

زمة لممارسة هذه االنشطة . و ٌجوز للشركة ان تشترن ، وبشرط استصدار التراخٌص البل
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد 

تعاونها علً تحٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او 
 -تمسٌم أباظة  -ش طه لندٌل 14جهة تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون . , ب

 الهرم .
, لٌدت فى  1000000.000, شركة , رأس مالها ,  MKAام كٌه اٌه للصناعة  - 358

, عن " الامة وتشغٌل  20558, ورلم لٌد  10898, برلم اٌداع ,  28/12/2021, 
دون  مصنع لتشغٌل وتشكٌل المعادن واالستانلس والمواسٌر والصفابح المعدنٌة وذلن

اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 
البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع 
الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 

، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها  غرضها فً مصر أو فً الخارج
شارع االمٌرة فادٌة  4 -بالدور الرابع  404وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة وحدة رلم 

 . -الهرم  -نزلة السمان  -
, لٌدت فى ,  150000.000اوراب سٌرفٌس , شركة , رأس مالها ,  - 359

 72, عن انشطه داخل ق  20560, ورلم لٌد  10900 , برلم اٌداع , 29/12/2021
داخل المناطك النابٌة والمجتمعات العمرانٌة  -" تجارة الجملة والتجزبة .  2017لسنة 

الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما مع مراعاة ما ورد 
ر ربٌس جمهورٌه مصر و مراعاة لرا 2007لسنة  350بمرار ربٌس الوزراء رلم 

" إنتاج المحتوى اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت  2008لسنه  356العربٌة رلم 
تلتزم الشركة  -" الدعاٌة واالعبلن  2017لسنة  72وصورة وبٌانات. أنشطة خارج ق 

بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم 
ام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار التز
، وكذا ال تتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز 2017لسنه  72رلم 

الواردة بذات المانون وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، 
صدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن وبشرط است

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

شارع حسن  - 8حكام المانون , بجهة عمار رلم تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً أل
 مركز كرداسة . -كومبرة  -الرهٌوي 

, شركة ,  NOVATHERA PHARMA GROUPنوفا ثٌرا فارما جروب  - 360
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, ورلم  10901, برلم اٌداع ,  29/12/2021, لٌدت فى ,  10000.000رأس مالها , 
, عن " توزٌع وتسوٌك وتجارة وتورٌد االدوٌه البشرٌه والمكمبلت الغذابٌه  20561لٌد 

ومستحضرات التجمٌل واالغذٌه الخاصه والمطهرات الطبٌه واالمصال واللماحات 
نواعها والمبٌدات الحشرٌه والزراعٌه والمستلزمات الطبٌه والمحالٌل الطبٌه بجمٌع ا

واالسمده والكٌماوٌات والمخصبات واضافه االعبلف السابله والبودرات ةالبرمكسات 
واغذٌة مستلزمات االطفال ومستلزمات المعامل ومستلزمات االسنان واالدوٌه البٌطرٌه 

ها والخامات الدوابٌه وتصنٌع واالعشاب الطبٌه والعطور والزٌوت العطرٌه ومستلزمات
جمٌع ما سبك لدى الغٌر . " تسجٌل االدوٌه البشرٌه والمكمبلت الغذابٌه ومستحضرات 

التجمٌل واالغذٌه الخاصه والمطهرات الطبٌه واالمصال واللماحات والمحالٌل الطبٌه 
ٌماوٌات بجمٌع انواعها والمبٌدات الحشرٌه والزراعٌه والمستلزمات الطبٌه واالسمده والك

والمخصبات واضافه االعبلف السابله والبودرات ةالبرمكسات واغذٌة مستلزمات االطفال 
ومستلزمات المعامل ومستلزمات االسنان واالدوٌه البٌطرٌه واالعشاب الطبٌه والعطور 

والزٌوت العطرٌه ومستلزماتها والخامات الدوابٌه وتصنٌع جمٌع ما سبك لدى الغٌر " 
فى شؤن تنظٌم  1982لسنة  120رٌه تلتزم الشركة باحكام المانون رلم التوكٌبلت التجا

اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشؤ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد 
الحصول على التراخٌص البلزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ال ٌخل 

العامه والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانون "  باحكام الموانٌن المنظمه لهذا الغرض " التجارة
التورٌدات العمومٌه " تجارة االجهزه الطبٌه " التصدٌر وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن 
واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة 

وغٌرها التً تزاول اعماال  وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات
شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز 
لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة الدور الثانى 

 المجاوره التانٌه .الحى الرابع -المحور المركزى الربٌسى - 255مبنى رلم  -5مكتب رلم 
, شركة ,  A`LA MODE BOUTIQUEاالمود بوتٌن للتجاره االلكترونٌه  - 361

,  10902, برلم اٌداع ,  29/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000رأس مالها , 
, عن التجاره العامه والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا التورٌدات  20562ورلم لٌد 

كترونٌه عبر االنترنت التصدٌر. تلتزم الشركة باحكام المانون رلم العمومٌه التجاره االل
فً شان سجل المستوردٌن والٌنشا  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  120

تاسٌس الشركة اي حك هً مزاولة غرضها اال بعد الحصول علً التراخٌص البلزمة 
لموانٌن المنظمة لهذا الغرض لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام ا

وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار 
التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه 

ٌك مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحم
غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها 

-شارع مدٌنه حسن دمحم  - 7عمار رلم  - 5وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة شمه رلم 
 الهرم . -متفرع من شارع حسن دمحم 

, شركة , رأس  KM BELOW 200توهندرد كى ام بٌلو لبلستثمار والتجارة  - 362
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, ورلم لٌد  10903, برلم اٌداع ,  29/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000مالها , 
, عن " االستثمار العمارى " الدعاٌة واالعبلن " المماوالت العامة " التورٌدات  20563

العمومٌة " إلامة وتنظٌم الحفبلت العامة " اإلنتاج الفنً و التوزٌع لؤلفبلم السٌنمابٌة و 
لتلفزٌونٌة و الفٌدٌو و المسرحٌات و المسلسبلت االذاعٌه و التلفزٌونٌة و كافة األعمال ا

تصحٌح  -تحمٌض نٌجاتٌف  -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -الفنٌة من )تصوٌر
ألوان (. " إدارة الفنادق والمرى السٌاحٌة والشمك الفندلٌة مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

بشان شركات االدارة الفندلٌه و شروط و اجراءات الترخٌص بها الامة  2012لسنة  300
و تشغٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( 
و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن اواى " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به 

مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد والمهارات البشرٌة والمواهب  لانونا " ادارة وتشغٌل
" التصدٌر " ادارة وتشغٌل المراكز التجارٌة وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح 

والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز 
وه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوج

بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها 
مٌدان هٌبة  9أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 

 . -التدرٌس 
 Friends For Tourismوتطوٌر المشروعات فرٌندز لبلستثمار السٌاحً  - 363

and Projects Development  , لٌدت فى ,  50000.000, شركة , رأس مالها ,
 72, عن انشطه داخل ق  20564, ورلم لٌد  10904, برلم اٌداع ,  29/12/2021

" إلامة وتشغٌل الفنادق، الثابتة والموتٌبلت، والشمك واألجنحة الفندلٌة،  2017لسنة 
المرى السٌاحٌة ، واألنشطة المكملة أو المرتبطة بذلن سواء كانت خدمٌة أو ترفٌهٌة أو و

رٌاضٌة أو تجارٌة أو ثمافٌة ، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فٌها، على أال ٌمل 
مستوى الفنادق والموتٌبلت والشمك واألجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم " 

دارة أو تشغٌل المدارس.فٌما الٌتعدي مرحلة التعلٌم الثانوي . " اإلدارة والتسوٌك إنشاء أو إ
مع مراعاه المرار  -السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة. 

بشان شركات االدارة الفندلٌه و شروط و اجراءات  2012لسنة  300الوزارى رلم 
والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات الترخٌص بها " أعمال التوصٌف 

والتطبٌمات بمختلف أنواعها. " أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد 
 -البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها. " تجارة الجملة والتجزبة 

دٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء داخل المناطك النابٌة والمجتمعات العمرانٌة الج
 2007لسنة  350فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 

انشطه خارج ق  2008لسنه  356و مراعاة لرار ربٌس جمهورٌه مصر العربٌة رلم 
فترٌات " إلامة وتشغٌل وإدارة وتملن وتؤجٌر واستبجار المطاعم والكا 2017لسنة  72

الثابتة والمتنمله لتمدٌم جمٌع أنواع الماكوالت والمخبوزات والتٌن اواي بالتجهٌز الكامل او 
نصف تجهٌز والمشروبات عدا المشروبات الكحولٌه " تمدٌم خدمات الكاترٌنج . " إدارة 

بشان شركات  2012لسنة  300مع مراعاه المرار الوزارى رلم  -وتطوٌرالمشروعات 
 -ندلٌه و شروط و اجراءات الترخٌص بها " التورٌدات العمومٌة " التصدٌر االدارة الف
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تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار 
وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة 

، وكذا ال تتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار 2017لسنه  72بمانون االستثمار رلم 
بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون ،وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح 

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

بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها 
 -أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة الدور الثانً 

 حدابك االهرام . -ج  4
, لٌدت  1000000.000, شركة , رأس مالها ,  OCRA EGYاوكرا اٌجً  - 364
, عن إلامة وتشغٌل  20565, ورلم لٌد  10905, برلم اٌداع ,  29/12/2021فى , 

تمدٌم خدمات الكاترٌنج . وذلن دون االخبلل بؤحكام  -وإدارة المطاعم والكافتٌرٌات الثابته. 
خٌص البلزمة لممارسة هذه الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار الترا

األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول 
اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، 

, بجهة كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون 
 المهندسٌن . -شارع جامعة الدول العربٌة  22

 UNIQ CARE FORٌونٌن كٌر لمستحضرات التجمٌل والمنظفات  - 365
COSMETICS AND DETERGNTS  , 50000.000, شركة , رأس مالها  ,

, عن انشطة من  20566, ورلم لٌد  10906, برلم اٌداع ,  29/12/2021لٌدت فى , 
: " الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعببة وتغلٌف مستحضرات  2017لسنة  72داخل ق 

: " التورٌدات  2017لسنة  72التجمٌل والمنظفات الصناعٌة انشطة من خارج ق 
العمومٌة على الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون 

ط حمها فى التمتع بالمزاٌا و االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ?سم
على ان ال تتمتع االنشطة خارج  2017لسنة 72الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون وذلن دون اإلخبلل بؤحكام 
لممارسة هذه الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة 

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

الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , 
بمجمع الصناعات  -بالمنطمة الصناعٌة الرابعة  -ب  26لطعة  14حدة رلم بجهة و

 الصغٌرة )االردنٌة( .
, شركة ,  I K For Architecture&Suppliesأي كً للعمارة والتورٌدات  - 366

,  10907, برلم اٌداع ,  29/12/2021, لٌدت فى ,  600000.000رأس مالها , 
الت العامة . " اعداد التصمٌمات والرسومات الهندسٌة . , عن " المماو 20567ورلم لٌد 

" المٌام باعمال الدٌكور . " التورٌدات العمومٌة . " االشراف علً تنفٌذ المشروعات . 
وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار 
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شركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز لل
مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 
 - 3،5مار رلم ع -فوق األرضً  17بالطابك  3وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة شمه 

 لسم الدلً . -شارع مصدق 
,  300000.000حسام عاشور ٌاسٌن مصطفً وشركاه , شركة , رأس مالها ,  - 367

, عن " إلامة  20570, ورلم لٌد  10910, برلم اٌداع ,  29/12/2021لٌدت فى , 
للوابح وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع الدوابر الكهربابٌة . مع مراعاة احكام الموانٌن وا

والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. 
 . -الحً الثامن  - 122, بجهة عمار رلم 

,  100000.000اي تً أٌه لبلستشارات و التدرٌب , شركة , رأس مالها ,  - 368
, عن " تمدٌم  20572, ورلم لٌد  10922, برلم اٌداع ,  29/12/2021لٌدت فى , 

االستشارات )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌه 
واالستشارات والدراسات المتعلمه بالتمٌٌم بمناسبه زٌاده راس المال واالستحواذ وكذا 

 االستشارات المالٌه عن االوراق المالٌه النشطه الشركات العامله فً مجال االوراق المالٌه
من لانون سوق راس المال والبحته التنفٌذٌه( " الامه  27المنصوص علٌها فً الماده 

وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌه مهارات الموارد البشرٌه " تاهٌل الشركات للحصول 
علً شهاده الجوده " استصبلح وتجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌه التً تجعلها لابله 

راضً المستصلحه )وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن ان تكون لبلستزراع واستزراع اال
االراضً مخصصه الغراض االستصبلح واالستزراع , وان تستخدم طرق الري الحدٌثه 

 350ولٌس الري بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار ربٌس الوزراء رلم 
( " 2008نه لس 356ومراعاه لرار ربٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  2007لسنه 

الامه وانشاء وتجهٌز وتشغٌل واداره المطاعم والكافبهات والكافتٌرٌات الثابته لتمدٌم جمٌع 
انواع المؤكوالت والمشروبات والتٌن اواى )عدا المشروبات الكحولٌه والخمور( وذلن دون 

زمة االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البل
لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً 
مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

شارع رلاعة متفرع من مٌدان  28عمارة  -الدور الثامن - 82شمة ألحكام المانون , بجهة 
 المساحة .

, لٌدت فى ,  50000.000مطعم المراسٌم , شركة , رأس مالها ,  - 369
, عن تخطٌط وإلامة وتنمٌة  20576, ورلم لٌد  10930, برلم اٌداع ,  29/12/2021

والكافٌهات الثابته لتمدٌم المؤكوالت  المناطك العمرانٌة من إلامة وتشغٌل المطاعم الثابته
الٌمنٌة والخلٌخٌة والمشروبات )عدا الكحولٌه والخمور( فً المجتمعات العمرانٌة والمناطك 

النابٌة خارج الوادي المدٌم عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما مع 
راعاة لرار ربٌس وم 2007لسنة  350مراعاة ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 

( وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن 2008لسنة  256الجمهورٌه مصر العربٌه رلم 
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واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة 
وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال 

لها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز شبٌهة بؤعما
لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة محبلت أرلام 

 بالسوق التجاري _ الحً األول _المجاورة الثالثه_ . 20/ 19/ 18/ 17/ 16
,  50000.000, شركة , رأس مالها ,  PRG REALTYبى أر جى رٌالتى  - 370

, عن " التسوٌك  20579, ورلم لٌد  10933, برلم اٌداع ,  30/12/2021لٌدت فى , 
العمارى وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط 
ؤي وجه استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن ب

من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 
تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو 

 -حدابك االهرام  -م  22 -تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة الدور الثانى 
 الهرم . -ة الثالثة البواب
,  ECO FOODSTUFF TRADINGاي سً او لتجارة المواد الغذابٌة  - 371

, برلم اٌداع ,  30/12/2021, لٌدت فى ,  200000.000شركة , رأس مالها , 
: تجاره 2017لسنه  72, عن انشطة من داخل لانون  20581, ورلم لٌد  10935

دن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌده والمناطك النابٌة الجمله والتجزبة للمواد الغذابٌة بالم
والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما 

ومراعاة لرار ربٌس  2007لسنه  350مع مراعاه ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 
لسنه  72ارج لانون . انشطة من خ 2008لسنه  356جمهورٌة مصر العربٌة رلم 

: التعببة والتغلٌف لدي الغٌر لجمٌع انواع الخضار والفاكهة واللحوم والدواجن  2017
واالسمان والبمولٌات والتوابل . وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن واللوابح والمرارات 
السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة . ٌجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال 
شبٌهه باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز 

لها ان تندمج فً الهٌبات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبما الحكام المانون , 
 . - 11الحً  - 164تعاونٌات  - 104رة عما - 4بجهة ش 

, شركة , رأس مالها  MOUAMAR AL ZOUABIمعمر الزعبى للتورٌدات  - 372
, ورلم لٌد  10936, برلم اٌداع ,  30/12/2021, لٌدت فى ,  200000.000, 

, عن " التورٌدات العمومٌة وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح  20582
لسارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز والمرارات ا

للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة 
بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن 

ول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبماً تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتح
 . -حدابك االهرام  -البوابة الرابعة  -ح  306ألحكام المانون . , بجهة الدور الثالث عمارة 

, شركة , رأس مالها ,  T Egypt 4فور تى اٌجٌبت لبلستشارات االلتصادٌة  - 373
, ورلم لٌد  10938, برلم اٌداع ,  30/12/2021, لٌدت فى ,  3000000.000
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, عن تمدٌم االستشارات االلتصادٌة )فٌما عدا ما ٌتعلك بؤسواق األوراق المالٌة  20584
وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس 

مال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة ال
من لانون سوق رأس المال  27فى مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 -تحصٌل الفواتٌر وتمدٌم خدمات الدفع االلكترونى  -الدعاٌة واالعبلن  -والبحته التنفٌذٌة( 
 -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  -على الحاسبات وبالوسابل االلكترونٌة  ادخال البٌانات

إنشاء  -تصمٌم وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 
وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت 

عارض عدا المعارض السٌاحٌة والمإتمرات والحفبلت العامة الامة وتنظٌم الم -وتطوٌرها 
تشغٌل وادارة مركز العداد  -بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حده 

وتنمٌة وتدرٌب الموارد البشرٌة . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات 
ة هذه األنشطة ، وٌجوز للشركة أن السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارس

تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول أعماالً شبٌهة بؤعمالها أو 
التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها 

الدور  - 2208دة رلم أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة الوح
 . -محمور الكرٌزى ووتر  -بارن اس تى  -الثانى 
,  300000.000عبد الرلٌب دمحم هزاع الهبوب وشرٌكته , شركة , رأس مالها ,  - 374

, عن أنشطة  20585, ورلم لٌد  10939, برلم اٌداع ,  30/12/2021لٌدت فى , 
الجملة والتجزبة )داخل المناطك النابٌة : " تجارة 2017لسنة  72داخل ق االستثمار رلم 

والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما 
و مراعاة لرار ربٌس 2007لسنة  350مع مراعاة ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 

لسنة  72ر رلم ( أنشطة خارج ق االستثما2008لسنه  356جمهورٌه مصر العربٌة رلم 
: " التصنٌع لدى الغٌر للمبلبس الجاهزة. تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌه ومركز 2017

مالً مستمل لكل نشاط على حدة وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً 
، وكذا التتمتع 2017لسنه  72التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون. مع مراعاة 
احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 
البلزمة لمباشرة نشاطها. وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات 

ال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً وغٌرها التً تزاول أعما
مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً 

 -فٌصل  -شارع سهل حمزة  - 3بالعمار رلم  505ألحكام المانون . , بجهة شمة رلم 
 . -الهرم 
, لٌدت فى ,  20000.000ركة , رأس مالها , االختٌار لخدمات الشحن , ش - 375

, عن النمل و الشحن البري  20591, ورلم لٌد  10960, برلم اٌداع ,  30/12/2021
الداخلً و الدوالً للبضابع " و ال ٌتم مزوالة نشاط النمل البري للركاب او البضابع ) 

او خارجه اال بعد  الداولً ( و المهمات و خدمات النمل داخل المطر المصري -الداخلً 
المٌد بسجل الناللٌن و استخراج الترخٌص البلزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظٌم النمل 
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البري الداخلً و الدولً " تمدٌم الخدمات اللوجستٌه خدمات النمل البحري للبضابع و 
 120التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  -التصدٌر -التخلٌص الجمركً 

فً شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌه ، و ال ٌنشا تؤسٌس الشركة اي حك  1982لسنه 
فً مزاولة غرضها اال بعد الحصول علً التراخٌص البلزمة لمزوالة غرضها من الجهات 
المختصة و بما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض . وذلن دون االخبلل بؤحكام 

والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه الموانٌن واللوابح 
األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول 

اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، 
 1و تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها ا

 العمرانٌة الشرلٌة . -ش راشد السبلم 
, لٌدت فى ,  1000000.000, شركة , رأس مالها ,  YOU CAFEٌو كافٌه  - 376

, عن الامة وتشغٌل و ادارة  20592, ورلم لٌد  10961, برلم اٌداع ,  30/12/2021
فٌهات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات )عدا الكحولٌة( المطاعم و الكافترٌات و الكا

وتمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن اواي إلامة و تشغٌل و ادارة الفنادق )الثابتة ( 
والمرى السٌاحٌة و الموتٌبلت واالنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمٌة و ترفٌهٌة 

بشؤم  2012لسنة 300عاه المرار الوزارى رلم و رٌاضٌة و تجارٌة و ثمافٌة مع مرا
شركات االدارة الفندٌة وشروط و اجراءات الترخٌص بها وذلن دون االخبلل بؤحكام 

الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه 
ٌرها التً تزاول األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغ

اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، 
كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون , بجهة 

 . - 4مدخل زاٌد  -بالممشى السٌاحى  -مول فٌو  - 11محل رلم 
 Privateالدارة المطاعم وخدمات الكافتٌرٌات والامة الحفبلت براٌفت بٌزنس  - 377

Business  , برلم  30/12/2021, لٌدت فى ,  40000.000, شركة , رأس مالها ,
, عن "الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكفاتٌرٌات  20594, ورلم لٌد  10963اٌداع , 

و تمدٌم جمٌع انواع الماكوالت والتٌن الثابتة لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات )عدا الكحولٌة( 
اواي. " الامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والحفبلت العامة بشرط استصدار التراخٌص 

البلزمة لكل معرض على حده. وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن واللوابح والمرارات 
ز للشركة ان السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة وٌجو

تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماالً شبٌهه او التً لد 
تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها 

وتشترٌها او تلحمها بها وذلن طبماً ألحكم المانون. , بجهة الدور االرضً بالمنبى االداري 
 ( .8المنطمة السٌاحٌة الشمالٌة لطعة رلم ) -مشروع المرتفمعات الخضراء التجاري ب

_____________________________________ 
 تعدٌبلت السجل التجارى افراد

_____________________________________ 
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_____________________________________ 
 شطب -محو 

_____________________________________ 
الندى للتجارة لصاحبها ) نجم الدٌن ممدوح عبد العلٌم شعبان ( , تاجر فرد سبك لٌده  - 1

, وفى تارٌخ  1702, برلم اٌداع ,  01/08/2018, لٌدت فى ,  1457برلم: , 
 شطب السجل أمر محو لغلك الممر . -, تم محو  22/12/2021

_____________________________________ 
 رأس المال

_____________________________________ 
محـــمد سٌــد مــحمد عــلً لتربٌة وإنتــاج جمــٌع الدواجن , تاجر فرد سبك لٌده  - 1

, وفى تارٌخ  7078, برلم اٌداع ,  28/09/2021, لٌدت فى ,  18899برلم: , 
 . 100000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  02/12/2021

زارع الخٌر لبلستصبلح االراضً والتجاره العامه لصاحبها / احمد حسٌن سعٌد دمحم م - 2
, برلم اٌداع ,  01/11/2021, لٌدت فى ,  19435, تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 

, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  05/12/2021, وفى تارٌخ  8980
100000.000 . 

مٌرنا حسام الدٌن محمود ابراهٌم , تاجر فرد سبك لٌده  مدٌنة نصر للتجارة لصاحبتها - 3
, وفى تارٌخ  6852, برلم اٌداع ,  21/09/2021, لٌدت فى ,  18768برلم: , 

 . 4200000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  12/12/2021
رد لصاحبها ) حسن امٌن حسن حسٌن ( , تاجر ف trendترٌند للصناعات الغذابٌه  - 4

, وفى  4968, برلم اٌداع ,  06/10/2020, لٌدت فى ,  12214سبك لٌده برلم: , 
 . 2000000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  28/12/2021تارٌخ 

_____________________________________ 
 العناوٌن

_____________________________________ 
عبد الهادي محمود حمزه , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , صاب مارٌن لصاحبها محمود  - 1

, وفى تارٌخ  3611, برلم اٌداع ,  26/05/2021, لٌدت فى ,  15839
 ش سٌلمان جوهر . 4, تم تعدٌل العنوان لٌصبح  01/12/2021

منشؤه مزرعة البركة فارم لصاحبها ) حمزة رشاد حمزة احمد ( , تاجر فرد سبك لٌده  - 2
, وفى تارٌخ  136, برلم اٌداع ,  22/03/2018, لٌدت فى ,  132برلم: , 

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المركز الربٌسى ومولع ممارسة نشاط االنتاج  02/12/2021
 العٌاط . -خارج الزمام  -الداجنى ناحٌة جرزا 

فرد  لصاحبها ) عبلء دمحم السٌد علً ( , تاجر The bestاالفضل للتنمٌة الصناعٌة  - 3
, وفى  1889, برلم اٌداع ,  15/03/2020, لٌدت فى ,  10150سبك لٌده برلم: , 

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المجمع خاالدارى كورث بارد بمشروع  06/12/2021تارٌخ 
 . 117- 116درة وحده رلم 

لصاحبها )ماٌكل ناجً خله جرٌس سلٌمان نخله( , تاجر فرد  SEOBSTAثٌوبثتا  - 4
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, وفى  5460, برلم اٌداع ,  09/08/2021, لٌدت فى ,  16986ٌده برلم: , سبك ل
ش عامر السروى الكوم االخضر  14, تم تعدٌل العنوان لٌصبح  06/12/2021تارٌخ 

 االهرام .
 Target for Industry and General Contralتارجت للصناعة والمماوالت  - 5

Contracting ٌف النصر منصور ( , تاجر فرد سبك لٌده لصاحبها )سمر نبٌل منٌر س
, وفى تارٌخ  655, برلم اٌداع ,  27/01/2020, لٌدت فى ,  9281برلم: , 

 -منطمة ح هضبة االهرام  507, تم تعدٌل العنوان لٌصبح لطعة رلم  15/12/2021
 الهرم .

,  15794, عبدالمنطلب لبلستثمار العمارى والمماوالت , تاجر فرد سبك لٌده برلم:  - 6
, تم  27/12/2021, وفى تارٌخ  3532, برلم اٌداع ,  23/05/2021لٌدت فى , 

 امام عزبة البحاروة . -تعدٌل العنوان لٌصبح اول طرٌك فانوس 
_____________________________________ 

 النشاط
_____________________________________ 

شحاته مصطفى أحمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: منتصر  -حدوته مصرٌه لصاحبها : - 1
, وفى تارٌخ  9962, برلم اٌداع ,  30/11/2021, لٌدت فى ,  20056, 

تجاره 2017لسنة  72, تم تعدٌل النشاط لٌصبح انشطة داخل لانون  15/12/2021
مه شبه الجمله و التجزبه داخل المناطك النابٌه و المجتمعات العمرانٌه الجدٌده فٌما عدا منط

 350جزٌره سٌناء فٌلزم موافمه الهٌبه مسبما مع مراعاه ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 
أنشطه  2008لسنه  356و مراعاه لرار ربٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  2007لسنه 

تمدٌم االغذٌة و الحلوٌات و المشروبات الساخنة و الباردة عدا  2017لسنه  72خارج ق 
لٌه. تلتزم المنشؤه بافراد حسابات مالٌه ومركز مالً مستمل االنشطه المشروبات الكحو

و كذا ال تتمتع االنشطه خارج لانون  2017لسنه  72الوارده بمانون االستثمار رلم 
 االستثمار بالضمانات و الحوافز الوارده بذات المانون .

,  15794ده برلم: , عبدالمنطلب لبلستثمار العمارى والمماوالت , تاجر فرد سبك لٌ - 2
, تم  27/12/2021, وفى تارٌخ  3532, برلم اٌداع ,  23/05/2021لٌدت فى , 

(استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة 1تعدٌل النشاط لٌصبح 
لبلستزراع . واستزراع االراضى المستصلحة وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن ان تكون 

غراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة االراضى مخصصة ال
 350ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار ربٌس الوزراء رلم 

 2008لسنة  356ومرعاة لرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2007لسنة 
نمٌة (تشغٌل وادارة وصٌانة محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والت2

(تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السبلالت او االلبان او 3وتوصٌبلتها 
(تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السبلالت 4 -التسمٌن او اللحوم 

( الامة المزارع السمكٌة وكذا صٌد 5او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم 
(المماوالت العامة والمتكاملة واعمال 6:  2017لسنة  72سمان من انشطة خارج ق اال

 (استغبلل المناجم والمحاجر .7( التورٌدات العمومٌة 7الهدم واالزاالت 
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_____________________________________ 
 الكٌان المانونى

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 االسم و السمة
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 االشخاص
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 تعدٌبلت السجل التجارى شركات
_____________________________________ 

_____________________________________ 
 شطب -محو 

_____________________________________ 
, لٌدت فى ,  7790صن ستون للمنتجات االسمنتٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1

شطب  -, تم محو  01/12/2021, وفى تارٌخ  6160, برلم اٌداع ,  06/11/2019
والسٌر فً اإلجراءات المانونٌة البلزمة لذلن وذلن السجل وضع الشركة تحت التصفٌة 

لعدم المٌام بتحمٌك غرض الشركة التً تؤسست بناء علٌه وعدم المٌام بؤٌة أعمال وعدم 
 مزاولة النشاط .

,  11273, شركة سبك لٌدها برلم: ,  ETM GROUPالهندسٌة للخراطة الدلٌمة  - 2
, تم محو  01/12/2021, وفى تارٌخ  3600, برلم اٌداع ,  16/08/2020لٌدت فى , 

البٌانات المطلوب التؤشٌر بها :? الموافمة على وضع الشركة تحت  -1شطب السجل  -
وتم تعٌٌن السٌد اسامة محمود عباس محمود مصفى مع تمكٌن سٌادتة من المٌام  -2التصفٌة 

 من لانون الشركات . 44بدورة كمصفى للشركة وفما للمادة رلم 
, لٌدت فى ,  6231النافع للمعدات الطبٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 3

شطب  -, تم محو  02/12/2021, وفى تارٌخ  3965, برلم اٌداع ,  31/07/2019
تعٌٌن السٌد االستاذ / دمحم خلٌل حلمً  -2السجل وضع الشركة تحت التصفٌة اختٌارٌاً . 

 االف جنٌه . . خلٌل مصفً لانونً للشركة وتحدٌد اتعابه خمسة
 04/08/2019, لٌدت فى ,  6287جودة لتجارة االثاث , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 4

شطب السجل وضع  -, تم محو  02/12/2021, وفى تارٌخ  4041, برلم اٌداع , 
تعٌٌن السٌد االستاذ / دمحم خلٌل حلمً خلٌل مصفً  -2الشركة تحت التصفٌة اختٌارٌاً . 

 وتحدٌد اتعابه خمسة االف جنٌه . .لانونً للشركة 
, لٌدت فى ,  13819المدس الدارة وتشغٌل المطاعم , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 5

شطب  -, تم محو  02/12/2021, وفى تارٌخ  244, برلم اٌداع ,  12/01/2021
 السجل امر محو لنمل المركز الربٌسى الى الماهرة .

حدده لبناء الطالة الكهربابٌه هندسه اولً فً محافظه شركه م -فرع شركة اجنبٌة  - 6



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

جٌانغسو من مجموعة البناء الطالة الصٌنٌه ) مإسسه طبما لمانون الصٌن ( , شركة سبك 
, وفى تارٌخ  1524, برلم اٌداع ,  17/07/2018, لٌدت فى ,  1308لٌدها برلم: , 

 شطب السجل . -, تم محو  06/12/2021
, لٌدت فى  1573 دمحم محمود على وشرٌكتة , شركة سبك لٌدها برلم: , بدر الدٌن دمحم - 7
شطب  -, تم محو  06/12/2021, وفى تارٌخ  1855, برلم اٌداع ,  09/08/2018, 

 السجل .
, لٌدت فى ,  5979أم أم أس للدعاٌة واالعبلن , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 8

شطب  -, تم محو  06/12/2021ارٌخ , وفى ت 3629, برلم اٌداع ,  16/07/2019
 -السجل وضع الشركة تحت التصفٌة وتعٌٌن السٌد/ دمحم عبدالغفار فوزى مصفى ر ب 

اشهر من تارٌخ التاشٌر فى السجل التجارى 6وتحدٌد مدة التصفٌة 29205240100576
 )عشرة االف جنٌه( . 10000واتعابه بمبلغ ولدره

, لٌدت  4825, شركة سبك لٌدها برلم: ,  STOMACHستو مان الدارة المطاعم  - 9
 -, تم محو  07/12/2021, وفى تارٌخ  2034, برلم اٌداع ,  07/04/2019فى , 

 شطب السجل أمر محو .
, لٌدت فى ,  2611مشارٌع لبلنشاءات الحدٌثه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 10
شطب  -, تم محو  08/12/2021, وفى تارٌخ  3151, برلم اٌداع ,  06/11/2018

السجل وضع الشركة تحت التصفٌة لعدم العمل بها نهابٌا منذ التاسٌس تحدٌد مدة التصفٌة 
اشهر تعٌن عبد الوهاب عبد الستار عبد الوهاب محمود ر ب  6خبلل 

28205062100415 . 
دت فى , لٌ 4336العطاس العالمٌة للتجارة والمماوالت , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 11

شطب  -, تم محو  08/12/2021, وفى تارٌخ  1355, برلم اٌداع ,  10/02/2019, 
السجل تم وضع الشركة تحت التصفٌة . تعٌٌن مصفً للشركة السٌد / احمد دمحم علً 

 ابراهٌم كمصفً للشركة تم الموافمة على أتعاب التصفٌة ان تكون الف جنٌه ال غٌر . .
, لٌدت فى ,  4274ر الزراعً , شركة سبك لٌدها برلم: , أجري أكسٌز لئلستثما - 12
شطب  -, تم محو  12/12/2021, وفى تارٌخ  1252, برلم اٌداع ,  05/03/2019

 السجل .
,  22/05/2019, لٌدت فى ,  5379هابً جروب , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 13

 السجل . شطب -, تم محو  12/12/2021, وفى تارٌخ  2827برلم اٌداع , 
, لٌدت فى ,  18831بوالر للهندسة والمماوالت , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 14
شطب  -, تم محو  13/12/2021, وفى تارٌخ  6966, برلم اٌداع ,  23/09/2021

السجل وضع الشركة تحت التصفٌة وتعٌن السٌد / محمود سعٌد دمحم احمد مصفٌا للشركة 
 ن مهامه كالتالى .جم وتكو 3000وتحدٌد أتعابه 

, لٌدت  902محمود عبد المادر محمود حلمً وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 15
 -, تم محو  14/12/2021, وفى تارٌخ  1003, برلم اٌداع ,  04/06/2018فى , 

شطب السجل وضع الشركة تحت التصفٌة وتعٌن السٌد دمحمعبد المادر محمود حلمى عبد 
) مصفى ( بدون اتعاب وٌكون مهامه * وفاء ما على 29405108800975المادر 

 الشركة من دٌون ان وجدت * تمثٌل الشركة امام المضاء ولبول الصلح والتحكٌم ان وجد .
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, لٌدت فى ,  6456, شركة سبك لٌدها برلم: ,  JBجى بى للمخبوزات  - 16
شطب  -, تم محو  15/12/2021, وفى تارٌخ  4288, برلم اٌداع ,  20/08/2019

مدة التصفٌة سنه واحده من تارٌخ التاشٌر فً  -2وضع الشركة تحت التصفٌة .  -1السجل 
تعٌٌن مصفً للشركة / خالد حسٌن احمد احمد ابوالمكارم  -3السجل التجاري 

 وتحدٌد مهامه على النحو التالً . 27309082102631 -مصري  - 08/09/1973
 CHEM - AQUA SOLUTIONSلكٌمٌابٌة للمٌاه تمنٌة الحلول ا - 17

TECHNOLOGY -CAST  , :لٌدت فى ,  6815, شركة سبك لٌدها برلم ,
شطب  -, تم محو  15/12/2021, وفى تارٌخ  4789, برلم اٌداع ,  11/09/2019

 السجل تجدٌد مدة التصفٌة لمدة ستة اشهر من تارٌخ انتهاء المدة السابمة .
, لٌدت فى ,  8530, شركة سبك لٌدها برلم: ,  ASللرٌاضة  اٌه اس سبورت - 18
شطب  -, تم محو  15/12/2021, وفى تارٌخ  7155, برلم اٌداع ,  16/12/2019

السجل وضع الشركة تحت التصفٌة وتعٌٌن السٌد / عبداللطٌف مصطفى مصفى للشركة 
مه حصر ما للشركة على ان تكون مدة التصفٌة عام من تارٌخ التؤشٌر بالسجل وتكون مها

 من حموق والتزامات واعداد تمرٌر بنتابج التصفٌة وعرضها على الشركاء .
, لٌدت فى ,  9848سٌإن للمؤكوالت الٌمنٌة والخلٌجٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 19
شطب  -, تم محو  15/12/2021, وفى تارٌخ  1478, برلم اٌداع ,  26/02/2020

 السجل امر محو .
, شركة  tile green for buildinj materialsتاٌل جرٌن فور بٌلدنج ماترٌلز  - 20

, وفى  1570, برلم اٌداع ,  28/02/2021, لٌدت فى ,  14651سبك لٌدها برلم: , 
شطب السجل امر محو لنمل المركز الربٌسى الى  -, تم محو  15/12/2021تارٌخ 

 محافظة الشرلٌة .
, لٌدت فى ,  905وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: , حسٌن محسن صالح  - 21
شطب  -, تم محو  16/12/2021, وفى تارٌخ  1006, برلم اٌداع ,  04/06/2018

 السجل وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى .
,  1480احمد البدوي محمود دمحم علً ابراهٌم وشركابه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 22

, تم محو  16/12/2021, وفى تارٌخ  1731, برلم اٌداع ,  02/08/2018لٌدت فى , 
 شطب السجل وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى . -

, شركة سبك لٌدها  MSA FOR CONSTRUCTIONام اس اي لبلنشاءات  - 23
, وفى تارٌخ  3896, برلم اٌداع ,  16/12/2018, لٌدت فى ,  3149برلم: , 

 شطب السجل . -و , تم مح 16/12/2021
 ASADOR FOR RESTAURANTSاسادور الدارة المطاعم ) الباندٌا (  - 24

MANAGEMENT - LAPANDILLA  , :لٌدت  7716, شركة سبك لٌدها برلم ,
 -, تم محو  16/12/2021, وفى تارٌخ  6051, برلم اٌداع ,  03/11/2019فى , 

فٌة . ? الموافمة على تعٌٌن السٌد / شطب السجل ? الموافمة على وضع الشركة تحت التص
جنٌة ) فمط 1000حسن حسام الدٌن حسن الهبللً ) مصفى الشركة ( وتحدٌد اتعابه بمبلغ 

 الف جنٌة مصرى ال غٌر ( على ان تكون مدة التصفٌة سنتٌن اعتبارا من تارٌخ .
,  , لٌدت فى 10201الن للتجارة االلكترونٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 25
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شطب  -, تم محو  16/12/2021, وفى تارٌخ  1963, برلم اٌداع ,  17/03/2020
تعٌٌن السٌدة/ حنان حسن احمد مصفً للشركة.  -2الموافمة على تصفٌة الشركة  -1السجل 

ٌتولى المصفى إدارة الشركة وٌمدم المدٌرٌن حسابتهم للمصفى وٌسلمونه أموال الشركة  -3
 لخاصة بها، جرد جمٌع أموال الشركة، وفاء ما .وجمٌع الوثابك والدفاتر ا

 Alec Engineering Andألٌن للهندسة والمماوالت مصر  - 26
Contractingegypt  , :لٌدت فى ,  19344, شركة سبك لٌدها برلم ,

شطب  -, تم محو  16/12/2021, وفى تارٌخ  8817, برلم اٌداع ,  27/10/2021
 ٌسى الى محافظة الماهرة .السجل وذلن لنمل المركز الرب

, شركة سبك لٌدها برلم: ,  CHLOROPHYLLكلوروفٌل للتنمٌه الزراعٌه  - 27
, وفى تارٌخ  6571, برلم اٌداع ,  13/09/2021, لٌدت فى ,  18584

شطب السجل امر محو لنمل المركز الربٌس الى محافظة  -, تم محو  19/12/2021
 المنوفٌة .

, لٌدت فى ,  7725للتجارة العامة , شركة سبك لٌدها برلم: , اللإلإة  - 28
شطب  -, تم محو  20/12/2021, وفى تارٌخ  6063, برلم اٌداع ,  03/11/2019

 السجل امر محو لتصفٌة الشركة نهابٌا .
, شركة سبك لٌدها برلم: ,  El-TAJ ENGINEERINGالتاج لبلعمال الهندسٌه  - 29

 20/12/2021, وفى تارٌخ  894, برلم اٌداع ,  03/02/2021, لٌدت فى ,  14219
 شطب السجل . -, تم محو 

 ALRAMA FOR DIGITALالراما للتسوٌك االلكترونى والكول سنتر  - 30
MARKETING  , :11/03/2021, لٌدت فى ,  14836, شركة سبك لٌدها برلم  ,

شطب السجل امر محو لنمل  -, تم محو  20/12/2021, وفى تارٌخ  1867برلم اٌداع , 
 المركز الربٌسى الى محافظة الماهرة .

 CHARLES NORTHAMتشارلز نوراثام لؤلستشارات المالٌة .  - 31
FINANCIAL CONSULTING  , :لٌدت فى ,  15323, شركة سبك لٌدها برلم ,

شطب  -, تم محو  20/12/2021, وفى تارٌخ  2725, برلم اٌداع ,  11/04/2021
 ل امر محو لنمل المركز الربٌسى الى محافظة الماهرة .السج
 URBAN PROPERTIES FOR REAIاٌربن بروبرتٌز للتسوٌك العماري  - 32

ESTATE  , :برلم اٌداع  09/05/2018, لٌدت فى ,  605, شركة سبك لٌدها برلم ,
.الموافمة على وضع 1شطب السجل  -, تم محو  21/12/2021, وفى تارٌخ  651, 

الشركة تحت التصفٌة والسٌر فى اجراءات شطب لٌدها من السجل التجارى نظرا لعدم 
 جدوى النشاط مما أدى الى خسابر فادحة فى رأس مال الشركة . .

, شركة سبك لٌدها برلم: ,  GREEN LIFE GLجرٌن الٌف للمواد الغذابٌة  - 33
, وفى تارٌخ  3809, برلم اٌداع ,  25/08/2020, لٌدت فى ,  11418

 شطب السجل . -, تم محو  21/12/2021
 RESTURANT AND CAFE KAN KHANشركة مطعم وكافٌه كان خان  - 34

 4675, برلم اٌداع ,  24/09/2020, لٌدت فى ,  11990, شركة سبك لٌدها برلم: , 
(الموافمة علً نتابج التصفٌة 1شطب السجل  -, تم محو  21/12/2021, وفى تارٌخ 
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(ابراء ذمة السٌد المصفى العام عن مٌزانٌة 2النهابٌة للشركة واعتماد مٌزانٌة التصفٌة. 
 التصفٌة .

, لٌدت فى ,  13211ً سلٌمان دمحم وشرٌكة , شركة سبك لٌدها برلم: , أحمد فتح - 35
شطب  -, تم محو  21/12/2021, وفى تارٌخ  6581, برلم اٌداع ,  08/12/2020

 -كمصفً للشركه. --تعٌٌن السٌد /احمد دمحم السٌد -السجل وضع الشركه تحت التصفٌه 
وفاء ما -1 -علً وجه الخصوص : ٌموم المصفً بجمٌع االعمال التً تمتضٌها التصفٌه

 علً الشركه من دٌون .
 ORTHOاورثو كلٌنٌكال دٌاجنوستٌكس اٌجٌبت سٌرفٌزس ال ال سى  - 36

CLINICAL DAIGNOSTICS EGYPT SERVICES LLC  شركة سبك ,
, وفى تارٌخ  185, برلم اٌداع ,  27/03/2018, لٌدت فى ,  180لٌدها برلم: , 

 شطب السجل لنمل المركز الربٌسى الى محافظة الماهرة . - , تم محو 22/12/2021
,  CH FOR REAL ESTATE MARKETINGسى اتش للتسوٌك العماري  - 37

,  1414, برلم اٌداع ,  10/07/2018, لٌدت فى ,  1221شركة سبك لٌدها برلم: , 
 شطب السجل . -, تم محو  22/12/2021وفى تارٌخ 

, شركة سبك لٌدها  Cairo Grand Parkلبلستثمار السٌاحً كاٌرو جراند بارن  - 38
, وفى تارٌخ  2178, برلم اٌداع ,  06/09/2018, لٌدت فى ,  1827برلم: , 

شطب السجل وضع الشركة تحت التصفٌة وتعٌٌن السٌد / دمحم  -, تم محو  22/12/2021
ن تكون على أ26903101900035احمد طه دمحم كمصفً للشركة وٌحمل رلم لومً /

سداد ما علً الشركة من  -2بٌع أصول الشركة إن وجدت. -1مهامه ممثلة فً االتً : 
 مدٌونٌات ان وجدت. .

, شركة سبك لٌدها  ELKHAIR X.EDGEالخٌر اكس اٌدج لخدمات المحمول  - 39
, وفى تارٌخ  2239, برلم اٌداع ,  15/04/2019, لٌدت فى ,  4964برلم: , 

شطب السجل وضع الشركة تحت التصفٌة وتعٌٌن السٌد  -, تم محو  22/12/2021
جنٌها  3000بؤتعاب لدرها  -مصفٌا للشركة -األستاذ/ نادر سٌد عثمان خٌر الشرلاوي 

الشركة بتعٌٌن المصفً، وال ٌنتهً عمل المصفى بوفاة مصرٌا، وتنتهً سلطة إدارة 
 الشركاء أو إشهار إفبلسهم .

,  26/08/2019, لٌدت فى ,  6533, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Makanمكان  - 40
شطب السجل وضع الشركة  -, تم محو  22/12/2021, وفى تارٌخ  4401برلم اٌداع , 

 مام رجب امام علً ) مصفً للشركة بدون اتعاب( .تحت التصفٌة تعٌٌن االستاذ / احمد ا
, شركة سبك لٌدها برلم: ,  GREAT PROFITجرٌت بروفت للتدرٌب  - 41

, وفى تارٌخ  5432, برلم اٌداع ,  21/10/2020, لٌدت فى ,  12496
شطب السجل الموافمة من جانب السٌد مدٌر الشركة علً  -, تم محو  22/12/2021

التصفٌه اعتباراً من تارٌخ التؤشٌر بالسجل التجاري للتصفٌه نظراً وضع الشركة تحت 
لتولف الشركة عن مزاوله نشاطها واجماع الساده الشركاء بالشركه علً التصفٌه .لذا فمد 

 تمت الموافمه باالجماع .
, شركة سبك لٌدها  United Brothers Servicesشركة ٌونٌتد برذرز سرفسٌز - 42

, وفى تارٌخ  9408, برلم اٌداع ,  14/11/2021لٌدت فى ,  , 19711برلم: , 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شطب السجل غلك الفرع . -, تم محو  22/12/2021
-ORTHOاورثو كلٌنٌكال دٌاجنوستٌكس اٌجٌبت انفٌستمنت ال ال سى  - 43

CLINICAL DAIGNOSTICS EGYPT INVESTMENT LLC  شركة ,
, وفى تارٌخ  164, برلم اٌداع ,  26/03/2018, لٌدت فى ,  160سبك لٌدها برلم: , 

شطب السجل امر محو لنمل المركز الربٌسى الى محافظة  -, تم محو  23/12/2021
 الماهرة .

, لٌدت فى ,  397احمد حسٌن محسن الخبللى وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 44
شطب  -, تم محو  23/12/2021, وفى تارٌخ  423, برلم اٌداع ,  17/04/2018

 السجل محو فى السجل التجارى .
, شركة  ALBZ REALESTATE INVESTMENTالباز لبلستثمار العمارى  - 45

, وفى  3444, برلم اٌداع ,  07/07/2019, لٌدت فى ,  5833سبك لٌدها برلم: , 
شطب السجل اوال : وضع الشركه تحت التصفٌه ثانٌا :  -, تم محو  23/12/2021تارٌخ 

مده تصفٌه الشركه سته شهور من تارٌخ التاشٌر فى السجل التجارى ثالثا :تعٌٌن السٌد/ 
 جنٌه مصرى . 1000مصفى للشركه باتعاب لدرها  اسبلم احمدعلى سلٌمان

 MIDRARA FORمدرارا للتجارة والصناعة والمماوالت  - 46
TRADING,INDUSTRY AND CONTRACTING  :شركة سبك لٌدها برلم ,

, وفى تارٌخ  4515, برلم اٌداع ,  29/08/2019, لٌدت فى ,  6622, 
تعٌٌن السٌد  -2ركه تحت التصفٌه . وضع الش -شطب السجل  -, تم محو  23/12/2021

جنٌه مصري.  100/ طارق دمحم محمود عبد الرحٌم مصفً للشركة وتحدٌد اتعابه بممدار 
 وفاء ما علً الشركة من دٌون . -3

, شركة سبك لٌدها برلم: ,  ELEVEN X ELEVENاٌلفن باي اٌلفن للتجارة  - 47
 23/12/2021, وفى تارٌخ  7118, برلم اٌداع ,  12/12/2019, لٌدت فى ,  8504

 شطب السجل . -, تم محو 
 NAJMA FOR TECHNOLOGYنجمة للحلول التكنولوجٌة  - 48

SOLUTIONS  , :09/07/2020, لٌدت فى ,  10766, شركة سبك لٌدها برلم  ,
وضع  -شطب السجل  -, تم محو  23/12/2021, وفى تارٌخ  2848برلم اٌداع , 

تعٌٌن السٌد / طارق دمحم محمود عبد الرحٌم مصفً للشركة  -2الشركه تحت التصفٌه . 
 وفاء ما علً الشركة من دٌون . -3جنٌه مصري.  100وتحدٌد اتعابه بممدار 

, لٌدت  11881رلم: , كنافه كوٌت حبٌبه للحلوٌات والمعجنات , شركة سبك لٌدها ب - 49
 -, تم محو  23/12/2021, وفى تارٌخ  3304, برلم اٌداع ,  09/05/2021فى , 

 شطب السجل غلك الفرع .
, لٌدت فى ,  14853خالد دمحم غسان الممداد وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 50
شطب  -, تم محو  23/12/2021, وفى تارٌخ  1905, برلم اٌداع ,  11/03/2021

السجل .الموافمة على وضع الشركة تحت التصفٌة والموافمة علً التولف النهابً للشركة. 
.الموافمة على تحدٌد مدة تصفٌة الشركة والبدء فً اتخاذ اجراءات التصفٌة وتحدٌد موعد 2

 لتمدٌم مٌزانٌة التصفٌة .
, لٌدت  20298برلم: , مٌدٌكال انفتاشدر للمستلزمات الطبٌة , شركة سبك لٌدها  - 51
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 -, تم محو  23/12/2021, وفى تارٌخ  10385, برلم اٌداع ,  13/12/2021فى , 
 شطب السجل غلك الفرع .

, لٌدت فى ,  393حاتم حسٌن محسن وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 52
شطب  -, تم محو  26/12/2021, وفى تارٌخ  419, برلم اٌداع ,  17/04/2018

 ل أمر محو .السج
, لٌدت فى ,  722جهاد حسٌن الخبللً وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 53
شطب  -, تم محو  26/12/2021, وفى تارٌخ  784, برلم اٌداع ,  17/05/2018

 السجل امر محو .
, لٌدت فى ,  1392محسن دمحم سالم باجبع وشرٌكة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 54
شطب  -, تم محو  26/12/2021, وفى تارٌخ  1630, برلم اٌداع ,  26/07/2018

 السجل امر محو .
 Egyptian Gourmetأى جى اف فطٌرة -اجٌبشٌن جورمٌت للمواد الغذابٌة  - 55

Foods Egf Feteera  , :لٌدت فى ,  1525, شركة سبك لٌدها برلم ,
شطب  -, تم محو  26/12/2021, وفى تارٌخ  1791, برلم اٌداع ,  07/08/2018

 السجل تم غلك الفرع .
 GHROUD BUSINESS DEVELغرود لتمنٌات تطوٌر االعمال  - 56

OPMENT TECHNOLOGIES  , :لٌدت فى ,  12492, شركة سبك لٌدها برلم ,
شطب  -, تم محو  26/12/2021, وفى تارٌخ  5418, برلم اٌداع ,  21/10/2020

فٌة وإنهاء كافة اإللتزامات علٌها بالشكل المانونً وضع الشركة تحت التص -1السجل 
تعٌن السٌد / أحمد مصباح الوصٌف صمر وٌحمل رلم لومً /  -2المسموح بها . 

 ) المدٌر العام للشركة ( . 27412162101992
, لٌدت فى ,  4140, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Tech Solutionsتن سلٌوشنز  - 57
شطب  -, تم محو  27/12/2021, وفى تارٌخ  1073, برلم اٌداع ,  25/02/2019

 22/6/2021السجل وضع الشركه تحت التصفٌه بموجب المحضر المنعمد بتارٌخ 
وتعٌٌن السٌد / احمد عبلء على بربار ببطاله رلم  10/10/2021والمصدق علٌه بتارٌخ 

المنوفٌه مصفى للشركه وتفوٌضه للمٌام بكافه المهام  29709201704616لومى 
 واألعمال .

 03/10/2019, لٌدت فى ,  7185شوحها متطلبهاش , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 58
شطب السجل تم المحو  -, تم محو  27/12/2021, وفى تارٌخ  5300, برلم اٌداع , 
 لنمل الربٌسى .

 Silicon Arena For Software Solutionsن أرٌنا للحلول البرمجٌة سٌلٌكو - 59
,  543, برلم اٌداع ,  24/01/2021, لٌدت فى ,  14011, شركة سبك لٌدها برلم: , 

 شطب السجل تم نمل الربٌسى . -, تم محو  27/12/2021وفى تارٌخ 
 SYNCHRONIZED BUSINESSسنكروناٌزد بزنس سلوشنز  - 60

SOLUTIONS  , :07/02/2021, لٌدت فى ,  14278, شركة سبك لٌدها برلم  ,
شطب السجل نمل الربٌسى  -, تم محو  28/12/2021, وفى تارٌخ  996برلم اٌداع , 

 للماهرة .
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, شركة سبك لٌدها برلم:  ARAB HOLIDAYعرب هولٌداي للتسوٌك السٌاحً  - 61
, وفى تارٌخ  2488 , برلم اٌداع , 04/04/2021, لٌدت فى ,  15196, 

 شطب السجل نمل الربٌسى للماهرة . -, تم محو  29/12/2021
, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Smart Zone Tradingسمارت زون للتجارة  - 62

 30/12/2021, وفى تارٌخ  5532, برلم اٌداع ,  14/10/2019, لٌدت فى ,  7358
تعٌٌن السٌد / هشام  -وضع الشركة تحت التصفٌة . ثانٌا:  -شطب السجل أوال : -, تم محو 

لم من لانون ر 145مصفً للشركة على ان تكون مهامه وفما لنص المادة  -دمحم شاكر دمحم 
 جنٌة . . 1000تحدٌد اتعاب التصفٌة بمبلغ  -. ثالثا :1981لسنة  159

, شركة سبك لٌدها برلم: ,  GGC Middle Eastجً جً سً مٌدٌل إٌست  - 63
, وفى تارٌخ  4492, برلم اٌداع ,  17/09/2020, لٌدت فى ,  11867

 شطب السجل تم نمل الممر الربٌسى لمحافظة المنوفٌة . -, تم محو  30/12/2021
 PI Group Forبى اى جروب لبلتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات  - 64

Communication and Information Technology  , :شركة سبك لٌدها برلم ,
, وفى تارٌخ  1084, برلم اٌداع ,  10/02/2021, لٌدت فى ,  14345

شطب السجل وضع الشركة تحت التصفٌة وتعٌٌن السٌد /  -, تم محو  30/12/2021
محمود دمحم عبد الوهاب دمحم على مصفى للشركة . على أن تكون مدة التصفٌة خبلل ثبلث 

وفاء ما  -1التؤشٌر بالسجل التجارى وٌموم المصفى باالعمال االتٌه : سنوات من تارٌخ 
 على الشركة من دٌون .

, لٌدت فى ,  15676, شركة سبك لٌدها برلم: ,  LET,S KEBDAلٌتس كبدة  - 65
شطب  -, تم محو  30/12/2021, وفى تارٌخ  3320, برلم اٌداع ,  10/05/2021

 السجل .
, شركة سبك لٌدها برلم: ,  SPECTRUM FOR FOODالطٌف لؤلغذٌة  - 66

, وفى تارٌخ  5386, برلم اٌداع ,  05/08/2021, لٌدت فى ,  16931
 شطب السجل . -, تم محو  30/12/2021

_____________________________________ 
 رأس المال

_____________________________________ 
,  20123ى وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: , حمٌد بن احمد بن حمدان الصحف - 1

, تم  02/12/2021, وفى تارٌخ  1092, برلم اٌداع ,  02/12/2021لٌدت فى , 
 . 5000000.000تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 

, لٌدت فى ,  6142العبٌر للتجارة والتوزٌع , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 2
, تم تعدٌل رأس  05/12/2021, وفى تارٌخ  3857, برلم اٌداع ,  28/07/2019

 . 200000.000المال لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى ,  4223افاق التشٌد للمماوالت , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 3

, تم تعدٌل رأس  06/12/2021, وفى تارٌخ  1186, برلم اٌداع ,  03/03/2019
 . 1000000.000المال لٌصبح رأس مالها 

,  9859, شركة سبك لٌدها برلم: ,  intligent code flaverانتلجنت كود فلٌفر  - 4
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, تم  06/12/2021, وفى تارٌخ  1493, برلم اٌداع ,  26/02/2020لٌدت فى , 
 . 1000000.000تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 

, لٌدت فى ,  10639الجود الدولٌة لتصنٌع الببلستٌن , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 5
, تم تعدٌل رأس  06/12/2021, وفى تارٌخ  2662, برلم اٌداع ,  29/06/2020

 . 1500000.000المال لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى ,  78اندرو اكرام سعد عازروشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 6

رأس المال , تم تعدٌل  07/12/2021, وفى تارٌخ  81, برلم اٌداع ,  20/03/2018
 . 300000.000لٌصبح رأس مالها 

, لٌدت فى ,  17022حسن دمحم حسن عاكف وشرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 7
, تم تعدٌل رأس  07/12/2021, وفى تارٌخ  5513, برلم اٌداع ,  10/08/2021

 . 147000000.000المال لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى ,  18150شركة سبك لٌدها برلم: , كونسورتٌوم للتطوٌر العمارى ,  - 8

, تم تعدٌل رأس  07/12/2021, وفى تارٌخ  5854, برلم اٌداع ,  23/08/2021
 . 1500000.000المال لٌصبح رأس مالها 

, شركة سبك لٌدها  Mo.so. for Food Industryمو.سو. للصناعات الغذابٌة  - 9
, وفى تارٌخ  4915برلم اٌداع ,  , 17/09/2019, لٌدت فى ,  6908برلم: , 

 . 2500000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  08/12/2021
, شركة سبك لٌدها  Mo.so. for Food Industryمو.سو. للصناعات الغذابٌة  - 10

, وفى تارٌخ  4915, برلم اٌداع ,  17/09/2019, لٌدت فى ,  6908برلم: , 
 . 2500000.000رأس المال لٌصبح رأس مالها  , تم تعدٌل 08/12/2021
, شركة سبك لٌدها  Mo.so. for Food Industryمو.سو. للصناعات الغذابٌة  - 11

, وفى تارٌخ  4915, برلم اٌداع ,  17/09/2019, لٌدت فى ,  6908برلم: , 
 . 2500000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  08/12/2021
, لٌدت فى ,  8902ن لبلستثمار العمارى , شركة سبك لٌدها برلم: , الزٌ - 12
, تم تعدٌل رأس المال  08/12/2021, وفى تارٌخ  108, برلم اٌداع ,  08/01/2020

 . 5050000.000لٌصبح رأس مالها 
 North Star Serviceشركة مجموعة نورث ستار للخدمات اللوجٌستٌة ) - 13

Group Egypt (NSSG لٌدت فى ,  9679كة سبك لٌدها برلم: , , شر ,
, تم تعدٌل رأس  09/12/2021, وفى تارٌخ  1241, برلم اٌداع ,  18/02/2020

 . 1000000.000المال لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى ,  8285عادل ابراهٌم عبد الشافً , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 14
, تم تعدٌل رأس  12/12/2021تارٌخ , وفى  6834, برلم اٌداع ,  03/12/2019

 . 300000.000المال لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى ,  15995دمحم فإاد وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 15
, تم تعدٌل رأس  15/12/2021, وفى تارٌخ  3875, برلم اٌداع ,  03/06/2021

 . 7000000.000المال لٌصبح رأس مالها 
, شركة سبك لٌدها برلم: ,  KAYAN DENTAL CLINCSكلٌنٌن  كٌان دنتل - 16
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, وفى تارٌخ  2391, برلم اٌداع ,  11/06/2020, لٌدت فى ,  10460
 . 200000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  16/12/2021
, لٌدت فى  693طارق دمحم احمد عبد الممصود وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 17

, تم تعدٌل رأس  20/12/2021, وفى تارٌخ  752, برلم اٌداع ,  16/05/2018 ,
 . 2000000.000المال لٌصبح رأس مالها 

, لٌدت  1327, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Seater Applicationسٌتر ابلٌكٌشن  - 18
, تم تعدٌل  20/12/2021, وفى تارٌخ  1546, برلم اٌداع ,  18/07/2018فى , 
 . 520000.000المال لٌصبح رأس مالها رأس 

, لٌدت فى ,  3936جولدن كب للمشروبات , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 19
, تم تعدٌل رأس المال  20/12/2021, وفى تارٌخ  791, برلم اٌداع ,  11/02/2019

 . 25995000.000لٌصبح رأس مالها 
 CHARLES NORTHAMتشارلز نوراثام لؤلستشارات المالٌة .  - 20

FINANCIAL CONSULTING  , :لٌدت فى ,  15323, شركة سبك لٌدها برلم ,
, تم تعدٌل رأس  20/12/2021, وفى تارٌخ  2725, برلم اٌداع ,  11/04/2021

 . 35000.000المال لٌصبح رأس مالها 
, شركة سبك لٌدها برلم: ,  NAVY BLUE LOGISTICSنافى بلو لوجٌستٌن  - 21

,  20/12/2021, وفى تارٌخ  0, برلم اٌداع ,  20/12/2021, لٌدت فى ,  20437
 . 100000.000تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 

 PARIS LAND FORببلد  -بارٌس الند للتنمٌة الزراعٌة  - 22
AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO .PLAD  شركة سبك لٌدها ,

, وفى تارٌخ  4740, برلم اٌداع ,  27/09/2020, لٌدت فى ,  12036برلم: , 
 . 1250000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21/12/2021
, لٌدت فى ,  1028, شركة سبك لٌدها برلم: ,  metaمٌتا بان للمماوالت العامة - 23
, تم تعدٌل رأس  23/12/2021, وفى تارٌخ  1168, برلم اٌداع ,  19/06/2018

 . 30000.000المال لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى ,  93ام جى للتورٌدات ) ش.ذ.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 24
, تم تعدٌل رأس المال  26/12/2021, وفى تارٌخ  97, برلم اٌداع ,  20/03/2018

 . 50000.000لٌصبح رأس مالها 
_____________________________________ 

 العناوٌن
_____________________________________ 

 3769, شركة سبك لٌدها برلم: ,  pine Gardensباٌن جاردنز للتنمٌة الزراعٌة  - 1
, تم  01/12/2021, وفى تارٌخ  560, برلم اٌداع ,  30/01/2019, لٌدت فى , 

التابعة لجمعٌة الصف جنوب  30حوض رلم  25ة رلم تعدٌل العنوان لٌصبح المطع
 . -التعاونٌة الزراعٌة الستصبلح األراضى 

, شركة سبك  DEV GATE INTERNATIONALدٌف جٌت انترناشٌونال  - 2
, وفى تارٌخ  868, برلم اٌداع ,  14/02/2019, لٌدت فى ,  3988لٌدها برلم: , 
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عمارة رلم  -المجورة الرابعة  -لحى االول , تم تعدٌل العنوان لٌصبح ا 01/12/2021
 . 6-3الدور االول وحدة  862

, شركة سبك  Improvement Areasمجاالت التحسٌن لبلستشارات االدارٌة  - 3
, وفى تارٌخ  2012, برلم اٌداع ,  04/04/2019, لٌدت فى ,  4807لٌدها برلم: , 

 . 4كامبس مول العرب بوابة  الجرٌن a9, تم تعدٌل العنوان لٌصبح  01/12/2021
, لٌدت فى ,  8487, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Synchro Funسٌنكروفان  - 4

, تم تعدٌل العنوان  01/12/2021, وفى تارٌخ  7091, برلم اٌداع ,  12/12/2019
 شارع النبوي المهندس . 19بالعمار رلم  15لٌصبح شمة رلم 

, لٌدت فى ,  8632شركة سبك لٌدها برلم: ,  ماتانا للمنتجات الغذابٌة , - 5
, تم تعدٌل العنوان  01/12/2021, وفى تارٌخ  7304, برلم اٌداع ,  19/12/2019

 بحدٌمة الطفل الكابنة بشارع الحمد فخرى لسم مدٌنة نصر اول . 5لٌصبح 
 10251 الرواد للتجارة والمماوالت والتورٌدات العمومٌة , شركة سبك لٌدها برلم: , - 6

, تم  01/12/2021, وفى تارٌخ  2028, برلم اٌداع ,  23/03/2020, لٌدت فى , 
مكرر شارع طارق بن زٌاد من شارع  25 -تعدٌل العنوان لٌصبح شمة بالدور االول 

 اللبٌنً فٌصل .
, لٌدت  18905تراست جروب لتاهٌل الكوادر البشرٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 7

, تم تعدٌل  01/12/2021, وفى تارٌخ  7087, برلم اٌداع ,  28/09/2021فى , 
 العنوان لٌصبح شمة بالدور الثانى برج الشعراوى االعدادٌة بنات .

, شركة سبك لٌدها  Sham Professionalشام بروفٌشنال لتجارة الجملة والتجزبة  - 8
, وفى تارٌخ  2372, برلم اٌداع ,  21/04/2019, لٌدت فى ,  5053برلم: , 

شارع  4, تم تعدٌل العنوان لٌصبح مكتب بالدور االرضى بالعمار رلم  02/12/2021
 المنار .

, لٌدت فى  7388, شركة سبك لٌدها برلم: ,  DIGITECH TEAMدٌجى تن تٌم  - 9
, تم تعدٌل العنوان  02/12/2021, وفى تارٌخ  5574برلم اٌداع , ,  15/10/2019, 

 -مدٌنة السادس من اكتوبر  - 5بوابة  -مول العرب  - D08لٌصبح الجرٌن كامبس رلم 
 مٌدان جهٌنة .

, لٌدت فى ,  13562كروجو كارز لتجارة السٌارات , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 10
, تم تعدٌل العنوان  02/12/2021, وفى تارٌخ  7122, برلم اٌداع ,  27/12/2020

( 14( الكابن علً لطعة االرض الوالعة غرب سومٌد مجاورة ) A6لٌصبح المحل رلم ) 
) وذلن كنشاط تجاري للشركة 0اكتوبر  6ٌولٌو التابعة لجهاز مدٌنة  26طرٌك محور 

 لعرض وبٌع السٌارات( .
, لٌدت فى ,  13819ة سبك لٌدها برلم: , المدس الدارة وتشغٌل المطاعم , شرك - 11
, تم تعدٌل العنوان  02/12/2021, وفى تارٌخ  244, برلم اٌداع ,  12/01/2021

 شارع شرٌف الصباحً . - 7693عمار رلم  -لٌصبح الدور األرضً 
, لٌدت فى ,  19706, شركة سبك لٌدها برلم: ,  NOGA,Sنوجاز  - 12
, تم تعدٌل العنوان  02/12/2021, وفى تارٌخ  9403, برلم اٌداع ,  14/11/2021

 التجمع الخامس . 201لٌصبح مول هبل محل رلم 
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 149 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

,  20123حمٌد بن احمد بن حمدان الصحفى وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 13
, تم  02/12/2021, وفى تارٌخ  1092, برلم اٌداع ,  02/12/2021لٌدت فى , 

شرق طرٌك الماهرة اإلسكندرٌة الصحراوى  74الكٌلو  8تعدٌل العنوان لٌصبح لطعة رلم 
 بنى سبلمة . -

, لٌدت فى ,  10790, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Mouse Melonماوس مٌلون  - 14
, تم تعدٌل العنوان  05/12/2021, وفى تارٌخ  2882, برلم اٌداع ,  09/07/2020

 ب الدور الثالث مركز الندى االدارى التجارى . 408لٌصبح رلم 
, لٌدت فى ,  14018ستارز ترٌد للتجارة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 15
, تم تعدٌل العنوان  05/12/2021, وفى تارٌخ  560, برلم اٌداع ,  24/01/2021

 -الحى الخامس  -مركز سوتى مول التجارى  -ثانى الدور ال 125لٌصبح مكتب رلم 
 . -المجاورة االولى 

, لٌدت فى ,  19834بوجو للحلول الرلمٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 16
, تم تعدٌل العنوان  05/12/2021, وفى تارٌخ  9615, برلم اٌداع ,  21/11/2021

 ودٌن .بٌفرلى هٌلز س 6بولٌجون مبنى  63A3لٌصبح وحدة رلم 
شركه محدده لبناء الطالة الكهربابٌه هندسه اولً فً محافظه  -فرع شركة اجنبٌة  - 17

جٌانغسو من مجموعة البناء الطالة الصٌنٌه ) مإسسه طبما لمانون الصٌن ( , شركة سبك 
, وفى تارٌخ  1524, برلم اٌداع ,  17/07/2018, لٌدت فى ,  1308لٌدها برلم: , 

 المعراج العلوى . 3تعدٌل العنوان لٌصبح شمة رلم  , تم 06/12/2021
, لٌدت  1573بدر الدٌن دمحم دمحم محمود على وشرٌكتة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 18

, تم تعدٌل  06/12/2021, وفى تارٌخ  1855, برلم اٌداع ,  09/08/2018فى , 
 بناحٌة الجعار . 32الوحدة  -3036العنوان لٌصبح لطعة 

, شركة سبك لٌدها  Now Petsناو بٌتس لتجارة وتورٌد وبٌع أكل وأغذٌة الحٌوان  - 19
, وفى تارٌخ  2415, برلم اٌداع ,  31/03/2021, لٌدت فى ,  15148برلم: , 

 الحً التاسع . -المجاورة االولً  -ع 216, تم تعدٌل العنوان لٌصبح  06/12/2021
, لٌدت فى  15691ركة سبك لٌدها برلم: , , ش OLAM EGYPTاوالم اٌجٌبت  - 20

, تم تعدٌل العنوان  06/12/2021, وفى تارٌخ  3351, برلم اٌداع ,  11/05/2021, 
امتداد المنطمة  - 32-31-30بالمبنى االدارى الكابن بالمطعة  1لٌصبح المكتب رلم 
 اكتوبر . 6مدٌنة  -الصناعٌة السادسة 

, لٌدت  16586, شركة سبك لٌدها برلم: ,  O  &Aماري أو أند أٌه لؤلستثمار الع - 21
, تم تعدٌل  06/12/2021, وفى تارٌخ  4814, برلم اٌداع ,  08/07/2021فى , 

 - 117،  116وحدة  -العنوان لٌصبح المجمع االدارى كورت ٌارد بمشروع شركة درة 
 . -الشٌخ زاٌد 

, لٌدت فى ,  19502برلم: , دمحم حمدي و احمد صبلح , شركة سبك لٌدها  - 22
, تم تعدٌل العنوان  06/12/2021, وفى تارٌخ  9079, برلم اٌداع ,  03/11/2021

 المنصورٌة . -متفرع من شارع سماره  -شارع رضا الشرلاوى  2لٌصبح 
, لٌدت فى ,  19502دمحم حمدي و احمد صبلح , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 23
, تم تعدٌل العنوان  06/12/2021, وفى تارٌخ  9079,  , برلم اٌداع 03/11/2021
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 . -المهندسٌن  -من ش شهاب  -ش رٌاض  20لٌصبح 
, لٌدت فى ,  78اندرو اكرام سعد عازروشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 24
, تم تعدٌل العنوان  07/12/2021, وفى تارٌخ  81, برلم اٌداع ,  20/03/2018

 الحً الخامس . 29شارع  1198لطعة 1لٌصبح شمة 
المتحدة للمشغوالت المعدنٌة والحلً ) ف سعد هللا ( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 25

 07/12/2021, وفى تارٌخ  3092, برلم اٌداع ,  01/11/2018, لٌدت فى ,  2561
 مول مصر . -( الطابك االول  ho15, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الوحدة رلم )

,  4825, شركة سبك لٌدها برلم: ,  STOMACHستو مان الدارة المطاعم  - 26
, تم  07/12/2021, وفى تارٌخ  2034, برلم اٌداع ,  07/04/2019لٌدت فى , 

برج الشرلاوي شارع المطبعه شارع  1تعدٌل العنوان لٌصبح دور اول مكتب بالعمار رلم 
 المطبعه بجوار منطمه خدمات سخا .

, لٌدت فى ,  2662بل اكتوبر لبلدارة والتجارة , شركة سبك لٌدها برلم: , مستم - 27
, تم تعدٌل العنوان  08/12/2021, وفى تارٌخ  3225, برلم اٌداع ,  08/11/2018

( مجمع الشركة االمرٌكٌة ) هنٌده  1لٌصبح الغاء فرع الشركة الكابن بالعنون لمحل رلم ) 
 المحور المركزي . -( 

, لٌدت فى ,  6650, شركة سبك لٌدها برلم: ,  GSKن للتورٌدات والتعدٌن جٌس - 28
, تم تعدٌل العنوان  08/12/2021, وفى تارٌخ  4550, برلم اٌداع ,  02/09/2019

 مركز أكتوبر التجارى . 4الدور الثانى عمارة  24لٌصبح الوحدة رلم 
, لٌدت فى ,  8902,  الزٌن لبلستثمار العمارى , شركة سبك لٌدها برلم: - 29
, تم تعدٌل العنوان  08/12/2021, وفى تارٌخ  108, برلم اٌداع ,  08/01/2020

 حدابك اكتوبر . -أ (  -منطمة الخدمات الربٌسٌة ) أ  - 105لٌصبح لطعة رلم 
 Systemology for Engineering andسٌستٌمولوجً للهندسة والتجارة  - 30

trading  , :برلم اٌداع  30/03/2021, لٌدت فى ,  15143, شركة سبك لٌدها برلم ,
شمه - 107, تم تعدٌل العنوان لٌصبح عمار رلم  08/12/2021, وفى تارٌخ  2410, 

 الحً األول .-المجاوره الرابعه -102رلم 
, لٌدت فى ,  19466, شركة سبك لٌدها برلم: ,  RGربٌع جروب التعلٌمٌة  - 31
, تم تعدٌل العنوان  08/12/2021, وفى تارٌخ  9020, برلم اٌداع ,  02/11/2021

اول طرٌك المنصورة -طلخا  -المنصور  -لٌصبح المجمع التعلٌمى الكادٌمٌة الدلتا للعلوم 
 دمٌاط .

, لٌدت فى  19685, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Foodexفودٌكس الدارة المطاعم  - 32
, تم تعدٌل العنوان  08/12/2021, وفى تارٌخ  9370اٌداع ,  , برلم 11/11/2021, 

 ش كورنٌش النٌل وراق الحضر . 393فى العمار رلم  4لٌصبح محمل رلم 
, لٌدت فى ,  3204, شركة سبك لٌدها برلم: ,  MARKET VIEWماركت فٌو  - 33
لعنوان , تم تعدٌل ا 09/12/2021, وفى تارٌخ  3968, برلم اٌداع ,  19/12/2018

 شارع مصدق . 41لٌصبح 
, لٌدت فى ,  3905عز الدٌن لمبلبس المحجبات , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 34
, تم تعدٌل العنوان  09/12/2021, وفى تارٌخ  753, برلم اٌداع ,  10/02/2019
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 مول العرب . G80لٌصبح 
ٌدت فى , , ل 10058بى سى اى التعلٌمٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 35
, تم تعدٌل العنوان  09/12/2021, وفى تارٌخ  1775, برلم اٌداع ,  09/03/2020

 شارع بابل . 39لٌصبح 
 BERRIES COMMUNICATIONSبٌرٌز كومٌونٌكشنز للدعاٌه واالعبلن  - 36

 5510, برلم اٌداع ,  25/10/2020, لٌدت فى ,  12546, شركة سبك لٌدها برلم: , 
شارع السبلم من الدكتور  1, تم تعدٌل العنوان لٌصبح  09/12/2021, وفى تارٌخ 

 الهرم . -( بالدور االول  8شمه رلم )  -الشٌن 
, لٌدت فى ,  4274أجري أكسٌز لئلستثمار الزراعً , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 37
, تم تعدٌل العنوان  12/12/2021, وفى تارٌخ  1252, برلم اٌداع ,  05/03/2019

 الحى الخامس . 16079بلون  8بالعمار رلم  7لٌصبح شمة رلم 
,  22/05/2019, لٌدت فى ,  5379هابً جروب , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 38

 6, تم تعدٌل العنوان لٌصبح شمة رلم  12/12/2021, وفى تارٌخ  2827برلم اٌداع , 
 برج المحمود الدور الرابع علوى ادارى ش عمل دمحم وام صابر لسم كفر الشٌخ .

 16297اصول المصرٌة لبلستثمار السٌاحى و العمارى , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 39
 , تم 12/12/2021, وفى تارٌخ  4331, برلم اٌداع ,  21/06/2021, لٌدت فى , 

شارع نٌو جٌزة طرٌك مصر  4بالعنوان الكابن لطعة  1تعدٌل العنوان لٌصبح الوحدة رلم 
 بجوار مطعم اندرٌا و مبنى الشاشه . 21اسكندرٌة الصحراوى ن 

 16297اصول المصرٌة لبلستثمار السٌاحى و العمارى , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 40
, تم  12/12/2021, وفى تارٌخ  4331, برلم اٌداع ,  21/06/2021, لٌدت فى , 

شارع نٌو جٌزة طرٌك مصر  4بالعنوان الكابن لطعة  2تعدٌل العنوان لٌصبح الوحدة رلم 
 بجوار مطعم اندرٌا و مبنى الشاشه . 21اسكندرٌة الصحراوى ن 

 16297اصول المصرٌة لبلستثمار السٌاحى و العمارى , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 41
, تم  12/12/2021, وفى تارٌخ  4331, برلم اٌداع ,  21/06/2021, , لٌدت فى 

شارع نٌو جٌزة طرٌك مصر  4بالعنوان الكابن لطعة  3تعدٌل العنوان لٌصبح الوحدة رلم 
 بجوار مطعم اندرٌا و مبنى الشاشه . 21اسكندرٌة الصحراوى ن 

 16297لٌدها برلم: , اصول المصرٌة لبلستثمار السٌاحى و العمارى , شركة سبك  - 42
, تم  12/12/2021, وفى تارٌخ  4331, برلم اٌداع ,  21/06/2021, لٌدت فى , 

شارع نٌو جٌزة طرٌك مصر  4بالعنوان الكابن لطعة  4تعدٌل العنوان لٌصبح الوحدة رلم 
 بجوار مطعم اندرٌا و مبنى الشاشه . 21اسكندرٌة الصحراوى ن 

البشرٌة والتؤهٌل السلوكى )هاف وى( , شركة سبك لٌدها  خطوات المستمبل للتنمٌة - 43
, وفى تارٌخ  5964, برلم اٌداع ,  25/08/2021, لٌدت فى ,  18215برلم: , 

( 3, تم تعدٌل العنوان لٌصبح فٌبل بطرٌك فرعى متفرع من طرٌك فرع ) 12/12/2021
 كرداسة . -زمام كفر حكٌم  -عزبة الطراف  -

ل للتنمٌة البشرٌة والتؤهٌل السلوكى )هاف وى( , شركة سبك لٌدها خطوات المستمب - 44
, وفى تارٌخ  5964, برلم اٌداع ,  25/08/2021, لٌدت فى ,  18215برلم: , 

 -عزبة الشماسٌة  -بحوض الحداد  1, تم تعدٌل العنوان لٌصبح فٌبل  12/12/2021
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 . -أوسٌم  -بطرٌك البراجٌل 
, لٌدت فى ,  19507هندسٌة , شركة سبك لٌدها برلم: , كونستٌل للصناعات ال - 45
, تم تعدٌل العنوان  12/12/2021, وفى تارٌخ  9087, برلم اٌداع ,  03/11/2021

من مبنى المبنى الصناعى الكابن بالمطمة السابعة  5لٌصبح مصنع فى عنبر رلم رلم 
 . 7089المطعة 

,  2411شركة سبك لٌدها برلم: , ,  RADIUSرٌدٌوس للتشطٌبات والدٌكورات  - 46
, تم  13/12/2021, وفى تارٌخ  2903, برلم اٌداع ,  23/10/2018لٌدت فى , 

 فٌصل . -امتداد ش مراد علً دروٌش  - 1تعدٌل العنوان لٌصبح برج االمانة 
 West Ridge Real Stateوٌست رٌدج للوساطة العمارٌة وإدارة المشروعات  - 47

Brokerage Agency And Project Management  :شركة سبك لٌدها برلم ,
, وفى تارٌخ  2545, برلم اٌداع ,  06/05/2019, لٌدت فى ,  5185, 

 -الدور الثانى بعد االرضى  - 6, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الشمة رلم  13/12/2021
 هضبة االهرام . -ع برج غرناطه  293بالعمار اللم 

,  8153للغازات والصناعات الطبٌة , شركة سبك لٌدها برلم: , شركة بنً سوٌف  - 48
, تم  13/12/2021, وفى تارٌخ  6658, برلم اٌداع ,  26/11/2019لٌدت فى , 

مساحة رم  1164لطعة رلم  -تعدٌل العنوان لٌصبح مولع ممارسة النشاط الثانً ) العدلٌة 
 . 2منطمة رلم  61
,  TROJAN EGYPT CONTRACTINGمة تروجان مصر للمماوالت العا - 49

,  1042, برلم اٌداع ,  10/02/2020, لٌدت فى ,  9542شركة سبك لٌدها برلم: , 
( مبنً رلم 3, تم تعدٌل العنوان لٌصبح مكتب إداري بالدور ) 13/12/2021وفى تارٌخ 

 الحً العاشر . -المحور المركزي  -)سٌلفر مول ( 44/2/1( لطعة أرض رلم 3)
, لٌدت فى ,  11951دمحم زكرٌا احمد سعد وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 50
, تم تعدٌل العنوان  13/12/2021, وفى تارٌخ  4621, برلم اٌداع ,  23/09/2020

 لٌصبح ناحٌة تنٌدة .
, لٌدت فى  12138, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Dayrahداٌرة للحلول االلكترونٌة  - 51

, تم تعدٌل العنوان  13/12/2021, وفى تارٌخ  4866, برلم اٌداع ,  01/10/2020, 
محور  40لطعة االرض رلم  40جالٌرٌا  -بمبنى مركز اٌدج  B 2-05لٌصبح مكتب 

 كرٌزى ووتر .
 06/10/2020, لٌدت فى ,  12221ساكو للمماوالت , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 52

 -11, تم تعدٌل العنوان لٌصبح شمة  13/12/2021, وفى تارٌخ  4995, برلم اٌداع , 
 . 11الحى  5مجاورة  66العمار رلم 

&  Excellent Productionاكسبلنت بروداكشن أند دٌستربٌوشن  - 53
Distribution  , :برلم  15/10/2020, لٌدت فى ,  12365, شركة سبك لٌدها برلم ,

- 403دٌل العنوان لٌصبح شمة رلم , تم تع 13/12/2021, وفى تارٌخ  5204اٌداع , 
 ش نادى الصٌد . 46
, شركة سبك لٌدها برلم: ,  PROFESSIONALبروفٌشنال للخدمات الطبٌة  - 54

, وفى تارٌخ  5730, برلم اٌداع ,  02/11/2020, لٌدت فى ,  12684
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, تم تعدٌل العنوان لٌصبح مجمع اهل الخٌر الممام بمنطمة خدمات الحى  13/12/2021
 . 20على المطعة رلم  12&  11
م: , , شركة سبك لٌدها برل PROFESSIONALبروفٌشنال للخدمات الطبٌة  - 55

, وفى تارٌخ  5730, برلم اٌداع ,  02/11/2020, لٌدت فى ,  12684
شارع احمد  33 -الدور الثانى  7, تم تعدٌل العنوان لٌصبح شمة رلم  13/12/2021

 المهندسٌن . -عرابى 
, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Image Film Productionإٌمدج فٌلم برودكشن  - 56

, وفى تارٌخ  5929, برلم اٌداع ,  10/11/2020, لٌدت فى ,  12813
شارع سورٌا الدور الثانى  63, تم تعدٌل العنوان لٌصبح مبنى رلم رلم  13/12/2021

 المهندسٌن .
 WORLD WIDE CEMENTورلد واٌد سمنت لٌمتد )لتجارة االسمنت(  - 57

LIMITED  , :م , برل 28/11/2021, لٌدت فى ,  20006, شركة سبك لٌدها برلم
/  4, تم تعدٌل العنوان لٌصبح فرع ادارى  13/12/2021, وفى تارٌخ  9885اٌداع , 

 شارع االهرام . 7بالدور الثالث بالعمار رلم  2
, لٌدت فى ,  5872, شركة سبك لٌدها برلم: ,  TEC Lightتٌن الٌت  - 58
لعنوان , تم تعدٌل ا 14/12/2021, وفى تارٌخ  3496, برلم اٌداع ,  08/07/2019

 بجوار بنزٌنة موبٌل التجمع االول . 22لٌصبح لطعة 
, لٌدت فى ,  5872, شركة سبك لٌدها برلم: ,  TEC Lightتٌن الٌت  - 59
, تم تعدٌل العنوان  14/12/2021, وفى تارٌخ  3496, برلم اٌداع ,  08/07/2019

 مول مٌن مان لٌلة المدر . 25أ محل رلم  68 - 3لٌصبح ق 
, لٌدت فى ,  7094اسامة مإٌد الٌاسٌن وشرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 60
, تم تعدٌل العنوان  14/12/2021, وفى تارٌخ  5180, برلم اٌداع ,  29/09/2019

مرحلة  3مبنى  -132لٌصبح ومولع ممارسة نشاط تجارة الجملة والتجزبة : محل رلم 
 كتوبر .ا 6 -الحى الثانى  -سنتر االردنٌة  -اولى 

,  15055إلٌجانت لصناعة وتجارة المبلبس الجاهزة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 61
, تم  14/12/2021, وفى تارٌخ  2247, برلم اٌداع ,  25/03/2021لٌدت فى , 

 تعدٌل العنوان لٌصبح محل مبلبس مٌدان الشعلة بشارع الجامع الدهار .
, شركة سبك لٌدها برلم: ,  laduo trading exportinالدٌو للتجاره و التصدٌر  - 62

, وفى تارٌخ  3099, برلم اٌداع ,  26/04/2021, لٌدت فى ,  15556
 -خفرع  -حدابك االهرام البوابة الثانٌة  408, تم تعدٌل العنوان لٌصبح  14/12/2021

 الهرم .
ى , , لٌدت ف 15821, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Croi Egyكروي إٌجً  - 63
, تم تعدٌل العنوان  14/12/2021, وفى تارٌخ  3580, برلم اٌداع ,  25/05/2021

رلم  - Croi Egyمطعم كروي إٌجً  -لٌصبح ومولع ممارسة النشاط فً العنوان االتى :
Zone3 Cp9 ( الوالع بٌن مدخل زاٌد ) أمام  -( 4( ومدخل زاٌد )3) مول بافلون بارن
 . الشٌخ زاٌد -جامعة الماهرة 

,  18077مناهل اللحاق العمالة المصرٌة بالخارج , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 64
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, تم  14/12/2021, وفى تارٌخ  5754, برلم اٌداع ,  19/08/2021لٌدت فى , 
برج  -الدور الثامن فوق البدروم واالرضى  -( سلم )ب( 6تعدٌل العنوان لٌصبح شمة رلم )

 فٌصل . -ٌوطٌة المر -شارع اجٌاد  -الخلٌل 
,  4825, شركة سبك لٌدها برلم: ,  STOMACHستو مان الدارة المطاعم  - 65

, تم  15/12/2021, وفى تارٌخ  6069, برلم اٌداع ,  17/11/2020لٌدت فى , 
 تعدٌل العنوان لٌصبح تم غلك الفرع .

,  4825, شركة سبك لٌدها برلم: ,  STOMACHستو مان الدارة المطاعم  - 66
, تم  15/12/2021, وفى تارٌخ  5333, برلم اٌداع ,  19/10/2020لٌدت فى , 

 تعدٌل العنوان لٌصبح تم غلك الفرع .
,  4825, شركة سبك لٌدها برلم: ,  STOMACHستو مان الدارة المطاعم  - 67

, تم  15/12/2021رٌخ , وفى تا 7361, برلم اٌداع ,  23/12/2019لٌدت فى , 
 تعدٌل العنوان لٌصبح تم غلك الفرع .

, لٌدت فى ,  10539عماد عمر سٌد وشرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 68
, تم تعدٌل العنوان  15/12/2021, وفى تارٌخ  2505, برلم اٌداع ,  21/06/2020

مركز  -رة المساعده جزٌ -لٌصبح المركز الربٌسى ومولع ممارسة النشاط فٌبل الوحش 
 . -الواسطى  -الواسطى 

, شركة  tile green for buildinj materialsتاٌل جرٌن فور بٌلدنج ماترٌلز  - 69
, وفى  1570, برلم اٌداع ,  28/02/2021, لٌدت فى ,  14651سبك لٌدها برلم: , 

لثالث بمول بالدور ا 414, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الوحدة رلم  15/12/2021تارٌخ 
 . MC1بمركز المدٌنة التجارى منطمة  18امل الكابن بالمطعة رلم 

, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Hf for healthy foodاتش اف لبلغذٌه الصحٌه  - 70
, وفى تارٌخ  5402, برلم اٌداع ,  05/08/2021, لٌدت فى ,  16942

ب شارع الدلى  25مار رلم بالع 2, تم تعدٌل العنوان لٌصبح محل رلم  15/12/2021
 ناصٌة شارع رفاعة .

, شركة سبك لٌدها  MSA FOR CONSTRUCTIONام اس اي لبلنشاءات  - 71
, وفى تارٌخ  3896, برلم اٌداع ,  16/12/2018, لٌدت فى ,  3149برلم: , 

شارع مكرم  3 -الدور السادس  - 17, تم تعدٌل العنوان لٌصبح شمة  16/12/2021
 عبٌد .

( , شركة سبك لٌدها برلم: , MSHتاجر السعادة لتجارة المواد الغذابٌة والحلوٌات ) - 72
 16/12/2021, وفى تارٌخ  5288, برلم اٌداع ,  03/10/2019, لٌدت فى ,  7177

 بمنطمة االمتداد الجدٌد بهاٌبر وان . 11, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المحل رلم 
( , شركة سبك لٌدها برلم: , MSHمواد الغذابٌة والحلوٌات )تاجر السعادة لتجارة ال - 73

 16/12/2021, وفى تارٌخ  5288, برلم اٌداع ,  03/10/2019, لٌدت فى ,  7177
 بالسوق التجارى المدٌم مدٌنة الرحاب . 229, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المحل رلم 

,  Men s Club Collection For Tradingمٌنز كلوب كولٌكشن للتجاره  - 74
, وفى  794, برلم اٌداع ,  02/02/2020, لٌدت فى ,  9380شركة سبك لٌدها برلم: , 

شارع  92, تم تعدٌل العنوان لٌصبح محل تجارى بالعمار رلم  16/12/2021تارٌخ 
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 دوران شبرا .
, لٌدت فى ,  13095اجرو النٌل للتنمٌة الزراعٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 75
, تم تعدٌل العنوان  16/12/2021, وفى تارٌخ  6422, برلم اٌداع ,  02/12/2020

بمشروع بوالرٌس الزامل من المنطمة الخامسة  B10الوحدة رلم  106لٌصبح المطعة 
 بالمطورٌن .

 Alec Engineering Andألٌن للهندسة والمماوالت مصر  - 76
Contractingegypt  , :لٌدت فى ,  19344, شركة سبك لٌدها برلم ,

, تم تعدٌل العنوان  16/12/2021, وفى تارٌخ  8817, برلم اٌداع ,  27/10/2021
 -المنطمة الثانٌة  -التسعٌن الجنوبى  305 -مبنى جرٌت تاور  422لٌصبح مكتب رلم 

 الدور الثالث والرابع .
 Egyptian Center Forشركة المركز المصري لبلبتكار والتنمٌة التكنولوجٌة  - 77

Innovation and technology Development  , :شركة سبك لٌدها برلم ,
 17/12/2021, وفى تارٌخ  1388, برلم اٌداع ,  09/07/2018, لٌدت فى ,  1198

 -ش بغداد من ش نادى الجمارن  -بالدور الثانى  4, تم تعدٌل العنوان لٌصبح شمة رلم 
 . -العجمى  -زهراء الهانوفٌل 

, شركة سبك  TECHNOLOGY PRO - EGYPTمصر  -تكنولوجى برو  - 78
, وفى تارٌخ  218, برلم اٌداع ,  29/03/2018, لٌدت فى ,  213لٌدها برلم: , 

شارع ابو رواش  B123- C11, تم تعدٌل العنوان لٌصبح العمار رلم  19/12/2021
 الذكٌة . المرٌة -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوي 28لسم كرداسه الكٌلو 

, لٌدت فى ,  2118, شركة سبك لٌدها برلم: ,  EvenTechاٌفٌنتن  - 79
, تم تعدٌل العنوان  19/12/2021, وفى تارٌخ  2546, برلم اٌداع ,  03/10/2018

 ب شارع السلولى متفرع من شارع مراد .6لٌصبح 
فى ,  , لٌدت 12687رابٌت اكسبرٌس للنمل , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 80
, تم تعدٌل العنوان  19/12/2021, وفى تارٌخ  5737, برلم اٌداع ,  02/11/2020

 مدٌنة المعراج . 3070الدور االرضى بمدخل العمارة بالعمار رلم  1لٌصبح شمة 
, لٌدت فى ,  12687رابٌت اكسبرٌس للنمل , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 81
, تم تعدٌل العنوان  19/12/2021ى تارٌخ , وف 5737, برلم اٌداع ,  02/11/2020

ش عوٌس ناصٌة  41بالدور الخامس بعد االرضى الكابنة بالعمار رلم  9لٌصبح الشمة رلم 
 ش احمد الزٌات .

,  13905شٌخ العرب لتعببة وتورٌد المواد الغذابٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 82
, تم تعدٌل  19/12/2021فى تارٌخ , و 386, برلم اٌداع ,  18/01/2021لٌدت فى , 

العنوان لٌصبح ومولع ممارسة النشاط الحٌوانى: لتربٌه جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان 
ذلن النتاج السبلالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم فى العنوان االتى : دفنو بجوار مسجد 

 الفٌوم . -اطسا  -الفتح 
, شركة سبك لٌدها برلم: ,  CHLOROPHYLLكلوروفٌل للتنمٌه الزراعٌه  - 83

, وفى تارٌخ  6571, برلم اٌداع ,  13/09/2021, لٌدت فى ,  18584
محور  -(  1( بالمطعه رلم )  5, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الشمه رلم )  19/12/2021
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 خدمات الحى السادس .
, شركة سبك  Horizon Trade &Distributionهوراٌزون للتجاره والتوزٌع  - 84

, وفى تارٌخ  2292, برلم اٌداع ,  16/04/2019, لٌدت فى ,  4999لٌدها برلم: , 
عماره  -بالدور الثالث  5, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المكتب االدارى رلم  20/12/2021

 المحور المركزى . 1/2/44الممام على لطعة األرض رلم  -( 3،4رلم )
,  5941, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Majestic Hotels ماجستٌن هوتٌلز للفنادق - 85

, تم  20/12/2021, وفى تارٌخ  3577, برلم اٌداع ,  14/07/2019لٌدت فى , 
 كورنٌش النٌل . -تعدٌل العنوان لٌصبح مرسى بنادى االلصر لضباط الموات المسلحه 

 UNITED ARAB AFRICANالعربٌة االفرٌمٌة المتحدة للتجارة والتصنٌع  - 86
TRADE AND MANUFACTURING  , :10305, شركة سبك لٌدها برلم  ,

, تم  20/12/2021, وفى تارٌخ  2138, برلم اٌداع ,  05/05/2020لٌدت فى , 
 ش السالوسى . 4تعدٌل العنوان لٌصبح 

, شركة سبك لٌدها برلم: ,  El-TAJ ENGINEERINGالتاج لبلعمال الهندسٌه  - 87
 20/12/2021, وفى تارٌخ  894, برلم اٌداع ,  03/02/2021فى , , لٌدت  14219

ش احمد عبد العظٌم من النصر  5 -ه  9بالشمة رلم  Q, تم تعدٌل العنوان لٌصبح غرفة 
 الربٌسى .

, لٌدت فى ,  14614, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Elpop Chickenدجاج البوب  - 88
, تم تعدٌل العنوان  20/12/2021ى تارٌخ , وف 1505, برلم اٌداع ,  24/02/2021

 . -الهرم  -برج اربعة شارع العدوى من شارع اللبٌنى  -لٌصبح الدور االول 
, لٌدت فى ,  14614, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Elpop Chickenدجاج البوب  - 89
, تم تعدٌل العنوان  20/12/2021, وفى تارٌخ  1505, برلم اٌداع ,  24/02/2021

 كورنٌش النٌل . -لٌصبح تعدٌل الفرع مولع ممارسة النشاط : مطعم فى برج الحمد 
, لٌدت فى ,  14614, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Elpop Chickenدجاج البوب  - 90
, تم تعدٌل العنوان  20/12/2021, وفى تارٌخ  2711, برلم اٌداع ,  11/04/2021

 كورنٌش النٌل . -لٌصبح تعدٌل الفرع مولع ممارسة النشاط : مطعم فى برج الحمد 
 ALRAMA FOR DIGITALالراما للتسوٌك االلكترونى والكول سنتر  - 91

MARKETING  , :11/03/2021, لٌدت فى ,  14836, شركة سبك لٌدها برلم  ,
أ شارع  7, تم تعدٌل العنوان لٌصبح  20/12/2021, وفى تارٌخ  1867برلم اٌداع , 

 لبلى . 23برج دله الدور  -كورنٌش النٌل 
 CHARLES NORTHAMتشارلز نوراثام لؤلستشارات المالٌة .  - 92

FINANCIAL CONSULTING  , :لٌدت فى ,  15323, شركة سبك لٌدها برلم ,
, تم تعدٌل العنوان  20/12/2021, وفى تارٌخ  2725, برلم اٌداع ,  11/04/2021

 وسط البلد . -طلعت حرب  -شارع الفضل  5لٌصبح العمار رلم 
, لٌدت فى ,  16620لٌكسورا للصناعات الدوابٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 93
, تم تعدٌل العنوان  20/12/2021, وفى تارٌخ  4860, برلم اٌداع ,  12/07/2021

 ش فرٌد شولى . 12لٌصبح 
, لٌدت فى ,  16856الفا سٌوتٌكالز للتجارة والتوزٌع , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 94
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, تم تعدٌل العنوان  20/12/2021, وفى تارٌخ  5266, برلم اٌداع ,  01/08/2021
 الفالوجا .ش  14لٌصبح 

, لٌدت فى ,  16856الفا سٌوتٌكالز للتجارة والتوزٌع , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 95
, تم تعدٌل العنوان  20/12/2021, وفى تارٌخ  5266, برلم اٌداع ,  01/08/2021

 ش المحطة . 24لٌصبح 
, لٌدت فى ,  16856الفا سٌوتٌكالز للتجارة والتوزٌع , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 96
, تم تعدٌل العنوان  20/12/2021, وفى تارٌخ  5266, برلم اٌداع ,  01/08/2021

 البرجٌل .-ش اسماعٌل بدوى امتداد احمد عربى  2لٌصبح 
, لٌدت فى ,  16856الفا سٌوتٌكالز للتجارة والتوزٌع , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 97
, تم تعدٌل العنوان  20/12/2021ارٌخ , وفى ت 5266, برلم اٌداع ,  01/08/2021

 ش السودان . 441لٌصبح 
, لٌدت فى ,  16856الفا سٌوتٌكالز للتجارة والتوزٌع , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 98
, تم تعدٌل العنوان  20/12/2021, وفى تارٌخ  5266, برلم اٌداع ,  01/08/2021

 امام السكة الجدٌد بشتٌل . -ش الثورة  1لٌصبح 
, لٌدت فى ,  16856الفا سٌوتٌكالز للتجارة والتوزٌع , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 99
, تم تعدٌل العنوان  20/12/2021, وفى تارٌخ  5266, برلم اٌداع ,  01/08/2021

 ش المدٌنة المنورة من امتداد ش الوحدة ارض الحداد . 4لٌصبح 
, لٌدت فى ,  16856شركة سبك لٌدها برلم: , الفا سٌوتٌكالز للتجارة والتوزٌع ,  - 100

, تم تعدٌل العنوان  20/12/2021, وفى تارٌخ  5266, برلم اٌداع ,  01/08/2021
 شارع المنٌرة الربٌسى . 106لٌصبح 

, لٌدت فى ,  16856الفا سٌوتٌكالز للتجارة والتوزٌع , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 101
, تم تعدٌل العنوان  20/12/2021, وفى تارٌخ  5266, برلم اٌداع ,  01/08/2021

 ش ترعة بشتٌل . 21لٌصبح 
, شركة سبك لٌدها برلم:  NAVY BLUE LOGISTICSنافى بلو لوجٌستٌن  - 102

,  20/12/2021, وفى تارٌخ  0, برلم اٌداع ,  20/12/2021, لٌدت فى ,  20437, 
الحى  - 14الدور الرابع شمة  -برج الصفا  - 328تم تعدٌل العنوان لٌصبح عمار رلم 

 . -السابع 
لٌدت فى ,  , 9221توستد إلدارة الكافٌهات والمطاعم , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 103

, تم تعدٌل العنوان  21/12/2021, وفى تارٌخ  571, برلم اٌداع ,  23/01/2020
 لٌصبح مشروع كٌوبكس هاب وصلة دهشور الشاملٌة .

, شركة سبك لٌدها برلم: ,  GREEN LIFE GLجرٌن الٌف للمواد الغذابٌة  - 104
تارٌخ , وفى  3809, برلم اٌداع ,  25/08/2020, لٌدت فى ,  11418

 تمسٌم المستمبل ـ الهضبة الوسطً . 102, تم تعدٌل العنوان لٌصبح  21/12/2021
 PARIS LAND FORببلد  -بارٌس الند للتنمٌة الزراعٌة  - 105

AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO .PLAD  شركة سبك لٌدها ,
 , وفى تارٌخ 4740, برلم اٌداع ,  27/09/2020, لٌدت فى ,  12036برلم: , 

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح مولع ممارسة نشاط استصبلح االراضى لطعة  21/12/2021



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 على الطرٌك الربٌسى بارٌس درب االربعٌن بمدٌنة بارٌس . 2االرض رلم 
, لٌدت فى  15218البناء العربً لبلستٌراد والتصدٌر , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 106

, تم تعدٌل العنوان  21/12/2021وفى تارٌخ  , 2537, برلم اٌداع ,  05/04/2021, 
 المهندسٌن . -شارع جامعة الدول العربٌة  31بالعمار رلم  34لٌصبح شمة رلم 

, لٌدت فى  15218البناء العربً لبلستٌراد والتصدٌر , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 107
عدٌل العنوان , تم ت 21/12/2021, وفى تارٌخ  2537, برلم اٌداع ,  05/04/2021, 

 مصطفً النحاس . -عمارات عثمان  - 83بالدور الثمن بالعمار رلم  801لٌصبح شمة 
, لٌدت فى  15218البناء العربً لبلستٌراد والتصدٌر , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 108

, تم تعدٌل العنوان  21/12/2021, وفى تارٌخ  2537, برلم اٌداع ,  05/04/2021, 
 اول اكتوبر لسم اول العامرٌة .لٌصبح شارع 

 ORTHOاورثو كلٌنٌكال دٌاجنوستٌكس اٌجٌبت سٌرفٌزس ال ال سى  - 109
CLINICAL DAIGNOSTICS EGYPT SERVICES LLC  شركة سبك ,

, وفى تارٌخ  185, برلم اٌداع ,  27/03/2018, لٌدت فى ,  180لٌدها برلم: , 
( ألف مابة 1141مربع رلم ) - 3دة رلم , تم تعدٌل العنوان لٌصبح وح 22/12/2021

 تمسٌم مصر الجدٌدة . -الشٌراتون  -واحد وأربعون 
, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Toi Hair And Beautyتوا هٌر اند بٌوتً  - 110

 22/12/2021, وفى تارٌخ  2885, برلم اٌداع ,  23/10/2018, لٌدت فى ,  2401
مجمع -المبنى االشرلى  -بالدور االرضى  n006-n005, تم تعدٌل العنوان لٌصبح 

 الشٌخ زاٌد . -محور كرٌزى ووتر  - 40جالٌرٌا 
, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Toi Hair And Beautyتوا هٌر اند بٌوتً  - 111

 22/12/2021, وفى تارٌخ  2885, برلم اٌداع ,  23/10/2018, لٌدت فى ,  2401
 279الدور االول المبنى التجارى و االدارى لطهة رلم , تم تعدٌل العنوان لٌصبح نصف 

 التجمع الخامس . -المطاع الثانى مركز خدمات المدٌنة شارع التسعٌن 
, لٌدت فى ,  6665روٌال هاوس لبلثاث , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 112

, تم تعدٌل العنوان  22/12/2021, وفى تارٌخ  4568, برلم اٌداع ,  02/09/2019
ٌصبح إضافة فرع بالعنوان : المحل التجارى بالدور االرضى بكامل ل

م()خمسة واربعون متر مربع وخمسون جزء من المابة من المتر 45.5مسطح)
 -تنظٌم طرٌك الحرٌة بالدور األول )المٌزان( االبراهٌمٌة  219المربع(والكابن بالعمار 

 اإلسكندرٌة . -لسم باب شرلى 
, لٌدت فى ,  6665ثاث , شركة سبك لٌدها برلم: , روٌال هاوس لبل - 113

, تم تعدٌل العنوان  22/12/2021, وفى تارٌخ  4568, برلم اٌداع ,  02/09/2019
لٌصبح إضافة فرع بالعنوان: نصف مساحة المٌزان بالدور األول فوق االرضى 

ٌك تنظٌم طر219م()ثبلثمابة وأربعة وخمسون مترمربع(والكابن بالعمار354وتمدر)
 اإلسكندرٌة . -لسم باب شرلى-الحرٌة بالدور األول)المٌزان(االبراهٌمٌة 

, شركة سبك  Uva Farmأوفا فارم لئلستثمار الزراعى واستصبلح األراضً  - 114
, وفى تارٌخ  1625, برلم اٌداع ,  03/03/2020, لٌدت فى ,  9944لٌدها برلم: , 

 70, تم تعدٌل العنوان لٌصبح افتتاح فرع فى بجور المطعة رلم رلم  22/12/2021



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 مكرر بالحزام االخضر بالمنطمة الشمالٌة الشرلٌة .
, لٌدت فى ,  15034,  مصر , شركة سبك لٌدها برلم: -السما للعطور  - 115

, تم تعدٌل العنوان  22/12/2021, وفى تارٌخ  2219, برلم اٌداع ,  24/03/2021
 شارع المعتصم تماطع حسان بن ثابت . 7لٌصبح محل تجارى بالعمار رلم 

 Green berrys for food and -جرٌن بٌرى األغذٌة و المشروبات  - 116
beverage  :برلم  15/09/2021, لٌدت فى ,  18665, , شركة سبك لٌدها برلم ,

 9, تم تعدٌل العنوان لٌصبح وحده رلم  22/12/2021, وفى تارٌخ  6701اٌداع , 
 بالمركز التجارى ببلزا اسبانٌا . b3بالدور االرضى و الدور االول فى مبنى 

-ORTHOاورثو كلٌنٌكال دٌاجنوستٌكس اٌجٌبت انفٌستمنت ال ال سى  - 117
CLINICAL DAIGNOSTICS EGYPT INVESTMENT LLC  شركة ,

, وفى تارٌخ  164, برلم اٌداع ,  26/03/2018, لٌدت فى ,  160سبك لٌدها برلم: , 
( ألف مابة 1141مربع رلم ) - 2, تم تعدٌل العنوان لٌصبح غرفة رلم  23/12/2021

 تمسٌم مصر الجدٌدة . -الشٌراتون  -واحد وأربعون 
, لٌدت فى ,  4254حمد وشركاة , شركة سبك لٌدها برلم: , هانً علً ا - 118

, تم تعدٌل العنوان  23/12/2021, وفى تارٌخ  1228, برلم اٌداع ,  04/03/2019
 بمنطمة مخازن الشباب . - 695لٌصبح مصنع رلم 

توب لٌرن , شركة سبك لٌدها برلم: ,  -شركة دجلة لتورٌد المستلزمات المدرسٌة  - 119
 23/12/2021, وفى تارٌخ  1403, برلم اٌداع ,  11/03/2019لٌدت فى ,  , 4362

 شارع نبٌل طه . -( 2بالعمار رلم ) -( 2, تم تعدٌل العنوان لٌصبح شمة بالدور )
الصفوة لتجارة االدوٌة البٌطرٌة واالعبلف وصحة الحٌوان , شركة سبك لٌدها  - 120

, وفى تارٌخ  2287برلم اٌداع , ,  16/04/2019, لٌدت فى ,  4994برلم: , 
 -ش مسجد الرحمة  13, تم تعدٌل العنوان لٌصبح افتتاح فرع بالعنوان /  23/12/2021

 ابو النمرس . -ش مدرسة االلسن 
الصفوة لتجارة االدوٌة البٌطرٌة واالعبلف وصحة الحٌوان , شركة سبك لٌدها  - 121

, وفى تارٌخ  2287برلم اٌداع , ,  16/04/2019, لٌدت فى ,  4994برلم: , 
 -شارع المجزر الى  -شارع منٌر صلٌب  2, تم تعدٌل العنوان لٌصبح  23/12/2021

 الهرم .
 .AUTOMBILAK CAR TRADING COاوتوموبٌلن لتجارة السٌارات  - 122

S.A.E  , :برلم اٌداع ,  18/04/2019, لٌدت فى ,  5029, شركة سبك لٌدها برلم ,
و  g 61, تم تعدٌل العنوان لٌصبح العٌن رلم  23/12/2021ى تارٌخ , وف 2336

 الكابنة بالمجمع التجارى مول طنطا .
شركة اكادٌمٌة خطوات التمدم العلمً والتكنولوجً , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 123

 23/12/2021, وفى تارٌخ  3776, برلم اٌداع ,  22/07/2019, لٌدت فى ,  6080
ش دمحم مملد الحى الثامن لطعة 77العنوان لٌصبح الدور االرضى العمار رلم  , تم تعدٌل

 . 4رلم 
, شركة سبك لٌدها برلم: ,  ELEVEN X ELEVENاٌلفن باي اٌلفن للتجارة  - 124

 23/12/2021, وفى تارٌخ  7118, برلم اٌداع ,  12/12/2019, لٌدت فى ,  8504



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ش المنال . 1الدور الرابع  113, تم تعدٌل العنوان لٌصبح شمة رلم 
,  8656احمد السٌد ابراهٌم السٌد وادى وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 125

, تم  23/12/2021, وفى تارٌخ  8342, برلم اٌداع ,  22/12/2019لٌدت فى , 
 . -طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوى جمعٌة الهدى  -84تعدٌل العنوان لٌصبح ن 

,  9938, شركة سبك لٌدها برلم: ,  3Axis Designثري أكسٌس دٌزاٌن  - 126
, تم  23/12/2021, وفى تارٌخ  1619, برلم اٌداع ,  02/03/2020لٌدت فى , 

 البوابة الثانٌة الهرم . -ن  148عمار  - 8تعدٌل العنوان لٌصبح شمة نموذج رلم 
 23/09/2020, لٌدت فى ,  11964درة النٌل للنمل , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 127

شارع  1, تم تعدٌل العنوان لٌصبح  23/12/2021, وفى تارٌخ  4641, برلم اٌداع , 
 . 801شمة  -الدور الثامن  - Bعمارة  -المحروسة 

,  12706الصفا للصناعات الببلستٌكٌة والتجارة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 128
, تم  23/12/2021, وفى تارٌخ  5760ٌداع , , برلم ا 03/11/2020لٌدت فى , 

ـ بالمنطمة الصناعٌة التوسعات الشمالٌة ـ  5تعدٌل العنوان لٌصبح المطعة الصناعٌة رلم 
 منطمة المطورٌن ـ المجمع الصناعً بوالرٌوس الدولٌة للمناطك الصناعٌة .

, لٌدت  19700, شركة سبك لٌدها برلم: ,  K.S.Fكسبر للصناعات الحدٌدٌة  - 129
, تم تعدٌل  23/12/2021, وفى تارٌخ  9388, برلم اٌداع ,  14/11/2021فى , 

 المنطمة الصناعٌة السادسة . 85العنوان لٌصبح لطعة رلم 
 WARD HOMEورد هوم كولٌكشن لصناعة األنسجه والمفروشات  - 130

COLLeCTion  , :27/02/2019, لٌدت فى ,  4194, شركة سبك لٌدها برلم  ,
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح تم غلك فرع  26/12/2021, وفى تارٌخ  1143برلم اٌداع , 

 . -شارع االزهر الجمالٌة  76ب  2محل رلم 
 WARD HOMEورد هوم كولٌكشن لصناعة األنسجه والمفروشات  - 131

COLLeCTion  , :27/02/2019, لٌدت فى ,  4194, شركة سبك لٌدها برلم  ,
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح تم غلك فرع  26/12/2021, وفى تارٌخ  1143, برلم اٌداع 
 . -شارع االزهر الجمالٌة  76ب  3محل رلم 

 WARD HOMEورد هوم كولٌكشن لصناعة األنسجه والمفروشات  - 132
COLLeCTion  , :27/02/2019, لٌدت فى ,  4194, شركة سبك لٌدها برلم  ,

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح تم غلك فرع  26/12/2021, وفى تارٌخ  1143برلم اٌداع , 
 شارع االزهر الجمالٌة . 76ب  4محل رلم 

, لٌدت فى ,  7263احمد جبلل رمضان وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 133
, تم تعدٌل العنوان  26/12/2021, وفى تارٌخ  5408, برلم اٌداع ,  08/10/2019

محور خدمى ثانى فى -بلون 219لٌصبح الدور االول فمط بالمصنع الكابن فى المطعة رلم 
 المنطمة الصناعٌة الثالثة .

, لٌدت فى ,  10275المعمل اٌه اس للتحالٌل الطبٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 134
, تم تعدٌل العنوان  26/12/2021, وفى تارٌخ  2065, برلم اٌداع ,  26/04/2020

 ش التحرٌر . 96لٌصبح افتتاح فرع فى 
, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Premium pest controlبرٌمٌوم لمكافحة االفات  - 135



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

, وفى تارٌخ  6374, برلم اٌداع ,  06/09/2021, لٌدت فى ,  18467
 ش مستجد من ش التروللى . 4, تم تعدٌل العنوان لٌصبح فتح فرع  26/12/2021

 SYSTEM APPLICATIONS FORتطبٌمات النظم المستمبلٌة )  - 136
FUTURE ENTERPRISE SAFE لٌدت  359ا برلم: , ( , شركة سبك لٌده ,

, تم تعدٌل  27/12/2021, وفى تارٌخ  378, برلم اٌداع ,  15/04/2018فى , 
بمطعة  LINXالطابك األول فوق األرضً المبنى  -ب  104العنوان لٌصبح الوحدة رلم 

 طرٌك مصر اإلسكندرٌة الصحراوي . 28الكٌلو  -المرٌة الذكٌة  F5-F6األرض رلم 
, لٌدت فى ,  361للصناعات الغذابٌة , شركة سبك لٌدها برلم: , سوبر فودز  - 137

, تم تعدٌل العنوان  27/12/2021, وفى تارٌخ  380, برلم اٌداع ,  15/04/2018
 بالمنطمة الصناعٌة الثانٌة . . 68لٌصبح افتتاح فرع بالعنوان / فرع انتاجى بالمطعة رلم 

, لٌدت فى ,  830شركة سبك لٌدها برلم: , اندو تكنولوجً للخدمات الطبٌة ,  - 138
, تم تعدٌل العنوان  27/12/2021, وفى تارٌخ  910, برلم اٌداع ,  28/05/2018

 ش ابو المحاسن الشاذلى . 30لٌصبح 
, شركة سبك لٌدها  FAYROUZPLASTالفٌروز ببلست لصناعة الببلستٌن  - 139

, وفى تارٌخ  57اٌداع , , برلم  03/01/2019, لٌدت فى ,  3395برلم: , 
المحور  - 53, تم تعدٌل العنوان لٌصبح لطعة االرض الصناعٌة رلم  27/12/2021

 المنطمة الصناعٌة األولً . -الخدمً الثانً 
, شركة سبك لٌدها  BSMARK SECUREبسمارن سكٌور لبلمن والحراسة  - 140

, وفى تارٌخ  2858, برلم اٌداع ,  26/05/2019, لٌدت فى ,  5398برلم: , 
 ب ش المرٌوطٌة فٌصل . 56 -, تم تعدٌل العنوان لٌصبح شمة دور ثانى  27/12/2021

, لٌدت فى ,  7185شوحها متطلبهاش , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 141
, تم تعدٌل العنوان  27/12/2021, وفى تارٌخ  5300, برلم اٌداع ,  03/10/2019

 ش الطٌران . 52لٌصبح 
, شركة سبك لٌدها برلم: ,  VESTITIفٌستٌتً لتصنٌع وتجارة المبلبس الجاهزة  - 142

, وفى تارٌخ  6403, برلم اٌداع ,  01/12/2020, لٌدت فى ,  13082
الكابن  S11, تم تعدٌل العنوان لٌصبح تم افتتاح فرع فى الوحده رلم  27/12/2021

طرٌك  75على االرض الكابنة فى  2000بالطابك الثانى بالمبنى التجارى بانوراما طٌبة 
 النصر رابعة العدوٌة .

 Silicon Arena For Softwareسٌلٌكون أرٌنا للحلول البرمجٌة  - 143
Solutions  , :برلم  24/01/2021, لٌدت فى ,  14011, شركة سبك لٌدها برلم ,

لمركز , تم تعدٌل العنوان لٌصبح اصبح ا 27/12/2021, وفى تارٌخ  543اٌداع , 
ش  11 -بالدور الثالث المبنى الٌونانى  327الربٌسى و مولع ممارسة النشاط وحدة رلم 

 باب اللوق . -ٌوسف الجندى 
, لٌدت فى ,  20214زٌكو دراي كلٌن , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 144

, تم تعدٌل العنوان  27/12/2021, وفى تارٌخ  10237, برلم اٌداع ,  08/12/2021
الجٌزةالحً  -اكتوبر  6 -الحً السابع  -ش سعد بن عبادة  295افتتاح الفرع :  لٌصبح

 السابع .
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, لٌدت فى ,  20214زٌكو دراي كلٌن , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 145
, تم تعدٌل العنوان  27/12/2021, وفى تارٌخ  10237, برلم اٌداع ,  08/12/2021

 منخفض الحً السابع . -مالن ش انس بن  257لٌصبح افتتاح الفرع : 
, لٌدت فى ,  6399اٌدٌكو لبلستثمار التعلٌمى , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 146

, تم تعدٌل العنوان  28/12/2021, وفى تارٌخ  4192, برلم اٌداع ,  08/08/2019
خدمات المنطمة السٌاحٌة  - 28لٌصبح مدرسة اٌنوفٌشن الدولٌة الممامة على المطعه رلم 

 التوسعات الشمالٌة السٌاحٌة . -االولى 
, لٌدت فى ,  13464طور سٌناء للصناعات الجبسٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 147

, تم تعدٌل العنوان  28/12/2021, وفى تارٌخ  6970, برلم اٌداع ,  20/12/2020
 الصناعى .منطمة عرب ابوساعد المركز الربٌسى ومولع ممارسة النشاط --------لٌصبح 

, لٌدت فى ,  13781أسمان العاصمة بحر مملً , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 148
, تم تعدٌل العنوان  28/12/2021, وفى تارٌخ  190, برلم اٌداع ,  10/01/2021

 الحً األول . -المجارة الثانٌة  - 57محل بالدور األرضً بالعمار رلم  -1لٌصبح 
, لٌدت  13933بانزروتً اٌجٌبت للمنشآت السٌاحٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 149
, تم تعدٌل  28/12/2021, وفى تارٌخ  436, برلم اٌداع ,  19/01/2021فى , 

المنطمة التجارٌة الحرفٌة السوق الشرلى  cلطاع  4نموذج  95العنوان لٌصبح المحل رلم 
 مدٌنة الرحاب .بالركن الشمالى الشرلى بامتداد 

, لٌدت  13933بانزروتً اٌجٌبت للمنشآت السٌاحٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 150
, تم تعدٌل  28/12/2021, وفى تارٌخ  436, برلم اٌداع ,  19/01/2021فى , 

العنوان لٌصبح بمطعة االرض ٌمٌن وصلة دهشور الشمالٌة للمادم من مٌدان جهٌنة مابٌن 
 . 4مدخل زاٌدو  3مدخل زاٌد 

 SYNCHRONIZED BUSINESSسنكروناٌزد بزنس سلوشنز  - 151
SOLUTIONS  , :07/02/2021, لٌدت فى ,  14278, شركة سبك لٌدها برلم  ,

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح وحدة ادارٌة  28/12/2021, وفى تارٌخ  996برلم اٌداع , 
 ب اللوق .ش التحرٌر با 171بمبنى الحرم الٌونانى الكابن فى 

, لٌدت فى ,  16690شركة رونك للخدمات البٌبٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 152
, تم تعدٌل العنوان  28/12/2021, وفى تارٌخ  4991, برلم اٌداع ,  14/07/2021

 عسران عبد النعٌم .-ش توكل ٌوسف 3لٌصبح 
,  20139ا برلم: , , شركة سبك لٌده ALATAIAالعطاٌا للصناعات الغذابٌة  - 153

, تم  28/12/2021, وفى تارٌخ  10113, برلم اٌداع ,  05/12/2021لٌدت فى , 
 زمام ابو صٌر . 22بحوض فارس  69تعدٌل العنوان لٌصبح لطعة رلم 

فورى لتكنولوجٌا البنون والمدفوعات االلكترونٌة ش م م , شركة سبك لٌدها برلم:  - 154
, وفى تارٌخ  1552, برلم اٌداع ,  19/07/2018, لٌدت فى ,  1333, 

( الكابن بالعمار بناحٌة 3, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المحل التجاري رلم ) 29/12/2021
 رمل ثان .-مٌدان أبٌس المرٌة األولً

فورى لتكنولوجٌا البنون والمدفوعات االلكترونٌة ش م م , شركة سبك لٌدها برلم:  - 155
, وفى تارٌخ  1552, برلم اٌداع ,  19/07/2018, لٌدت فى ,  1333, 
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( الكابن امتداد شارع 2, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المحل التجاري رلم ) 29/12/2021
 مسجد الشرلاوي امام المسم متفرع من الصحراوي .

فورى لتكنولوجٌا البنون والمدفوعات االلكترونٌة ش م م , شركة سبك لٌدها برلم:  - 156
, وفى تارٌخ  1552, برلم اٌداع ,  19/07/2018لٌدت فى , ,  1333, 

( بالدور األرضً من 1, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المحل التجاري رلم ) 29/12/2021
 بندر جرجا . -شارع الحرٌة لبلً  -الناحٌة المبلٌة من المدخل ببرج الحرٌة 

م , شركة سبك لٌدها برلم:  فورى لتكنولوجٌا البنون والمدفوعات االلكترونٌة ش م - 157
, وفى تارٌخ  1552, برلم اٌداع ,  19/07/2018, لٌدت فى ,  1333, 

( بالدور األرضً 1, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المحل التجاري رلم ) 29/12/2021
 المشروع األمرٌكً . -( 2( مجاوره )65( لطعة )12الجهة الغربٌة بلون )

والمدفوعات االلكترونٌة ش م م , شركة سبك لٌدها برلم:  فورى لتكنولوجٌا البنون - 158
, وفى تارٌخ  1552, برلم اٌداع ,  19/07/2018, لٌدت فى ,  1333, 

( بالدور األرضً 1, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المحل التجاري رلم ) 29/12/2021
 أمام مسجد العماري . -والمٌزان الخاص به والكابن بشارع دمحم محسن حمد 

فورى لتكنولوجٌا البنون والمدفوعات االلكترونٌة ش م م , شركة سبك لٌدها برلم:  - 159
, وفى تارٌخ  1552, برلم اٌداع ,  19/07/2018, لٌدت فى ,  1333, 

( بالدور األرضً 29, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المحل التجاري رلم ) 29/12/2021
دٌمة التراث بالمحور المركزي )مول ( أسفل المحل بجوار ح29والبدروم األرضً )

 الزهور( .
فورى لتكنولوجٌا البنون والمدفوعات االلكترونٌة ش م م , شركة سبك لٌدها برلم:  - 160

, وفى تارٌخ  1552, برلم اٌداع ,  19/07/2018, لٌدت فى ,  1333, 
لعمار رلم ( والكابن با1, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المحل التجاري رلم ) 29/12/2021

 أول أسوان .-( شارع شرق البندر عمارة أبو عرب1)
فورى لتكنولوجٌا البنون والمدفوعات االلكترونٌة ش م م , شركة سبك لٌدها برلم:  - 161

, وفى تارٌخ  1552, برلم اٌداع ,  19/07/2018, لٌدت فى ,  1333, 
( والكابن بالعمار رلم 1, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المحل التجاري رلم ) 29/12/2021

 ( شارع مجلس المدٌنة .61)
,  07/08/2018, لٌدت فى ,  1541رواج كابٌتال , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 162

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح مبنى رلم  29/12/2021, وفى تارٌخ  1809برلم اٌداع , 
 شارع سورٌا الدور الثانى المهندسٌن . 63

 GAMMA ENGINEERINGشركة جاما للتركٌبات واالستشارات الهندسٌة  - 163
CONSULTANTS  , :07/07/2019, لٌدت فى ,  5847, شركة سبك لٌدها برلم 

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح سنتر االمل  29/12/2021, وفى تارٌخ  3462, برلم اٌداع , 
 . ادارى 21مكتب رلم  - 4التجارى الحى االول مجاورة 

, لٌدت فى ,  8555, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Our Visionرإٌتنا  - 164
, تم تعدٌل العنوان  29/12/2021, وفى تارٌخ  7191, برلم اٌداع ,  17/12/2019

أ شارع الحجاز ـ المهندسٌن ـ 17بالعنوان الكابن  1لٌصبح افتتاح فرع للشركة بالمحل رلم 
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. 
, شركة سبك لٌدها  ARAB HOLIDAYعرب هولٌداي للتسوٌك السٌاحً  - 165

, وفى تارٌخ  2488, برلم اٌداع ,  04/04/2021, لٌدت فى ,  15196برلم: , 
شمة  -الدور الرابع  -شارع الجمهورٌة  14, تم تعدٌل العنوان لٌصبح  29/12/2021
 ( .3.4غرفة ) -12

, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Hf for healthy foodاتش اف لبلغذٌه الصحٌه  - 166
, وفى تارٌخ  5402, برلم اٌداع ,  05/08/2021, لٌدت فى ,  16942

بالدور االراضى بالعمار  4, تم تعدٌل العنوان لٌصبح افتتاح فرع محل  29/12/2021
 ش مصطفى حافظ حالٌا جالٌس بن سابما . 13

, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Hf for healthy foodاتش اف لبلغذٌه الصحٌه  - 167
, وفى تارٌخ  5402, برلم اٌداع ,  05/08/2021, لٌدت فى ,  16942

 أ ش الجبلء . 2, تم تعدٌل العنوان لٌصبح افتتاح فرع محل بالعمار  29/12/2021
,  18065, شركة سبك لٌدها برلم: ,  AUTO LINEأوتو الٌن للتورٌدات  - 168

, تم  29/12/2021, وفى تارٌخ  5742, برلم اٌداع ,  18/08/2021لٌدت فى , 
تعدٌل العنوان لٌصبح ممرربٌسى و مولع ممارسه النشاط فى مبنى الخدمات الفنٌة بمحطة 

 الكابنة بواصلة دهشور . 1تموٌن سٌارات شٌل اوت زاٌد 
,  11/12/2018, لٌدت فى ,  3089, شركة سبك لٌدها برلم: , فورٌفر للتجارة  - 169

شارع  38, تم تعدٌل العنوان لٌصبح  30/12/2021, وفى تارٌخ  3818برلم اٌداع , 
 عمر بن الخطاب .

, شركة سبك لٌدها برلم: ,  GGC Middle Eastجً جً سً مٌدٌل إٌست  - 170
, وفى تارٌخ  4492, , برلم اٌداع  17/09/2020, لٌدت فى ,  11867

 -الثامن  الدور  - 29العمار رلم  - 3, تم تعدٌل العنوان لٌصبح شمة رلم  30/12/2021
 البر الشرلً . -شارع طلعت حرب 

, شركة سبك لٌدها  CORDVAلرطبه لبلستثمار الزراعً واستصبلح األراضً  - 171
, وفى تارٌخ  1491, برلم اٌداع ,  23/02/2021, لٌدت فى ,  14601برلم: , 

 -البوابة الثانٌة  -)و( الدور األرضً  199, تم تعدٌل العنوان لٌصبح  30/12/2021
 الهرم . -حدابك األهرام 

, شركة سبك لٌدها  CORDVAلرطبه لبلستثمار الزراعً واستصبلح األراضً  - 172
خ , وفى تارٌ 1491, برلم اٌداع ,  23/02/2021, لٌدت فى ,  14601برلم: , 

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح افتتاح فرع / إداري للشركة بالعنوان عمارة  30/12/2021
 ( بالدور األرضً شارع أبو سمرة المتفرع من شارع الحرٌة .2رلم )
, لٌدت فى ,  15453زغلوله فتحً سالم وشرٌكها , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 173

, تم تعدٌل العنوان  30/12/2021ٌخ , وفى تار 2921, برلم اٌداع ,  19/04/2021
 بالمنطمة الصناعٌة امتداد الثالثة . 332لٌصبح مولع ممارسة النشاط المطعة رلم 

, شركة سبك لٌدها برلم: ,  FOOD BUSINESS GATEفود بٌزنس جٌت  - 174
, وفى تارٌخ  6619, برلم اٌداع ,  14/09/2021, لٌدت فى ,  18614

الكبنة وصلة  2, تم تعدٌل العنوان لٌصبح محطةولود شل اوت زاٌد  30/12/2021
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 6اتجاه المادم من طرٌك اسكندرٌة الصحراوى الى  4االتجاه الممابل لمدخل زاٌد  -دهشور 
 كم . 2مول العرب ب اكتوبر فبل مدخل 

_____________________________________ 
 العناوٌن

_____________________________________ 
 3769, شركة سبك لٌدها برلم: ,  pine Gardensباٌن جاردنز للتنمٌة الزراعٌة  - 1

, تم  01/12/2021, وفى تارٌخ  560, برلم اٌداع ,  30/01/2019, لٌدت فى , 
تعدٌل النشاط لٌصبح اصبح غرض الشركة هو : " استصبلح وتجهٌز األراضى بالمرافك 

األساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع واستزراع األراضى المستصلحة وٌشترط فى هاتٌن 
لحالتٌن أن تكون األراضى مخصصة ألغراض االستصبلح واالستزراع وأن تستخدم ا

طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرق الغمر. فٌما عدا المناطك الصادر بها 
لسنة  356ولرار ربٌس الجمهورٌة رلم  2007لسنة  350لرار ربٌس الوزراء رلم 

ٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌغ . " تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والط2008
أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. " إلامة المزارع السمكٌة. " تربٌة جمٌع أنواع 

الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. " المٌام بؤعمال 
المٌادٌن )البلند سكٌب(. " المماوالت تنسٌك وصٌانة وإدارة وتجمٌل الحدابك والطرق و

العامة. " تمدٌم خدمات النظافة وإبادة الحشرات والموارض وأعمال الصحة العامة. " 
مماوالت تركٌب وصٌانة شبكات الرى وإنارة الحدابك وأعمال الهاردسكٌب والخرسانة 

لشبلالت المطبوعة والملونة واإلنترلون والتردورات ومشاٌات الحدابك والنوافٌر وا
الصناعٌة. " االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة. تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

فى شؤن سجل المستوردٌن و تنظٌم  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  120
أعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشا تؤسٌس الشركة أى حك فى مزاولة غرضها إال بعد 

ص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال بخل الحصول على التراخٌ
بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض. " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا. 

" التورٌدات العمومٌة. " تجارة وتورٌد وأعمال تركٌب وصٌانة النجٌل الصناعى وألعاب 
د األسمدة واالمخصبات والمبٌدات والبذور األطفال وأثاث الحدابك. " تجارة وتورٌ

الزراعٌة. وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن و اللوابح و المرارات السارٌة و بشرط 
استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذة االنشطة. وٌجوز للشركة ان تشترن بؤي وجه 

أو التً لد تعاونها من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول أعماال شبٌهه بؤعمالها 
علً تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او 

 تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون . .
, لٌدت فى ,  5825مارفل الدولٌة للتورٌدات , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 2

, تم تعدٌل النشاط  01/12/2021, وفى تارٌخ  3433, برلم اٌداع ,  04/07/2019
/اداره مماصف 3/تاجٌر السٌارات عدا التاجٌر التموٌلً 2لٌصبح / التورٌدات العمومٌه 

/نمل 7/ادره المدارس 6/تورٌد مستلزمات المدارس 5/تورٌد الزي المدرسً 4المدارس 
 -الداخلً  /نمل العاملٌن وال ٌتم مزاواله نشاط النمل البري للركاب او البضابع )8التبلمٌذ 

الدولً (والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصري او خارجه اال بعد المٌد فً بسجل 
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الناللٌن واستخراج التراخٌص البلزمه بمزاوله النشاط من جهاز تنظٌم النمل الداخلً 
والدولً وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلً الشركة 

لً كافة التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة. وٌجوز للشركة ان تكون لها الحصول ع
مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة 

باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان 
ترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والبحته تندمج فً الهٌبات السالفة او تش

 التنفٌذٌة. .
, لٌدت فى ,  7960بداٌة للتورٌدات والهندسة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 3

, تم تعدٌل النشاط  01/12/2021, وفى تارٌخ  6384, برلم اٌداع ,  18/11/2019
كاملة ومعدنٌة ومٌكانٌكٌة لٌصبح اعمال مماوالت وتركٌبات مدنٌة انشابٌة مت

صٌانة المنشات والمبانً تمدٌم االستشارات  -التورٌدات العمومٌة  -وكهرومٌكانٌكٌة 
الهندسٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة 

مالٌة النشطة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق ال
من لانون راس  27الشركات العاملة فً مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

التصدٌر وذلن دون -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -المال والبحتة التنفٌذٌة 
االخبلل باحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص االزمة 

لممارسة هذة االنشطة وٌجوز للشركة أن تشترن باي وجة من الوجوة مع شركات وغٌرها 
التً تزاوال اعمال شبٌهة باعمالها اوالتً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او فً 
 الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبماً لبلحكام المانون .

 10251للتجارة والمماوالت والتورٌدات العمومٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  الرواد - 4
, تم  01/12/2021, وفى تارٌخ  2028, برلم اٌداع ,  23/03/2020, لٌدت فى , 

تجارة الجمله والتجزبه  -م  2017لسنه  72تعدٌل النشاط لٌصبح أنشطه داخل لانون 
مناطك النابٌه خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمه بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة وال

شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمه الهٌبه مسبماً مع مراعاه ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 
.  2008لسنه  356ومراعاه لرار ربٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  2007لسنه  350

بللها وصٌانتها . أنشطه خارج إنشاء الطرق الحرة والسرٌعة والربٌسٌة وإدارتها واستغ -
مع االلتزام بافراد حسابات مستملة ومركز  -. التورٌدات العمومٌه  2017لسنه  72لانون 

مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار , وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 
مع  2017لسنة  72رلم ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار 

مع  -عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون 
مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلً الشركة الحصول علً كافة 

بات مع االلتزام بافراد حسا -التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. المماوالت العمومٌة 
مستملة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار , وفً حالة عدم التزام 

الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 
مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز  2017لسنة  72

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلً  -مانون الواردة بذات ال
 الشركة الحصول علً كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. .
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, شركة سبك لٌدها  Sham Professionalشام بروفٌشنال لتجارة الجملة والتجزبة  - 5
, وفى تارٌخ  2372, برلم اٌداع ,  21/04/2019, لٌدت فى ,  5053برلم: , 

, تم تعدٌل النشاط لٌصبح . تجارة الجملة والتجزبه . تصنٌع مستحضرات  02/12/2021
التجمٌل لدى الغٌر وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع 

التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك الشركات وغٌرها 
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌبات السالفة او تشترٌها او 

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والبحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح 
شركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . والمرارات السارٌة وعلى ال

. 
, لٌدت فى ,  13819المدس الدارة وتشغٌل المطاعم , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 6

, تم تعدٌل النشاط  02/12/2021, وفى تارٌخ  244, برلم اٌداع ,  12/01/2021
تة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات لٌصبح إلامه وتشغٌل وإدارة المطاعم والكافترٌات الثاب

 -تصنٌع وجبات جاهزة  -)عدا الكحولٌة( وتمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت والتٌن أواي . 
دواجن  -لحوم  -مشروبات شٌكوالتة  -سناكس مخبوزات  -حلوي جافة -حلوى من عجٌن 

دار . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استص
التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهه باعمالها أو التً لد تعاونها علً تحمٌك 
غرضها فً مصر أو فً الخارج , كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 

 ام المانون .وذلن طبماً ألحك
,  14059العبل للتطوٌر العماري وإدارة المشروعات , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 7

, تم تعدٌل  02/12/2021, وفى تارٌخ  621, برلم اٌداع ,  26/01/2021لٌدت فى , 
النشاط لٌصبح المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة ، تشغٌل وإدارة المدارس فٌما ال 

علٌم الثانوي وفٌما عدا المدارس الدولٌة ، وإدارة المشروعات عدا الفندلٌة مع ٌتعدى الت
مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلً الشركة الحصول علً كافة 

 التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. .
,  20123حمٌد بن احمد بن حمدان الصحفى وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 8

, تم  02/12/2021, وفى تارٌخ  1092, برلم اٌداع ,  02/12/2021لٌدت فى , 
إلامة وتشغٌل مصنع لتعببة وتغلٌف الحاصبلت الزراعٌة بكافة  -1تعدٌل النشاط لٌصبح 

استصبلح  - استصبلح واستزراع األراضً البور أو الصحراوٌة ، ومنها : أ -2أنواعها 
استزراع األراضً  - ساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. بوتجهٌز األراضً بالمرافك األ

المستصلحة. وٌُشترط فً الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصبلح 
واالستزراع، وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فً االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر. 

ناعٌة والمواد الغذابٌة الثبلجات الخاصة بحفظ الحاصبلت الزراعٌة والمنتجات الص -3
وتبرٌدها أو تجمٌدها، ومحطات الحاوٌات، وصوامع حفظ وتخزٌن الغبلل مع مراعاة 

احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 
 البلزمة لمباشرة نشاطها. .

( ش.م.م , Seasons entertaining servicesسٌزونز للخدمات الترفٌهٌة ) - 9
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,  2330, برلم اٌداع ,  18/09/2018, لٌدت فى ,  1945شركة سبك لٌدها برلم: , 
, تم تعدٌل النشاط لٌصبح " االستثمار والتسوٌك العماري. "  05/12/2021وفى تارٌخ 

التورٌدات العمومٌة. " إلامة المزارع السمكٌة. " استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك 
تً تجعلها لابلة لبلستزراع واستزراع األراضً المستصلحة وٌشترط فً هاتٌن األساسٌة ال

الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصبلح واالستزراع، وأن تستخدم 
طرق الري الحدٌثة فً االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر. فٌما عدا المناطك الصادر 

لسنة  356ولرار ربٌس الجمهورٌة رلم  2007لسنة  350بها لرار ربٌس الوزراء رلم 
شراء وبٌع وتؤجٌر وامتبلن األراضً بهدف تمسٌمها  -. " المماوالت العامة 2008

وتخطٌطها ومدها بالمرافك وإعدادها للبناء أو بٌعها بحالتها أو بعد إلامة المنشآت علٌها 
تملٌكها أو تؤجٌرها أو وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌة ل

إدارتها أو استغبللها لحسابها أو لحساب الغٌر. " إلامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع األعبلف 
بكافة أنواعها " التصدٌر " تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو 

كان ذلن إلنتاج  األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. " تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء
السبلالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. " إلامة وتنظٌم المإتمرات 
والمعارض )ماعدا السٌاحٌة( )بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على 
حدة(. " إنشاء وإدارة مطاعم سٌاحٌة. " إنشاء وإدارة مراكز ونوادي صحٌة. " إنشاء 

ز غوص. " تصوٌر فوتوغرافٌة ما عدا تصوٌر تحت الماء. " إنشاء وتنظٌم وإدارة مراك
حفبلت عامة. " اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى 

بشؤن شركات اإلدارة الفندلٌة  2012لسنة  300السٌاحٌة، مع مراعاة المرار الوزاري رلم 
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وشروط وإجراءات الترخٌص بها. و

وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة. وٌجوز للشركة أن تكون لها 
مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماالً شبٌهة 

أو فً الخارج، كما ٌجوز لها أن بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر 
تندمج فً الهٌبات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والبحته 

التنفٌذٌة، مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 
 على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. .

 4164جابر سٌد خلٌل وشرٌكة شركة تضامن , شركة سبك لٌدها برلم: , سٌد عبدال - 10
, تم  06/12/2021, وفى تارٌخ  1102, برلم اٌداع ,  26/02/2019, لٌدت فى , 

تعدٌل النشاط لٌصبح الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع كربونات الكالسٌوم ) بودرة حجر 
ورٌد المواد االولٌة وانواع من جٌرى عادٌة ( و طحن وتكسٌر االحجار بجمٌع انواعها ت

الحجارة والبدرة االولٌة والتصدٌر التنمٌب عن المعادن واستغبلل واستخراج خامات 
المناجم والمحاجر و تلتزم الشركة بإفراد حسابات مستملة ومركز مالى مستمل لكل غرض 

ة الحصول على حدة : مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشرك
على كافة التراخٌص اللزمة لمباشرة نشاطها. وتلزم الشركة بالمٌد فى سجل المصدرٌن وفما 

 لسنة . 118الحكام المانون 
, لٌدت فى ,  4223افاق التشٌد للمماوالت , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 11
النشاط , تم تعدٌل  06/12/2021, وفى تارٌخ  1186, برلم اٌداع ,  03/03/2019



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لٌصبح المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة مماوالت صٌانه المبانى . مماوالت أعمال 
تركٌب وصٌانه شبكات االتصاالت والكهرباء. ادارة المشروعات.. مع مراعاة المرار 

بشان شركات االدارة الفندلٌة وفما لما ورد بموافمة  2012لسنه  300الوزارى رلم 
بها . تمدٌم االستشارات الهندسٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واجراءات الترخٌص 

واالستشارات المتعلمه بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات 
 27المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

ه التنفٌذٌة(. التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به من لانون سوق راس المال والبحت
لانونا. التورٌدات العمومٌة. ادارة واستغبلل وتشغٌل المناجم والمحاجر. وذلن دون االخبلل 
باحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة 

باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى  هذه االنشطه. وٌجوز للشركة ان تشترن
تزاول اعماالشبٌهه باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى 

 الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون .
لمعدات , شركة سبك لٌدها لزمول للزٌوت والشحومات لجمٌع انواع المركبات وا - 12

, وفى تارٌخ  2025, برلم اٌداع ,  07/04/2019, لٌدت فى ,  4819برلم: , 
الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الزفت والزٌوت  -, تم تعدٌل النشاط لٌصبح  06/12/2021

والشحوم الخاصة بجمٌع انواع السٌارات والمعدات والمحركات والمركبات والمولدات 
تجمٌع الزٌوت  - -التصنٌع لدي الغٌر - -ارة وتورٌد وبٌع كل ما سبك . والبواخار وتج
وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن والوابح والمرارات السارٌة وبشرط  -واعادة انتاجها 

استصدار الترخٌص االزمة لممارسة هذه االنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن بؤي وجة من 
زاول اعماال شبٌة بؤعمالها او التً لد تعاونها علً الوجوه مع الشركات وغٌرها اتلتً ت

تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها 
الامة وتشغٌل مصفاه لتكرار مواد النفط والمواد البترولٌة  -بهاة وذلن طبما الحكام المانون. 

تصنٌع وخلط وتعببة وتوزٌع زٌوت والشحوم  -والبتروكمٌابٌة والكمٌبٌات ومن مشتماتها 
المحركات والمولدات والمعدات والمركبات بؤنوعها والتصنٌع لدي الغٌر وتجمٌع الزٌوت 

استٌراد وتصدٌر جمٌع المواد البٌترولٌة ومشتماتها واستٌراد  -العادة انتجها مره اخري 
امة وتشغٌل محطات ال -وتصدٌر لطع غٌار المحركات والسٌارات وجمٌع المركبات. 

متكاملة الخدمات وتوزٌع مشتمات البٌترول البنزٌن ودٌزال والغاز الطبٌعً ومحطات شحن 
الكهرباء وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن والوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار 

عمل مراكز صٌانه تشمل تركٌب وتوزٌع وتورٌد جمٌع لطع غٌار  -الترخٌص اللزمة 
 -والتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -بات والمحركات والمعدات المرك

وٌجوز للشركة ان تشترن بؤي وجة من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال 
شبٌة بؤعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز 

 ها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون .لها ان تندمج فٌها او تشترٌ
, لٌدت فى ,  78اندرو اكرام سعد عازروشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 16
, تم تعدٌل النشاط  07/12/2021, وفى تارٌخ  81, برلم اٌداع ,  20/03/2018

ق والكرتون الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع جمٌع انواع الور- 72لٌصبح انشطة داخل لانون 
تجارة الجملة والتجزبة انشطة -والملصمات واالستٌكرات واالغلفة واالظرف والبنرات 
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التورٌدات العمومٌة تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى  72خارج لانون 
مستملة لؤلنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط 

، وكذا ال 2017لسنة  72التمتع بالمزاٌا والحوافز والوادرة بمانون االستثمار رلم حمها فى 
تتمتع األنشطة خارج االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات المانون. مع مراعاة 

احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 
 ها .البلزمة لمباشرة نشاط

, لٌدت فى ,  8902الزٌن لبلستثمار العمارى , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 17
, تم تعدٌل النشاط  08/12/2021, وفى تارٌخ  108, برلم اٌداع ,  08/01/2020

لٌصبح غرض الشركة هو " االستثمار العماري " التورٌدات العمومٌة " تمدٌم خدمات 
الصٌانة " تمسٌم االراضً " ادارة و تشغٌل و أنشاء النظافة " الامة المشاتل " اعمال 

المخابز بكافه انواعها . " الامة وتشغٌل الكافٌهات *مع مراعاة ما ورد بمرار ربٌس 
 356ومراعاة لرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2007لسنة  350الوزراء رلم 

مرارات السارٌة , و بشرط و ذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن و اللوابح و ال 2008لسنة 
استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن بؤي وجه 
من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها 
أو علً تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج , كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها 

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون .
, لٌدت فى ,  10275المعمل اٌه اس للتحالٌل الطبٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 18
, تم تعدٌل النشاط  08/12/2021, وفى تارٌخ  2065, برلم اٌداع ,  26/04/2020

اض الدم والمناعة لٌصبح الامة وتشغٌل معامل طبٌة متخصصة فى التحالٌل الطبٌة و امر
واألورام تلتزم الشركة بإخطار المجالس الطبٌة المتخصصة فور لٌامها ببدء نشاطها حتى 

االستٌراد والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم  -ٌتسنى للمجالس الطبٌة المتخصصة إعمال شبونها 
 فى شؤن سجل المستوردٌن وبؤحكام المانون 1982لسنـة  121الشركة بؤحكام المانون رلم 

فى شؤن تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ،وال ٌنشا تؤسٌس الشركة أى  1982لسنة  120
حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاوالة غرضها من 
الجهات المختصة وبما ال ٌخل بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض وذلن دون األخبلل 

لمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص البلزمة لممارسة باحكام الموانٌن واللوابح وا
هذه األنشطة . وٌجوز لشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغٌرها التى تزاول أعماالً شبٌهه بؤعمالها أو التى لد تعاونها على تحمٌك 
و تشترٌها أو تلحمها بها وذلن غرضها أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن نتدمج فىها أ

 الحكام المانون .
, لٌدت فى ,  15621البطل لمطع غٌار السٌارات , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 19
, تم تعدٌل النشاط  08/12/2021, وفى تارٌخ  3212, برلم اٌداع ,  05/05/2021

ع النتاج وتعببة لٌصبح اضافة نشاط التجارة فى لطع غٌر السٌارات والامة و تشغٌل مصن
 الزٌوت الخاصة بالسٌارات .

, لٌدت  9213اٌفرجرٌن لبلسمدة والحاصبلت الزراعٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 13
, تم تعدٌل  06/12/2021, وفى تارٌخ  554, برلم اٌداع ,  23/01/2020فى , 
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جملة تجارة االسمدة والحاصبلت الزراعٌة  1النشاط لٌصبح أصبح غرض الشركة 
االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت  3تجارة البذور والكٌماوٌات جمله ولطاعً  2ولطاعً 
تجارة وتوزٌع المستلزمات  5تجارة االعبلف بكافة انواعها جملة ولطاعً  4التجارٌة 

تجارة مواد البناء  8التورٌدات العمومٌة  7تجارة وتوزٌع السٌارات  6واالجهزة الطبٌة 
تجارة الحبوب والمحاصٌل الزراعٌة  10تجارة المبٌدات والمخصبات  9بكافة انواعها 

اإلتجار فً  12تجاره عموم الخردة  11والمواد الغذابٌة والتعببة والتغلٌف لدى الغٌر 
انشاء السوبر ماركت والامة االسواق  13اللحوم بكافة انواعها وإستٌرادها و تصدٌرها 

التجارة  15ت العمومٌة وشراء وتمسٌم االراضً ادارة المشروعات والمماوال 14التجارٌة 
النمل المبرد او  17النمل البري للبضابع  16العامة والتوزٌع لكل ما هو مسموح به لانونا 

تصدٌر  18المجمد للبضابع وٌشمل ذلن اعمال الشحن والتفرٌغ البلزمة لمباشرة النشاط 
 20الزراعً بكافة مجاالته االستثمار  19جمٌع الحاصبلت الزراعٌة بكافة انواعها 

استصبلح وتجهٌز االراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابله لبلستزراع واستزراع 
األراضً المستصلحة فً حدود )الف فدان( وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضً 

مخصصه ألغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس 
زراعة وتجارة جمٌع أنواع شتبلت الفواكه والخضروات والنخٌل  21غمر بطرٌك ال

انشاء وإدارة  22وزراعة انسجة الموالح والموز والنخٌل وتجارة التماوي بجمٌع انواعهم 
انتاج بذور تماوي الحاصبلت الزراعٌة  23وتشغٌل المشاتل إلنتاج الشتبلت بكافة أنواعها 

انشاء محطة فرز  25وى الحاصبلت الزراعٌة انشاء محطة اعداد وغربلة تما 24
انشاء معمل انسجة إلنتاج  26البطاطس وثبلجة لتبرٌد تماوى الحاصبلت الزراعٌة 

استخراج خامات الرمال الزجاجٌة ) الجبس الكاولٌن الفلسبار المنجنٌز  27الشتبلت 
ومٌت البزلت االلباٌت الرخام والجرانٌت المانجنٌزٌت البنتونٌت الكرومٌت التلن الدول

االكاسٌد الفلورٌت البولكبلي ( واالنشطة الخاصه بالتنمٌب عن الخامات التعدٌنٌة وتمطٌعها 
لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  120وتجهٌزها. تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

فً شؤن سجل المستوردٌن وتنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة واحكام المانون رلم  1982
بشؤن سجل المصدرٌن مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات  1975سنة ل 118

السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة. وٌجوز للشركة ان 
تكون لها مصلحة او تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال 

ها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز شبٌهه بؤعمالها او التً لد تعاون
لها ان تندمج فً الهٌبات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون 

والبحته التنفٌذٌة. والٌتم مزاولة النشاط النمل لبٌرى للركاب والبضابع ببل بعد المٌد بسجل 
 لة النشاط من جهاز تنظٌم النمل البرى .الناللٌن واستخراج التراخٌص االزمة لمزاو

,  9859, شركة سبك لٌدها برلم: ,  intligent code flaverانتلجنت كود فلٌفر  - 14
, تم  06/12/2021, وفى تارٌخ  1493, برلم اٌداع ,  26/02/2020لٌدت فى , 

تعدٌل النشاط لٌصبح الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعببة المواد الغذابٌة ومكسبات الطعم 
هوة خالٌة والنكهة والرابحة تصنٌع البن ومنتجاته تصنٌع المهوة سرٌعة التحضٌر تصنٌع الم

الكافٌٌن تصنٌع بدابل المهوة مثل الشعٌر وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح 
والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة وٌجوز 
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للشركة ان تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة 
تى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان بؤعمالها او ال

 تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون .
, شركة سبك لٌدها  Now Petsناو بٌتس لتجارة وتورٌد وبٌع أكل وأغذٌة الحٌوان  - 15

, وفى تارٌخ  2415اع , , برلم اٌد 31/03/2021, لٌدت فى ,  15148برلم: , 
, تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة وتوزٌع وتورٌد أغذٌة الحٌونات االلٌفة .  06/12/2021

النمل البري للحٌوانات االلٌفة . وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن واللوابح والمرارات 
لشركة ان السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمه لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز ل

تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او 
التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها 

 او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبماً الحكام المانون. .
, لٌدت فى ,  3204ة سبك لٌدها برلم: , , شرك MARKET VIEWماركت فٌو  - 20
, تم تعدٌل النشاط  09/12/2021, وفى تارٌخ  3968, برلم اٌداع ,  19/12/2018

لٌصبح العمل فى مجال االستشارات المالٌة والتسوٌمٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة 
رات المالٌة النشطة والدراسات المتعلمة بتمٌٌم زٌادة راس المال واالستحواز وكذا االستشا

من لانون سوق  27الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 
التورٌدات  -المال والبحته التنفٌذٌة ( التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

بؤحكام تلتزم الشركة  -العمومٌة اعداد دراسات الجدوى للمشروعات الوساطة التجارٌة 
فى شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تؤسٌس  1982لسنة  120المانون رلم 

الشركة أي حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة 
تجارة  -غرضها من الجهات المختصة وبما الٌخل بؤحكام المانونٌن المنظمة لهذا الغرض 

ت لحساب الغٌر التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت بٌع وشراء سبابن المعادن عبر االنترن
الذهب والفضة عبر االنترنت بعد الحصول على الموافمات البلزمه من مصلحة دمغ 

انتاج المحتوى -8المصوغات والموازٌن التابعة لوزارة التموٌن والتجارةالداخلٌة 
-9ج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات االلكترونى بصورة المختلفة وتصمٌم وانتاج البرام

تنظٌم وألامة وتصوٌر المعارض عدا السٌاحٌة والمإتمرات والحفبلت والمهرجانات الفنٌه 
االدارة و التسوٌك السٌاحى للفنادق  -10والغنابٌة بكافة الوسابل المسموعة والمربٌة 

لسنة  300الوزاري رلم والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة مع مرعاة المرار 
بشؤن شركات االدارة الفندلٌة وشروط وأجراءات  9/5/2012الصادر بتارٌخ  2012

الترخٌص بها مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة بشرط استصدار 
التراخٌص البلزمة لممارسة هذة االنشطة وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن 

 الوجوه . باى وجة من
,  18557االصبلح اللحاق العماله المصرٌة بالداخل , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 21

, تم  09/12/2021, وفى تارٌخ  6534, برلم اٌداع ,  09/09/2021لٌدت فى , 
تعدٌل النشاط لٌصبح الحاق العماله المصرٌة للعمل بالداخل وذلن دون االخبلل باحكام 

المرارات السارٌه ،وبشرط استصدار التراخٌص البلزمه لممارسه هذه الموانٌن واللوابح و
االنشطه . وٌجوز للشركه ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌر طبٌعً 
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تزاول اعماال شبٌه باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌمغرضها فً مصر او فً الخارج 
 تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون . .،كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او 

, لٌدت فى ,  19880, شركة سبك لٌدها برلم: ,  RAWANSEAروانسى  - 22
, تم تعدٌل النشاط  09/12/2021, وفى تارٌخ  9678, برلم اٌداع ,  22/11/2021

تجارة الجملة والتجزبه ) داخل المناطك النابٌه  2017لسنة  72لٌصبح انشطة داخل ق 
المجتمعات العمرانٌه الجدٌده فٌما عدا منطمه شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبه مسبما و

ومراعاة لرار ربٌس  2007لسنة  350مع مراعاة ما ورد بمرار ربٌس الوزارة رلم 
 72( انشطه خارج لانون االستثمار رلم  2008لسنة  356جمهورٌة مصر العربٌة رلم 

المنشؤة بافراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمبل لبلنشطة  : التصدٌر تلتزم 2017لسنة 
الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام المنشؤه بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع 

، وكذا ال تتمتع االنتشطة 2017لسنة  72بالمزاٌا والحوافز الوارده بمانون االستثمار رلم 
لحوافز الواردة بذات المانون وذلن دون االخبلل خارج لانون االستثمار بالضمانات وا

بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة 
لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات 

مٌك غرضها فً وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تح
مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

 ألحكام المانون .
,  1003براٌم بٌلد للمماوالت واالستشارات الهندسٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 23

تم  , 12/12/2021, وفى تارٌخ  1134, برلم اٌداع ,  13/06/2018لٌدت فى , 
ٌجوز للشركة ان ٌكون لها  -المماوالت العامة  -التطوٌر العمارى  -تعدٌل النشاط لٌصبح 

الحك فى أن تشترن أو تندمج بؤى وجه من الوجوه مع الشركات الشمٌمة أو غٌرها مع 
مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة 

نشطة . وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤى وجه من لممارسة هذه األ
الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التى لد تعاونها على 
تحمٌك غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌبات السالفة أو 

 المانون والبحته التنفٌذٌة .تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام 
واي اٌجٌبت للدعاٌة واالعبلن والنشر وادارة المشروعات , شركة سبك لٌدها برلم:  - 24

, وفى تارٌخ  1082, برلم اٌداع ,  26/02/2019, لٌدت فى ,  4148, 
, تم تعدٌل النشاط لٌصبح " انشاء و ادارة الموالع االلكترونٌة ) بشرط  12/12/2021

على التراخٌص البلزمة ( " الدعاٌة و االعبلن " الامة و تنظٌم المعارض و  الحصول
الندوات و المإتمرات و الحفبلت العامة و المهرجانات داخلٌا و خارجٌا ) بشرط استصدار 
التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة ( عدا المعارض السٌاحٌة " نشر و توزٌع الكتب 

و تدرٌب و تنمٌة الموارد البشرٌة " الامة و تشغٌل مراكز " الامة و تشغٌل مركز العداد 
االتصاالت ) الكول سنتر ( " الامة و تشغٌل و ادارة المطاعم الثابتة و الكافترٌات " االدارة 

و التسوٌك السٌاحى للفنادق و الموتٌبلت و الشمك الفندلٌة و المرى السٌاحٌة مع مراعاة 
بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد  2012لسنة  300المرار الوزارى رلم 

بموافمة و اجراءات التراخٌص بها " ادارة المشروعات مع مراعاة المرار الوزارى رلم 
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بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات  2012لسنة  300
شركات االدارة  بشان 2012لسنة  300الترخٌص بها مع مراعاة المرار الوزارى رلم 

الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات التراخٌص بها و ذلن دون االخبلل بؤحكام 
الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه 

االنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً 
اال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً تزاول أعم

 الخارج، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون .
, لٌدت فى ,  5464اٌمدسً للخدمات المتطوره , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 25
, تم تعدٌل النشاط  12/12/2021, وفى تارٌخ  2949, برلم اٌداع ,  30/05/2019

المٌام باعمال الصٌانة لبلالت والمعدات واالجهزة بكافة انواعها ومعالجة  -لٌصبح 
المخلفات البترولٌه والصلبه والسابلة والغازٌة والطبٌه واالتربه والمٌاه واعمال الصرف 

تمدٌم الخدمات  -نسٌك الحضاري المٌام باعمال النظافة والدهانات والت -الصناعً والصحً 
صٌانة ابار البترول  - -البترولٌه المسانده لعملٌات الحفرواالستكشاف وٌشمل ذلن:

حفر ابار المٌاه واالبار غٌر  -صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة  -وتنشٌطها 
 -ٌانة االعمال المدنٌة المكملة العمال الحفر والص -العمٌمه االزمة الغراض البترول 

الخدمات المتعلمه بانزال مواسٌر التغلٌف وانابٌب االنتاج  -معالجة االسطح من الترسٌبات 
تربٌة جمٌع انواع الماشٌة المنتجه للحوم  -الخدمات المتعلمه باالستكشاف البترولً  -

تربٌة جمٌع انواع الدواجن المنتجه للحوم البٌضاء  -الحمراء وانتاج السبلالت وااللبان 
اعمال تصمٌم البرامج والتطبٌمات وانشاء  -سبلالت والتفرٌخ وانتاج البٌض والتسمٌن وال

ادخال البٌانات  -لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌه وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 
انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن -علً الحاسبات وبالوسابل االلكترونٌه 

التجارة العامة والتورٌدات العمومٌه وخاصة تجارة  -وجٌا المعلومات ومراكز نمل تكنول
التصدٌر فمط وذلن دون  -االسمدة والكٌماوٌات بكافة انواعها فٌما عدا الكٌماوٌات الخطرة 

االخبلل باحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌه، وٌشترط استصدار التراخٌص 
ز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع البلزمه لممارسة هذه االنشطه وٌجو

الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك 
غرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها اوتشترٌها او تلحمها بها 

 وذلن طبما الحكام المانون .
,  EMA GROUPورٌدات العمومٌه والتصدٌر اٌما جروب للتجارة العامة والت - 41

, وفى  346, برلم اٌداع ,  16/01/2020, لٌدت فى ,  9059شركة سبك لٌدها برلم: , 
, تم تعدٌل النشاط لٌصبح التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح  19/12/2021تارٌخ 

الموانٌن واللوابح  به لانونا التورٌدات العمومٌة . التصدٌر . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام
والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه اآلنشطة . وٌجوز 
للشركة أن تشترن بؤى من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها 

أو أو التى تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما ٌجوز أن تندمج فٌها 
 تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبمآ آلحكام المانون .

 16297اصول المصرٌة لبلستثمار السٌاحى و العمارى , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 26
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, تم  12/12/2021, وفى تارٌخ  4331, برلم اٌداع ,  21/06/2021, لٌدت فى , 
م والفنادق والمرى السٌاحٌة انشاء وادارة وتسوٌك وتؤجٌر المطاع -تعدٌل النشاط لٌصبح 

بناء وتملٌن واٌجار الوحدات السكنٌة والتجارٌة وشراء االراضى  -الثابتة والموتٌبلت 
التورٌدات  -المماوالت العامه والمتخصصه والمتكامله  -وتمسٌمها وتجهٌزها وبٌعها 

تشارات ) تمدٌم االس -االستثمار العمارى  -اعداد درسات الجدوى للمشروعات  -العمومٌة 
فٌما عدا ماٌتعلك باسواق االوراق المالٌة وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات 

والدرسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة 
عن االوراق المالٌة النشطه الشركات العامله فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها 

من لانون سو رأس المال والبحتة التنفٌذٌة ( مع مراعاة ماورد بمرار ربٌس  27المادة فى 
 356ومراعاة لرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2007لسنة  350المزراء رلم 

فى شؤن سجل  1982لسنه  120تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  2008لسنة 
ٌة والٌنشىء تؤسٌس الشركة أى حك فى مزاوله المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجار

غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة 
وبما الٌخل بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح 

االنشطه وٌجوز والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه 
للششركة أن تكون لها مصلحه أو تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى 

تزاول أعماال شبٌهه بؤعمالها أو التى تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر أو فى الخارج 
كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌبات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

 انون والبحته التنفٌذٌة .الم
خطوات المستمبل للتنمٌة البشرٌة والتؤهٌل السلوكى )هاف وى( , شركة سبك لٌدها  - 27

, وفى تارٌخ  5964, برلم اٌداع ,  25/08/2021, لٌدت فى ,  18215برلم: , 
إلامة -إلامة وتشغٌل مركز للتؤهٌل النفسً -, تم تعدٌل النشاط لٌصبح  12/12/2021

ل وإدارة مركز إلعداد وتنمٌة وتدرٌب الموارد البشرٌة وتؤهٌل وتعدٌل السلوكٌات وتشغٌ
تمدٌم اإلستشارات التدرٌبٌة وإستشارات تنمٌة وتؤهٌل وتعدٌل السلوكٌات ) فٌما عدا ما 

ٌتعلك بؤسواق األوراق المالٌة وكذا اإلستشارات المانونٌة واإلستشارات والدراسات المتعلمة 
بة زٌادة رأس المال واإلستحواذ وكذا اإلستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة بالتمٌٌم بمناس

( من  27إلنشطة الشركات العاملة فى مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة ) 
لانون رأس المال والبحتة التنفٌذٌة (.وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح 

إستصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذة األنشطة .وٌجوز والمرارات السارٌة وبشرط 
للشركة أن تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركاء وغٌرها التى تزاول أعماالً شبٌهة 

بؤعمالها أو التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر وفى الخارج كما ٌجوز لها أن 
 ن . .تندمج فٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانو

,  2411, شركة سبك لٌدها برلم: ,  RADIUSرٌدٌوس للتشطٌبات والدٌكورات  - 28
, تم  13/12/2021, وفى تارٌخ  2903, برلم اٌداع ,  23/10/2018لٌدت فى , 

مماوالت  -تعدٌل النشاط لٌصبح التورٌدات العمومٌة المماوالت العامة والمتخصصة 
ر التصدٌ -اعداد تصمٌمات الدٌكور  -اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -التشطٌبات الدٌكورٌة 

والمانون رلم  1982لسنة  120والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 
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فً شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة والٌنشا  1982لسنة  121
تؤسٌس الشركة أي حك فً مزاولة غرضها االبعد الحصول على التراخٌص البلزمة 

وبما ال ٌخل بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  لمزاولة غرضها من الجهات المختصة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص 

البلزمة لممارسة هذه االنشطة .وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه 
ها او التً لد تعاونها على من الوجوه مع الشركات غٌرها التً تزاول اعماال شبٌه بؤعمال

تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌبات السالفة او 
 تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ال حكام المانون والبحته التنفٌذٌة .

,  8153شركة بنً سوٌف للغازات والصناعات الطبٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 29
, تم  13/12/2021, وفى تارٌخ  6658, برلم اٌداع ,  26/11/2019, لٌدت فى 

تعدٌل النشاط لٌصبح اضافة نشاط للشركة إلامة و تشغٌل تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سوء 
كان ذلن إلنتاج السبلالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم وذلن دون االخبلل بؤحكام 

ارٌة و بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه الموانٌن و اللوابح و المرارات الس
االنشطة . و ٌجوز للشركة ان تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً 
تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او فً 

ها و ذلن طبما ألحكام المانون . الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها ب
. 

,  CAPITAL FOR PETROLUMكابٌتل للخدمات البترولٌة والتجارٌة  - 30
,  1128, برلم اٌداع ,  11/02/2021, لٌدت فى ,  14374شركة سبك لٌدها برلم: , 

, تم تعدٌل النشاط لٌصبح صبح غرض الشركة هو : تورٌد  13/12/2021وفى تارٌخ 
امٌل الببلستٌن و الصاج بجمٌع انواعها وسعتها المختلفة . تورٌد الكرتون العبوات والبر

بجمٌع انواعة ومماساتة . تورٌد االوناش واللوادر بجمٌع انواعها واحجامها المختلفة . 
تورٌد مهمات الولاٌة واالمن الصناعة . تورٌد الخراطٌم بجمٌع انواعها المختلفة . تورٌد 

الغاز الطبٌعى والبترول بكافة اشكالها وانواعها . تورٌد كافة انواع مواسٌر خطوط 
االوراق بجمٌع انواعها . تجارة المواد الغذابٌة والمشروبات والتغذٌة بجمٌع انواعها . 

تورٌد المعدات الثمٌلة والسٌارات ولطع غٌار سٌارات النمل الثمٌل والنالبلت البحرٌة بجمٌع 
الطلمبات بجمٌع انواعها المختلفة . تورٌد ماكبنات  انواعها تورٌد خطوط االنتاج . تورٌد

التصوٌر والكامٌرات . تورٌد االجهزة الطبٌة ومستلزمات المستشفٌات . تسوٌك كافة 
الخدمات البترولٌة . التورٌدات العمومٌة فٌما عدا الدعاٌه واالعبلن . تورٌد جمٌع انواع 

رٌد جمٌع انواع السبلسل والجنازٌر . المحابس والبلوف . تورٌد جمٌع انواع الوٌرات . تو
تورٌد جمٌع انواع الغبلٌات . تورٌد الغطاء الصفٌح وطبه حدٌد للبرامٌل . تورٌد خامات 
الطباعة ومستلزمات المطبعة . تورٌد جمٌع انواع الضواغط والكباسات . تورٌد سٌارات 

واع التنكات البترولٌة المنتجات السابلة ) البترولٌة والمواد الكٌماوٌة ( تورٌد جمٌع ان
واالخرى . الحاق العمالة الخاصة بالبترول تورٌد كافة االستٌكارات . تورٌد سٌور بكافة 
انواعها . تورٌد السلن المجدول ورصاص برشام . تورٌد وسابل أمان البرشمة للسٌارات 

كافة  السهرٌجٌه . تورٌد كافة انواع المواد الكٌماوٌة الخاصة بمطاع البترول . تورٌد
المحوالت الكهربابٌة واللوحات الكهربابٌة ) الضغط العالى ( وجمٌع االدوات الكهربابٌة . 
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تورٌد جمٌع انواع العوازل . تورٌد كافة انواع البطارٌات واالطارات . تورٌد جمٌع انواع 
الزٌوت . تورٌد كافة انواع المنظفات والمطهرات . خدمة التغذٌة بجمٌع انواعها ) كاترٌن 

( . تورٌد جمٌع لطع الغٌارومستلزمات التشغٌل لسٌارات نمل المواد البترولٌة والغازات 
الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاف وتشمل : الخدمات المتعلمة 

باالستكشافات البترولٌة . صٌانة ابار البترول . صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة 
اه واالبار غٌر العمٌمة . معالجة االسطح من الترسٌبات . الخدمات المتعلمة . حفر ابار المٌ

بانزال مواسٌر التغلٌف وانابٌب االنتاج . تصٌف ومعالجة رمل السٌلٌكا وتصدٌر ها معالجة 
وتصدٌر الخامات المعدنٌة مثل الفلسبار والرخام وغٌره االنشطة المرتبطة بالمبلحات 

الملح الصخرى . وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن واللوابح الطبٌعٌة او الصناعٌة او 
والمرارات السارٌة ،وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذة االنشطة . وٌجوز 

للشركة ان تشترن باى وجة من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة 
ى مصر او فى الخارج ، كما ٌجوز لها باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها ف

 ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبماً الحكام المانون . .
, شركة سبك لٌدها برلم: ,  NAVY BLUE LOGISTICSنافى بلو لوجٌستٌن  - 49

,  20/12/2021, وفى تارٌخ  0, برلم اٌداع ,  20/12/2021, لٌدت فى ,  20437
شاط لٌصبح تمدٌم الخدمات اللوجستٌة من النمل البرى و شحن البضابع و تم تعدٌل الن

التفرٌغ و التوكٌبلت المبلحٌة و خدمات النمل البحرى للبضابع و التخلٌص الجمركً وال 
ٌتم مزاوله نشاط النمل البرى للركاب والبضابع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر 

الناللٌن واستخراج الترخٌص البلزمه بمزاوله  المصرى او خارجه اال بعد المٌد بسجل
النشاط من جهاز تنظٌم النمل البرى الداخلى و الدولى المٌام باعمال التشطٌبات و الدٌكور 

التسوٌك العمارى وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط 
. وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة 

من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 
تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو 

 تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .
,  15555, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Hello Pal Musicمرحباً بال مٌوزن  - 31

, تم  13/12/2021, وفى تارٌخ  3098, برلم اٌداع ,  26/04/2021لٌدت فى , 
تعدٌل النشاط لٌصبح االنتاج الفنى والتوزٌع لبلفبلم السٌنمابٌة والتلفزٌون والفٌدٌو 

صوت  -الفنٌة من )تصوٌر والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌة التلفزٌونٌة وكافة االعمال 
تصحٌح الوان) . اعمال تصمٌم وإنتاج  -تحمٌض نٌجاتٌف  -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -

البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب 
. التسوٌك  علٌها . انتاج المحتوي االلكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات

االلكترونى . البٌع بالعمولة . صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما . تشمله من 
أنشطه صناعٌه وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وأنشطة التمهٌد وتطوٌر 
البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجً . انتاج المحتوي االلكترونً بصوره المختلفه من صوت 

وبٌانات . اعمال التوصٌف والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات بمختلف انواعها . وصورة 
انتاج وتطوٌر النظم المدمجه وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . اعمال التوصٌف والتصمٌم 
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لشبكات ونمل وتداول البٌانات . تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات . االتصاالت 
ت التً تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌه الفكرٌه بما فً ذلن وخدمات االنترنت . المشروعا

براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌه . مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من 
أجل التنمٌه . المشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات 

عداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا التكنولوجٌا الحدٌثه . انشاء وادارة مراكز التدرٌب اال
المعلومات . انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فً مجاالت 

المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها . حاضنات االعمال التكنولوجٌه ودعم رٌادة األعمال . 
وي رلمً االنشطه المتعلمه بتحوٌل المحتوي التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الً محت

بما فً ذلن رلمنة المحتوي العلمً والثمافً والفنً . التجارة االلكترونٌه عبر االنترنت . 
الامة وتشغٌل وادارة مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌه . اعداد الدورات 

التدرٌبٌة . الوكاله عن الفنانٌن . الامة وتشغٌل وادارة مركز الكتشاف المواهب الفنٌه . 
دارة وتشغٌل الموالع اإللكترونٌة . إدارة وتشغٌل تطبٌمات الهواتف المحموله . تنظٌم إ

وتنفٌذ الدورات التدرٌبٌه علً تطبٌمات الهاتف المحمول . اعداد وتصمٌم الدورات التدرٌبٌه 
فً جمٌع مجاالت االنترنت . ادارة وتشغٌل دور العرض السٌنمابً . تؤجٌر كافة معدات 

اءه وبٌعها )فٌما عد التؤجٌر التموٌلً ). اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر واالض
التصوٌر وتؤجٌرها واماكنالتصوٌر ودور العرض )كل ما سبك فٌما عدا تملن استدٌوهات 

 البث االذاعً ( . .
, لٌدت فى ,  19972نٌو جٌزه إلداره المدارس , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 32
, تم تعدٌل النشاط  14/12/2021, وفى تارٌخ  9834,  , برلم اٌداع 25/11/2021

لٌصبح إنشاء وإدارة وتشغٌل المدارس فٌما ال ٌتعدى التعلٌم الثانوي. وذلن دون االخبلل 
بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة 

من الوجوه مع الشركات  لممارسه هذه األنشطة. وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه
وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً 
مصر أو فً الخارج، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما 

 ألحكام المانون. .
, لٌدت فى ,  9804دار الهندسه للمماوالت , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 33
, تم تعدٌل النشاط  15/12/2021, وفى تارٌخ  1416, برلم اٌداع ,  24/02/2020

لٌصبح لمماوالت العمومٌة والمتخصصة والمتكاملة "تورٌد الخرسانة الجاهزة "تورٌد مواد 
البناء "التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا. "التورٌدات العمومٌة "تاجٌر 

ت فٌما عدا التاجٌر التموٌلً "التوكٌبلت التجارٌة والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المعدا
وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌة وال ٌنشا تاسٌس الشركة  1982لسنه  120المانون رلم 

اي حك فً مزاوله غرضها اال بعد الحصول علً التراخٌص البلزمة لمزاوله غرضها من 
 احكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .الجهات المختصة .مع مراعاه 

,  13671, شركة سبك لٌدها برلم: ,  EXPERT EGYPTاكسبرت اٌجٌبت  - 34
, تم تعدٌل  15/12/2021, وفى تارٌخ  35, برلم اٌداع ,  03/01/2021لٌدت فى , 

ه النشاط لٌصبح "التجاره العامه والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا "التورٌدات العمومٌ
فً  1982لسنه  120"إداره وتشغٌل وصٌانه المنشات تلتزم الشركه بؤحكام المانون رلم 
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شؤن تنظٌم أعمال الوكاله التجارٌه وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارت 
السارٌه . وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسه هذه األنشطه . وٌجوز للشركه أن 

من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزوال اعماال شبٌهه بؤعمالها أو  تشترن بؤي وجه
التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ؛ كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها 

 او تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون .
لٌدها , شركة سبك  MSA FOR CONSTRUCTIONام اس اي لبلنشاءات  - 35

, وفى تارٌخ  3896, برلم اٌداع ,  16/12/2018, لٌدت فى ,  3149برلم: , 
, تم تعدٌل النشاط لٌصبح " المماوالت العامة " التورٌدات العمومٌة "  16/12/2021

تمدٌم االستشارات الهندسٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات 
زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة 

 27المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 
من لانون سوق رأس المال والبحتهم التنفٌذٌة ( " التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة . " تجارة 

ت واالستشارات التسوٌمٌة . " تسوٌك مواد و منتجات غذابٌة عامة وتوزٌع . " تمدٌم الخدما
. وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة , وبشإط استصدار 

التراخٌص االزمة لمباشرة نشاطها وٌجوز للشركة ان تشترن بؤي وجه من الوجوه مع 
و التً لد تعاونها علً تحمٌك الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها ا

غرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها انت تندمج فً شركة اخرى أو معها أو ان 
 تتحول الى شركة ذات طبٌعة اخرى وذلن طبما ألحكام المانون .

 KHADAMAT FOR HOSPITALخدمات إلدارة المستشفٌات  - 36
MANAGEMENT  , :21/02/2021, لٌدت فى ,  14553, شركة سبك لٌدها برلم 

, تم تعدٌل النشاط لٌصبح تمدٌم  16/12/2021, وفى تارٌخ  1404, برلم اٌداع , 
اإلستشارات الطبٌة لراغبى السفر للخارج ) فٌما عدا ما ٌتعلك بؤسواق األوراق المالٌة وكذا 

راس المال  اإلستشارات المانونٌة واإلستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة
واالستحواذ وكذا اإلستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً 

من لانون سوق رأس المال والبحته  27مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 
التنفٌذٌة( . إلامة وتنظٌم المإتمرات والحفبلت العامة والمعارض عدا السٌاحٌة بشرط 

التراخٌص البلزمة لكل معرض على حده .تورٌد المستلزمات واألجهزة الطبٌة  استصدار
واألدوٌة لكافة الجهات . إلامة وتشغٌل وإدارة المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو 

العامة وما تضمه من أنشطة عبلجٌة أو طبٌة . الامة وتشغٌل وإدارة مركز طبى متخصص 
واألوعٌة الدموٌة والمسطرة والرعاٌة المركزة وطب فً مجال الجراحة العامة والملب 

األطفال واألشعة الممطعٌة والمعامل والتحالٌل . الامة عٌادات تخصصٌة باسم عٌادات 
الحٌاة الطبٌة لتمدٌم الخدمات الطبٌة من عٌادات خارجٌة ومركز لبلشعة ومعمل للتحالٌل 

ة وبشرط استصدار التراخٌص مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌ
البلزمة لممارسة هذه االنشطة. الامة مركز تخصصى باسم مركز الحٌاة الطبى التخصصى 
للملب لتمدٌم الخدمات الطبٌة فى مجال الملب واالوعٌة الدموٌة والمسطرة مع مراعاة احكام 

ارسة هذه الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لمم
االنشطة . إلامة وتشغٌل وإدارة العٌادات التخصصٌة وٌشترط لتمتع هذه المستشفٌات 
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% بالمجان سنوٌا من عدد األسرة التً ٌتم شغلها 10والمراكز بضمانات وحوافز أن تمدم 
بالنسبة للمستشفى ومن الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة أو العبلجٌة لها . تلتزم الشركة 

طار المجالس الطبٌة المتخصصة فور لٌامها ببدء نشاطها حتى ٌتسنى للمجالس الطبٌة بإخ
المتخصصة إعمال شبونها . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات 

السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن 
الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة باعمالها أو تشترن بؤى وجه من الوجوه مع 

التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها 
 أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . .

, شركة سبك  TECHNOLOGY PRO - EGYPTمصر  -تكنولوجى برو  - 37
, وفى تارٌخ  218, برلم اٌداع ,  29/03/2018, لٌدت فى ,  213,  لٌدها برلم:

تمدٌم االستشارات فً حلول الشبكات و  -, تم تعدٌل النشاط لٌصبح  19/12/2021
تصمٌم و انشاء و تطوٌر مراكز  -البرمجٌات وخدمات شروط ترخٌص استخدام البرامج 

خدمات الدعم الفنً المتواصل لبرامج  تمدٌم -الامة و تشغٌل مراكز الكول سنتر  -البٌانات 
صٌانة وتورٌد شبكات الكمبٌوتر و االنترنت وكامٌرات المرالبة و  -و انظمة التشغٌل 

تورٌد و تركٌب االنظمة االمنٌة و البوابات االلكترونٌة و بوابات كشف  -السنتراالت 
لامة و تورٌد و ا -تورٌد و صٌانة ماكٌنات البصمة و لاريء الكروت الذكٌة  -المعادن 

صٌانة شبكات نمل الصوت و الصورة و المعلومات المكتوبة وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة 
و خدمات االنترنت بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة وفما للموانٌن المعمول 

تورٌدات  -مماوالت أعمال الكهرباء التٌار الخفٌف .  -اعمال المماوالت العامة .  -بها 
خدمات التعهٌد لتكنولوجٌا  -تصمٌم برامج تؤمٌن شبكات و سرٌة البٌانات .  -مومٌة . ع

المعلومات مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار 
التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة . وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن 

لشركات وغٌـرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد بؤي وجه من الوجوه مع ا
تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج , كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌبات 

 السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والبحته التنفٌذٌة . .
, لٌدت فى ,  2118ها برلم: , , شركة سبك لٌد EvenTechاٌفٌنتن  - 38
, تم تعدٌل النشاط  19/12/2021, وفى تارٌخ  2546, برلم اٌداع ,  03/10/2018

التصدٌر oالتورٌدات العمومٌه -لٌصبح التجاره العامه والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا
 121ولانون 1982لسنة  120تلتزم الشركة بإحكام المانون رلم oوالتوكٌبلت التجارٌه 

فى شؤن تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه , وال ٌنشا تؤسٌس الشركة أى حك فى  1982لسنه 
مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

إلامة oالدعاٌة واألعبلن. oالمختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض . 
مإتمرات والحفبلت العامه )بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل وتنظٌم المعارض وال
اداره المشروعات . oالمماوالت العامه والمتخصصه والمتكامله . oمعرض على حدة (. 

بشان شركات االداره الفندلٌه وفما لما  2012لسنه  300مع مراعاة المرار الوزٌري رلم 
ت اعمال التشطٌبات والدٌكور. مع مراعاة مماوالoورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها. 

أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة , وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة 
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لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة اوتشترن بؤي وجه من الوجوه 
نها علً تحمٌك مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماالً شبٌهة بؤعمالها أوالتً لد تعاو

غرضها فً مصر او فى الخارج , كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌبات السالفة أو تشترٌها 
 أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والبحته التنفٌذٌة .

, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Support for Call Centerسابورت للكول سنتر  - 39
 19/12/2021, وفى تارٌخ  1906, برلم اٌداع ,  01/04/2019, لٌدت فى ,  4730

, تم تعدٌل النشاط لٌصبح الامة وتشغٌل مركز اتصاالت )كول سنتر ( التجارة العامة فٌما 
ب النمل البري للركا oتجارة الٌكترونٌة  oالتورٌات العمومٌة  oهو مسموح به لانونا 

 الخدمات البرٌدٌة . oتحصٌل الفواتٌر  oوالبضابع 
,  8802, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Snapper Productionsسنابر برودلشن  - 40

, تم  19/12/2021, وفى تارٌخ  7570, برلم اٌداع ,  30/12/2019لٌدت فى , 
تعدٌل النشاط لٌصبح االنتاج الفنى و التوزٌع لبلفبلم السٌنمابٌه و التلفزٌونٌه و الفٌدٌو و 

-من ) تصوٌر المسرحٌات و المسلسبلت االذاعٌه و التلفزٌونٌه و كافه االعمال الفنٌه
تصحٌح الوان( . اعداد و تجهٌز -تحمٌض نٌجاتٌف-مونتاج-دوببلج-مٌكساج-صوت

استدٌوهات التصوٌر و تاجٌرها و اماكن التصوٌر و دور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا 
تملن استدٌوهات البث االذاعً( تاجٌر كافه المعدات للتصوٌر و االضاءه و بٌعها فٌما عدا 

اداره و تشغٌل دور العرض السٌنمابً تنظٌم المهرجانات الفنٌه و  -التاجٌر التموٌلى 
المٌام باعمال اختبارات االداء )الكاستنج( . التصوٌر الفوتوغرافً عدا  -الثمافٌه و الغنابٌه

االنتاج الفنى و التوزٌع للمصنفات المسموعه و المربٌه . الدعاٌه و  -التصوٌر تحت الماء 
بلل باحكام الموانٌن و اللوابح و المرارات السارٌه و بشرط االعبلن و ذلن دون االخ

استصدار التراخٌص البلزمه لممارسه هذه االنشطه. و ٌجوز للشركه ان تشترن باي وجه 
من الوجوه مع الشركات و غٌرها التى تزاول اعماال شبٌه باعمالها او التى لد تعاونها على 

ها ان تندمج فى شركه اخري او معها او تحمٌك غرضها فى مصر او الخارج كما ٌجوز ل
 ان تتحول الى شركه من طبٌعه اخري و ذلن كله طبما الحكام المانون .

, لٌدت فى ,  10764سوبرٌم لبلستٌراد والتوزٌع , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 42
, تم تعدٌل النشاط  19/12/2021, وفى تارٌخ  2846, برلم اٌداع ,  08/07/2020

ض الشركة هو " التجارة العامة و التوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا " لٌصبح غر
 upvcالتورٌدات العمومٌة " المماوالت العامة " الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االلومنٌوم و 

" الامة و تشغٌل مصنع لتصنٌع االخشاب " االستٌراد " التصدٌر تلتزم الشركة باحكام 
ان سجل المستوردٌن و تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة فً ش 1982لسنة  121المانون رلم 

ًْ تؤسٌس الشركة اي حك فً مزاولة غرضها اال بعد الحصول علً التراخٌص  ، وال ٌنش
البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا 

و المرارات السارٌة ، و بشرط الغرض . وذلن دون اإلخبلل باحكام الموانٌن و اللوابح 
استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها 
ترٌها أو علً تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تش

 تلحمها بها و ذلن طبما ألحكام المانون . .
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,  13737, شركة سبك لٌدها برلم: ,  winglet solutionsونجلٌت سولٌوشبنز  - 43
, تم تعدٌل  19/12/2021, وفى تارٌخ  136, برلم اٌداع ,  06/01/2021لٌدت فى , 

ا ما ٌتعلك باسواق االوراق النشاط لٌصبح تمدٌم االستشارات فى مجال البرمجٌات ) فٌما عد
المالٌه وكذا االستشارات المانونٌه واالستشارات والدراسات المتعلمه بالتمٌٌم بمناسبه زٌاده 

راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌه عن االوراق المالٌه النشطه الشركات 
انون سوق رأس من ل 27العامله فى مجال االوراق المالٌه المنصوص علٌها فى الماده 

المال والبحته التنفٌذٌه( .أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات 
والتطبٌمات بمختلف انواعها. .أعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد 

كترونى البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها. .انتاج المحتوى االل
بصوره المختلفه من صوت وصوره وبٌانات. .ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسابل 

االلكترونٌه. .اعمال التوصٌف والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات بمختلف انواعها. .انتاج 
وتطوٌر النظم المدمجه وتشغٌلها والتدرٌب علٌها. .اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات 

االتصاالت وخدمات  0لبانات . .تنفٌذ واداره شبكات نمل وتداول البٌانات. ونمل وتداول ا
االنترنت. .انشاء واداره مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا 

المعلومات. .حاضنات االعمال التكنولوجٌه ودعم زٌاده االعمال. .الامه وتشغٌل مراكز 
ٌات .اداره وتشغٌل الموالع االلكترونٌه. .تصمٌم لصٌانه اجهزه الحاسب االلى والبرمج

وتطوٌر تطبٌمات و العاب الحاسب االلى والمحمول. االستشارات فً مجال الموارد 
البشرٌه والتدرٌب ) فٌما عدا ما ٌتعلك بؤسواق االوراق المالٌة وكذلن االستشارات المانونٌة 

اس المال واالستحواذ وكذا واالستشارات و الدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة ر
االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فً مجال االوراق المالٌة 

 من لانون سوق راس المال والبحتة التنفٌذٌة ( . 27المنصوص علٌها فً المادة 
,  13905شٌخ العرب لتعببة وتورٌد المواد الغذابٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 44

, تم تعدٌل  19/12/2021, وفى تارٌخ  386, برلم اٌداع ,  18/01/2021لٌدت فى , 
. الامه وتشغٌل مصنع لتعببه وتغلٌف  2017لسنه  72النشاط لٌصبح انشطه داخل ق 

المواد الغذابٌه . تربٌه جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السبلالت اوااللبان 
. تربٌه جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السبلالت اوالتسمٌن اواللحوم 

 2017لسنه  72او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم. انشطه خارج ق 
التورٌدات العمومٌه تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌه و مركز مالً مستمل النشطة 

زام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم الت
,وكذا التتمتع االنشطة  2017لسنه  72بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافزالواردة بذات المانون وذلن دون االخبلل 
تصدار التراخٌص البلزمة باحكام الموانٌن واللوابح و المرارات السارٌة ,وبشرط اس

لممارسة هذه االنشطة .وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات 
وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً 

مصر او فً الخارج , كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 
 حكام المانون. .ال

, لٌدت فى ,  3936جولدن كب للمشروبات , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 45
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, تم تعدٌل النشاط  20/12/2021, وفى تارٌخ  791, برلم اٌداع ,  11/02/2019
 120لٌصبح االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم

فى شؤن سجل المستوردٌن وتنظٌم أعمال  1982لسنة 121والمانون  1982لسنة 
الوكالةالتجارٌة وال ٌنشىء تؤسٌس الشركة أى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول 

على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل بؤحكام 
تجارة وتوزٌع  الموانٌن المنظمة لهذا الغرض . " تصنٌع منتجات البن لدى الغٌر. "

وتسوٌك وتورٌد البن وماكٌنات اعداد المهوة باختبلف أنواعها واالغذٌةالخاصة والمكمبلت 
الغذابٌة " بٌع كافة مستلزمات المهوة بمختلف أنواعها والمشروبات الساخنة . " تجارة 

مه فٌما وتوزٌع وبٌع الكتب المحلٌة والعربٌة واالجنبٌة واالداوات المكتبٌة . " التجارة العا
هومسموح به لانونا . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، 

وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي 
وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها 

حمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو على ت
 تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون. .

, شركة سبك  Horizon Trade &Distributionهوراٌزون للتجاره والتوزٌع  - 46
, وفى تارٌخ  2292, برلم اٌداع ,  16/04/2019, لٌدت فى ,  4999لٌدها برلم: , 

بٌع وشراء وتجارة  -االستٌراد والتصدٌر.  -, تم تعدٌل النشاط لٌصبح  20/12/2021
بٌع وشراء وتجارة  -وتوزٌع وتورٌد المواد الغذابٌه والحلوٌات الجافة بكافة أنواعها . 

د كافة المواد البٌتروكٌماوٌه وكافة االسمده الصلبه والسابله والنٌتروجٌنٌه وتوزٌع وتورٌ
واالزوتٌه والفوسفاتٌه وحامض النٌترٌن والٌورٌا ونترات النشادر وبصفه عامة األسمدة 

التورٌدات  -والمواد الببلستٌكٌه الخام والنهابٌه والمعاد تدوٌرها من المنتجات الببلستٌكٌه . 
 -التجاره العامه والتوزٌع والتوزٌع بالعموله فٌما هو مسموح به لانوناً.  -العمومٌه . 

خدمات النمل البري للبضابع وخدمات النظافه ونمل المخلفات بكافة أنواعها بشرط الحصول 
فً شؤن  1982لسنة  121تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  -على التراخٌص البلزمه . 

سٌس الشركة أي حك فً مزاولة غرضها إال بعد الحصول سجل المستوردٌن وال ٌنشًء تؤ
على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل بؤحكام 

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌه  -الموانٌن المنظمه لهذا الغرض . 
ٌجوز للشركة أن تكون لها وبشرط استصدار التراخٌص البلزمه للمارسة هذه األنشطه و

مصلحه أو تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماالً شبٌهة 
بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو الخارج ، كما ٌجوز لها أن 

البحته تندمج فً الهٌبات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون و
 التنفٌذٌة . .

, لٌدت فى ,  8869احمد حموده دمحم وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 47
, تم تعدٌل النشاط  20/12/2021, وفى تارٌخ  72, برلم اٌداع ,  06/01/2020

لٌصبح مشروعات االسكان التً ٌتم تاجٌرها وحداتها بالكامل الغراض السكن غٌر 
دد تلن الوحدات خمسٌن وحدة سكنٌه سواء الٌمت فً شكل بناء االداري بشرط االٌمل ع

واحد او عدة ابنٌه مشروعات االسكان االجتماعً ومشروعات االسكان االجتماعً 
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ومشروعات الموجهه لمحدودي الدخل. تخطٌط والامة وتنمٌه المناطك العمرانٌه الامة او 
ناعً والتنمٌه تشغٌل وادارة و صٌانه محطات الصرف الصحً او الصرف الص

وتوصٌبلتها الامه وادارة تشغٌل وصٌانه ومحطات طلمبات مٌاه الري و وشبكات توزٌعها 
وخطوط نملها لبلراضً المخصصه لبلستصبلح واالستزراع. انشاء الطرق الحرة 

والسرٌعه الربٌسٌه وادارتها واستغبللها وصٌانتها تصمٌم او انشاء او ادارة تشغٌل وصٌانه 
نفاق او اجزاء منها. تصمٌم او انشاء او ادارة وتشغٌل وصٌانه خطوط خطوط مترو ال

مترو االنفاق السطحٌه داخل المدن او مابٌن المدن. تصمٌم او انشاء او ادارة وتشغٌل انفاق 
السٌارات. تجارة الجمله والتجزبة مستحضرات التجمٌل والمنظفات. مع مراعاة احكام 

ٌة وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص البلزمة الموانٌن واللوابح والمرارت السار
 لمباشرة نشاطها. مع بماء كافة بنود العمد كما هً .

, شركة سبك لٌدها  PINK&BLUEبٌنن اند بلو لبٌع مبلبس ومستلزمات االطفال - 48
, وفى تارٌخ  2912, برلم اٌداع ,  19/04/2021, لٌدت فى ,  15449برلم: , 

 تعدٌل النشاط لٌصبح تصنٌع مبلبس ومستلزمات االطفال لدى الغٌر . , تم 20/12/2021
, لٌدت فى ,  3122سى دى سى ام للتجارة والتصدٌر , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 50
, تم تعدٌل النشاط  21/12/2021, وفى تارٌخ  3857, برلم اٌداع ,  13/12/2018

االستشارات التسوٌمٌه والعمارٌه االستٌراد لٌصبح التورٌدات العمومٌه والمماوالت العامه و
والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌه واعداد وتمدٌم دراسات الجدوي للمشروعات اتجار 

وتصدٌر المعادن النفٌسه والذهب استٌراد وتصدٌر وتجاره جمٌع انواع السٌارات الجدٌدة 
رارات واالت رفع والمستعمله بما فً ذلن المٌكروباصات واالتوبٌسات والممطورات والج

الطرق والموتوسٌكبلت والدراجات ولطع غٌارها ولوازمها وكمالٌاتها واكسسوارتها بما 
فً ذلن دون حصر االطارات الكوتش والبطاراٌات ولوازم السٌارات والدهانات والزٌوت 
والبوٌات والشحومات بمشتمبلتها االشتغال فً مجال الوكاالت التجارٌه المختلفه بما فٌها 

كٌبلت الشركات المنتجه لوسابل النمل واالالت والمعدات الثمٌله والجرارات ولطع الغٌار تو
الخاصه بها والمواد الكٌماوٌه البلزمه للصناعه والزراعه واستٌرادها وتصدٌرها وكذلن 

االشتغال فً تجاره المنتجات المصرٌه الصناعٌه والزراعٌه وتصدٌرها واالشتغال فً 
ت والجرارات ووسابل النمل المختلفه والمعدات التثمٌله ولطع الغٌار تجاره وبٌع السٌارا

الخاصه بها إداره مراكز الخدمه والصٌانه لكافه انواع السٌارات والمركبات المشار الٌها 
باعبله ولوازمها وتمدٌم خدمات المعونه الفنٌه والتدرٌب البلزم لصٌانتها وكذلن اداره 

ه والتدرٌب واداره منافذ لبٌع وتسوٌك وتوزٌع السٌارات ) ) مراكز محلٌه و اللٌمٌه للصٌان
show Rooms وكذلن المنتجات واالعمال التجارٌه فً حدود غرض الشركة بٌع وشراء

 121والمانون رلم  1982لسنة  120وتملن االراضً وتلتزم الشركة باحكام المانون رلم 
التجارٌه وال ٌنشؤ للشركة اي  بشان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله 1982لسنة 

حك فً مزاوله غرضها اال بعد الحصول علً التراخٌص البل زمه لمزاوله غرضها من 
 الجهات المختصه وبما ال ٌخل باحكام .

, لٌدت فى ,  8682تبارن الدولٌة لبلنشاء والتعمٌر , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 51
, تم تعدٌل النشاط  21/12/2021ارٌخ , وفى ت 7385, برلم اٌداع ,  24/12/2019

االستٌراد و \2لٌصبح غرض الشركة /التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانون 
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 1982لسنة  120/التورٌدات العمومٌة .تلتزم الشركة بحكام المانون رلم 3التصدٌر 
حك  فى شؤن سجل المستوردٌن والٌنشا تاسٌس الشركة اى 1982لسنة  121والمانون 

فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات 
المختصة وبما الٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض.وذلن دون االخبلل بحكام 

الموانٌن و اللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص االزمة لممارسة هذه 
ان تشترن وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التى تزاول  االنشطة.وٌجوز للشركة

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او الخارج كما 
 ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون. .

شركة سبك لٌدها برلم: ,  , GREEN LIFE GLجرٌن الٌف للمواد الغذابٌة  - 52
, وفى تارٌخ  3809, برلم اٌداع ,  25/08/2020, لٌدت فى ,  11418

, تم تعدٌل النشاط لٌصبح التجارة العامة و التوزٌع فٌما هو مسموح به  21/12/2021
لانونا و علً االخص تجارة المواد الغذابٌة التورٌدات العمومٌة و علً االخص المواد 

بلح و تجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع و الغذابٌة ، استص
استزراع االراضً المستصلحة و ٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضً مخصصة 

ألغراض االستصبلح و االستزراع ، و ان تستخدم طرق الري الحدٌثة فً االستزراع و 
 350الصادر بها لرار ربٌس الوزراء رلم  لٌس الري بطرٌك الغمر . فٌما عدا المناطك

. التوكٌبلت التجارٌة ،  2008لسنة  356و لرار ربٌس الجمهورٌة رلم  2007لسنة 
فً شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  1982لسنة  120تلتزم الشركة بإحكام المانون رلم 

لً التراخٌص ، وال ٌنشًء تاسٌس الشركة اي حك فً مزاولة غرضها اال بعد الحصول ع
البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا 

الغرض . وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن و اللوابح و المرارات السارٌة ، وبشرط 
استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة . وٌجوز للشركة ان تشترن بؤي وجه 

وه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها من الوج
علً تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او 

 تلحمها بها و ذلن طبما الحكام المانون .
,  14970برلم: ,  مٌرا كل للخدمات المتكاملة لمكافحة اآلفات , شركة سبك لٌدها - 53

, تم  21/12/2021, وفى تارٌخ  2102, برلم اٌداع ,  18/03/2021لٌدت فى , 
تعدٌل النشاط لٌصبح تمدٌم خدمات النظافه للمنشات والواجهات الخارجٌه ومكافحه 

الحشرات والموارض واالفات والتعمٌم وتلمٌع الرخام وتنظٌف الموكٌت والكراسً _ 
حاق العماله بالداخل _ صٌانه وتنسٌك الحدابك والبلند سكٌب التورٌدات العمومٌه _ال

ونباتات الزٌنه _ صٌانه وتطهٌر حمامات السباحه وخزانات المٌاه وذلن دون االخبلل 
بؤحكام المانون واللوابح والمرارات السارٌه؛ وبشرط استصدار التراخٌص البلزمه لممارسه 

ه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً هذه األنشطه. وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وج
تزاول اعماال شبٌهه بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً 
 الخارج؛ كما ٌجوز ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون .

 ORTHOاورثو كلٌنٌكال دٌاجنوستٌكس اٌجٌبت سٌرفٌزس ال ال سى  - 54
CLINICAL DAIGNOSTICS EGYPT SERVICES LLC  شركة سبك ,
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, وفى تارٌخ  185, برلم اٌداع ,  27/03/2018, لٌدت فى ,  180لٌدها برلم: , 
 -تجارة األدوٌة بالجملة.  -, تم تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع وتوزٌع األدوٌة.  22/12/2021

تملن واستبجار السٌارات )فٌما عدا  - التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونًا.
إلامة وتشغٌل المخازن لتخزٌن البضابع )فٌما عدا مخازن  -النمل السٌاحً واللٌموزٌن(. 

الكٌماوٌات الخطرة(. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط 
تكون لها مصلحة استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن 

أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماالً شبٌهة بؤعمالها أو 
التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً 

 . الهٌبات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبمًا ألحكام المانون والبحته التنفٌذٌة
, لٌدت  3376شركة ٌاسر دمحم فرٌد سلٌمان وشرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 55

, تم تعدٌل النشاط  22/12/2021, وفى تارٌخ  34, برلم اٌداع ,  02/01/2019فى , 
لطع  -بسن نحاس وبدون  ppلٌصبح إلامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع لطع ووصبلت 

ولوازمها  pvcمواسٌر  -مواسٌر من البولً بروبلٌن ولوازمها  - pvcووصبلت ببلستٌن 
مع مراعاه احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلً الشركة الحصول علً كافة 

 التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .
,  4008, شركة سبك لٌدها برلم: ,  CASA FURNITUREكازا فٌرنتشر  - 56

, تم تعدٌل  22/12/2021, وفى تارٌخ  893, برلم اٌداع ,  17/02/2019لٌدت فى , 
النشاط لٌصبح تجاره الجمله والتجزبه لبلثاث والمفروشات واكسسوارتها ٌجوز للشركة ان 
تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال 

مٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تح
لها ان تندمج فى الهٌبات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

والبحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة 
 الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .

, لٌدت فى ,  8914رواد المستمبل للمشروعات , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 57
, تم تعدٌل النشاط  22/12/2021, وفى تارٌخ  124, برلم اٌداع ,  08/01/2020

لٌصبح الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة ) فٌما ال ٌجاوز مرحلة 
الدولٌة (. الامة وتنظٌم المإتمرات والحفبلت العامة التعلٌم الثانوي وفٌما عدا المدارس 

والمعارض ) عدا المعارض السٌاحٌه وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض 
علً حدة الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة . إدارة المشروعات 

ت االدارة الفندلٌة ووفماً بشؤن شركا 2012لسسنة  300مع مراعاه المرار الوزاري رلم 
لسنة  300لما ورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها مع مرعاة المرار الوزاري رلم 

بشؤن شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها .  2012
وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح المرارات السارٌة ، وبشرط استصدار 

راخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة . وٌجوز للشركة ان تشترن بؤي وجه من الوجوه الت
مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهه بؤعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك 

غرضها فً مصر او فً الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها 
 انون .وذلن طبما الحكام الم
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-ORTHOاورثو كلٌنٌكال دٌاجنوستٌكس اٌجٌبت انفٌستمنت ال ال سى  - 58
CLINICAL DAIGNOSTICS EGYPT INVESTMENT LLC  شركة ,

, وفى تارٌخ  164, برلم اٌداع ,  26/03/2018, لٌدت فى ,  160سبك لٌدها برلم: , 
تجارة األدوٌة بالجملة.  -بٌع وتوزٌع األدوٌة.  -, تم تعدٌل النشاط لٌصبح  23/12/2021

تملن واستبجار السٌارات )فٌما عدا النمل  -التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونًا.  -
إلامة وتشغٌل المخازن لتخزٌن البضابع )فٌما عدا مخازن  -السٌاحً واللٌموزٌن(. 

شرط الكٌموٌات الخطرة(. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وب
استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة 

أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماالً شبٌهة بؤعمالها أو 
التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً 

 تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبمًا ألحكام المانون والبحته التنفٌذٌة. .الهٌبات السالفة أو 
, لٌدت فى ,  1028, شركة سبك لٌدها برلم: ,  metaمٌتا بان للمماوالت العامة - 59
, تم تعدٌل النشاط  23/12/2021, وفى تارٌخ  1168, برلم اٌداع ,  19/06/2018

التصدٌر ومع  oتورٌد وتوزٌع مواد البناء  oالتورٌدات العامة  oلٌصبح المماوالت العامة 
مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . وٌجوز للشركة ان تشترن بؤي وجه من الوجوه مع 
ل او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌه بؤعما

فً مصر او فً الخارج , كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 
 ألحكام المانون .

, شركة سبك لٌدها  THOR TRADING COMPANYشركة الثور للتجارة  - 60
, وفى تارٌخ  3922, برلم اٌداع ,  29/07/2019, لٌدت فى ,  6192برلم: , 

إلامة وتشغٌل  - 1 72, تم تعدٌل النشاط لٌصبح أنشطة داخل المانون  23/12/2021
تجارة الجملة والتجزبة لمواد  - 2مصنع وبٌع وتجمٌع األدوات الكهربابٌة وااللكترونٌات 

إلامة وتشغٌل المراكز التجارٌة وسبلسل  - 3البناء واألدوات الصحٌة وبٌع منتجات البمالة 
التصنٌع  - 6التورٌدات العمومٌة  -5التصدٌر  - 4(  72مداد ) أنشطة خارج المانون اال

 بٌع أدوات كهربابٌة والكترونٌات . - 7لدى الغٌر أدوات كهربابٌة 
, شركة سبك لٌدها  E.M.S SOLUTIONSشركة أي أم أس للحلول الهندسٌة  - 61

, وفى تارٌخ  6853اع , , برلم اٌد 04/12/2019, لٌدت فى ,  8301برلم: , 
, تم تعدٌل النشاط لٌصبح المٌام بكافة اعمال المماوالت العامة  23/12/2021

 -إدارة المنشؤت )فٌما عدا الفندلٌة(  -تركٌبات عامة  -التورٌدات العامة  -والمتخصصة 
 -مة المٌام بكافة اعمال مماوالت األعمال الكهرومٌكانٌكٌة للمنشؤت والمصانع والمبانً العا

مماوالت أنشاء وتصمٌم محطات انتاج الطالة  -مماوالت الكهرباء  -مماوالت مٌكانٌكا 
االستشارات الهندسٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة  -الكهربابٌة الجدٌدة والمتجددة 

واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا 
المالٌة عن االوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال االوراق المالٌة االستشارات 

االستٌراد  -من لنون سوق راس المال والبحته التنفٌذٌة(  27المنصوص علٌها فً المادة 
 1982لسنة  120والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

فً شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  1982لسنة  121والمانون رلم 
مماوالت تورٌد وتركٌب  -تمدٌم كافة اعمال ومستلزمات الطالة الجدٌدة والمتجددة  -

محطات تولٌد الكهرباء بالطالة الشمسٌة. وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن واللوابح 
ة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزم

للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة 
بؤعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان 

 تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون.. .
, لٌدت  12706الصفا للصناعات الببلستٌكٌة والتجارة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 62

, تم تعدٌل  23/12/2021, وفى تارٌخ  5760, برلم اٌداع ,  03/11/2020فى , 
النشاط لٌصبح الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الخراطٌم والمواسٌر الببلستٌن ومشتماتها 

ـ تجارة الجملة 2كٌة والمواد الخام الببلستٌكٌة . وتصنٌع جمٌع أنواع المنتجات الببلستٌ
والتجزبة فً الخراطٌم والمواسٌر الببلستٌن ومشتماتها والمنتجات الببلستٌكٌة وخامات 
الببلستٌن . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وٌشترط 

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة ، 
من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماالً شبٌهه بؤعمالها أو التً لد تعاونها علً 

تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو 
 تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون |. .

,  16429, شركة سبك لٌدها برلم: ,  B.T.C BUILDRZبى تى سى بٌلدرز  - 63
, تم  23/12/2021, وفى تارٌخ  4540, برلم اٌداع ,  28/06/2021لٌدت فى , 

تعدٌل النشاط لٌصبح " الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة مهارات الموارد 
رٌة ، وبشرط البشرٌة . ذلن دون االخبلل باحكام الموانٌٌن واللوابح والمرارات السا

استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة .وٌجوز للشركة ان تشترن باى وجه 
من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها علً 
تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج ،كما ٌجوز ان تندمج فٌها او تشترٌها اوتلحمها بها 

 طبما الحكام المانون . وذلن
, لٌدت فى ,  93ام جى للتورٌدات ) ش.ذ.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 64
, تم تعدٌل النشاط  26/12/2021, وفى تارٌخ  97, برلم اٌداع ,  20/03/2018

لٌصبح الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات ) 
الكحولٌة ( وتمدٌم جمٌع المؤكوالت والتٌن اواي المماوالت العامة , ادارة  ماعدا

 المراكزاالدارٌة , تورٌدات عمومٌة .
 MORSHY FOR IMPORT ANDمورشى لبلستٌراد والتصدٌر  - 65

EXPORT  , :برلم  18/02/2020, لٌدت فى ,  9696, شركة سبك لٌدها برلم ,
, تم تعدٌل النشاط لٌصبح االستٌراد  26/12/2021, وفى تارٌخ  1271اٌداع , 

 والتصدٌر التجارة العامة و التوزٌع فما هو مسموح بة لانون التورٌدات العمومٌة .
,  11798سبك لٌدها برلم: ,  , شركة Park Greenجرٌن بارن الداره الموالت - 66

, تم  26/12/2021, وفى تارٌخ  4388, برلم اٌداع ,  15/09/2020لٌدت فى , 
إلامة وتشغٌل  -إنشاء وإدارة وتشغٌل المراكز التجارٌة )الموالت(  -تعدٌل النشاط لٌصبح 
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ات إلامة وتنظٌم المعارض عدا السٌاحٌة والمإتمر -وإدارة المحبلت التجارٌة وتؤجٌرها 
تسوٌك  -والحفبلت العامة بشرط إستصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حده 

المٌام بؤعمال تنسٌك وصٌانة وإدارة وتجمٌل الحدابك والطرق  -الخدمات والمنتجات 
إدارة وتشغٌل المطاعم والكافٌهات وذلن دون اإلخبلل بؤحكام  -والمٌادٌن )البلند سكٌب( 

رات السارٌة , وبشرط إستصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه الموانٌن واللوابح والمرا
األنشطة وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول 
أعماالً شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج كما 

 مها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . .ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها او تلح
, شركة سبك لٌدها  FAYROUZPLASTالفٌروز ببلست لصناعة الببلستٌن  - 67

, وفى تارٌخ  57, برلم اٌداع ,  03/01/2019, لٌدت فى ,  3395برلم: , 
ألامة  2017لسنة 72, تم تعدٌل النشاط لٌصبح أنشطة داخل لانون  27/12/2021

 2017لسنة 72صنٌع المنتجات الببلستٌكٌة أنشطة خارج لانون وتشغٌل مصنع لت
فى شؤن سجل المستوردٌن 1982لسنة  121اإلستٌراد تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

وال ٌنشا تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص 
باحكام الموانٌن المنظمة لهذا البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل 

الغرض. التصدٌر تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستمل لبلنشطة الواردة 
بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا 

تع االنشطة خارج وكذلن ال تتم 2017لسنة 72والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 
لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بهذا المانون. وذلن دون االخبلل بؤحكام 

الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌه وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه 
االنشطة وٌجوز للشركه ان تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول 

اال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او الخارج كما أعم
ٌجوز لها أن تندمج فً شركة اخرى او معها او أن تتحول الى شركة من طبٌعة أخرى 

 وذلن كله طبمآ لؤلحكام المانون. .
لٌدت فى , ,  10674ذا فاكتورى للتجارة االلكترونٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 68
, تم تعدٌل النشاط  27/12/2021, وفى تارٌخ  2707, برلم اٌداع ,  01/07/2020

لٌصبح التجارة العامة و التوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا التورٌدات العمومٌة التجارة 
االلكترونٌة عبر االنترنت الدعاٌة و االعبلن التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام 

فً شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌة ، و الٌنشا تؤسٌس  1982لسنة  120م المانون رل
الشركة اى حك فً مزاولة غراضها اال بعد الحصول علً التراخٌص البلززمة لمزاولة 
غرضها من الجهات المختصة و بما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض . تمدٌم 

الستشارات المانونٌة و االستشارات و الدراسات المتعلمة االستشارات التسوٌمٌة )فٌما عدا ا
بالتمٌٌم بمناسبة راس المال و االستحواذ و كذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة 

من  27النشطة الشركات العاملة فً مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 
ت العامة و المتكاملة و المتخصصة تورٌد و سوق راس المال و البحتة التنفٌذٌة ( المماوال

تركٌب اعمدة انارة مركز تدرٌب وادارة الموارد البشرٌة و ذلن دون االخبلل باحكام 
الموانٌن و اللوابح و المرارات السارٌة و بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذة 
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ات و غٌرها التً االنشطة و ٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشرك
تزاول اعماال سبٌهة باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او فً 

الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبما الحكام المانون . 
. 

, لٌدت فى ,  11158رٌحانة للتنمٌة العمارٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 69
, تم تعدٌل النشاط  27/12/2021, وفى تارٌخ  3427, برلم اٌداع ,  10/08/2020

استصبلح وتجهٌز -لٌصبح االستثمار العماري ،المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة 
االراضً بالمرافك االساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع واستزراع االراضً المستصلحة 

أن تكون االراضً مخصصة الغراض االستصبلح وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن 
واالستزراع وان تستخدم طرق الري الحدٌثة فً االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر 

ولرار ربٌس  2007لسنة350،فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار ربٌس الوزراء رلم
مدها شراء وبٌع وتمسٌم االراضً بغرض البناء علٌها و- 2008لسنة356الجمهورٌة رلم

صرف(مع مراعاة ما ورد بمرار ربٌس الوزراء -مٌاه-بالمرافك االساسٌة)كهرباء
تخطٌط والامة - 2008لسنة356ولرار ربٌس الجمهورٌة رلم 2007لسنة350رلم

المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت 
فً شؤن سجل المستوردٌن  1982لسنة121رلم التجارٌة تلتزم الشركة بؤحكام المانون

فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة،والٌنشا  1982لسنة120وبؤحكام المانون رلم
تؤسٌس الشركة أي حك فً مزاولة غرضها إال بعد الحصول علً التراخٌص البلزمة 

-الغرض لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما الٌخل بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا 
مماوالت -مشروعات االسكان االجتماعً ومشروعات االسكان الموجهة لمحدودي الدخل 

إلامة وتشغٌل وادارة المدراس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة -اعمال والتشطٌبات والدٌكور 
إنشاء وادارة المطاعم -)فٌما الٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوي وفٌما عدا المدارس الدولٌة( 

إلامة وتشغٌل وادارة مراكز الخدمة وصٌانة السٌارات -والموالت التجارٌة  والكافٌهات
وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة،وٌشترط استصدار 

التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه 
شبٌه بؤعمالها أو التً لد تعاونها علً تحمٌك  مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال

غرضها فً مصر او فً الخارج،كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها اوتشترٌها او تلحمها بها 
 وذلن طبما للمانون .

, شركة سبك لٌدها برلم: ,  QMSCERT EGYPtكٌو ام اس سٌرت اٌجبت  - 70
, وفى تارٌخ  2064, برلم اٌداع ,  17/03/2021, لٌدت فى ,  14942

, تم تعدٌل النشاط لٌصبح تدرٌب الشركات للحصول على شهادات الجودة  27/12/2021
. المٌام بؤعمال المرالبه والتفتٌش على مختلف انواع البضابع من حٌث الصفه والصنف 

 BRCوالمواصفات . منح الشهادات الدولٌه فى مجال المواصفات العالمٌه لسبلمة الغذاء ) 
من جهة اعتماد  QMSCERT LTDخٌص من الجهة المانحه ( وذلن بتر

ACCREDIA  272برلم B وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن  21/7/2021بتارٌخ .
واللوابح والمرارات السارٌه , وبشرط إستصدار التراخٌص البلزمه لممارسة هذه األنشطه 

التى تزاول أعماالً وٌجوز للشركه ان تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها 
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شبٌهه بؤعمالها أو التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما 
ٌجوز لها أن تندمج فى اخرى او معها أو ان تتحول الى شركة من طبٌعه اخرى وذلن طبماً 

 ألحكام المانون . .
, لٌدت فى  20315, الشاهد للتطوٌر وإدارة المشروعات , شركة سبك لٌدها برلم:  - 71

, تم تعدٌل  27/12/2021, وفى تارٌخ  10422, برلم اٌداع ,  14/12/2021, 
النشاط لٌصبح التطوٌر التسوٌك العماري إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى 

بشان شركات االدارة الفندلٌه و شروط و اجراءات الترخٌص بها  2012لسنة  300رلم 
بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار وذلن دون اإلخبلل 

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

ها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز ل
 وذلن طبماً ألحكام المانون .

, لٌدت فى ,  8555, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Our Visionرإٌتنا  - 72
, تم تعدٌل النشاط  29/12/2021, وفى تارٌخ  7191, برلم اٌداع ,  17/12/2019

التجارة العامة والتوزٌع فٌما  -كافترٌات إلامه وتشغٌل وإدارة المطاعم الثابتة وال -لٌصبح 
التوكٌبلت التجارٌه . تلتزم الشركه باحكام  -هو مسموح لانونا / التورٌدات العمومٌة 

بشؤن تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشا تاسٌس  1982لسنه  120المانون رلم 
بلزمة لمزاولة الشركة اي حك فً مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص ال

غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمه لهذا الغرض . وٌجوز 
للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً 

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً 
جوز لها ان تندمج فً الهٌبات السالفه او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الخارج كما ٌ

 الحكام المانون . .
,  NEW CAPITAL SPORTSنٌو كابٌتال سبورتس لبلستثمار الرٌاضً  - 73

,  3117, برلم اٌداع ,  21/07/2020, لٌدت فى ,  10949شركة سبك لٌدها برلم: , 
عدٌل النشاط لٌصبح خدمات المجال الرٌاضً وتشمل , تم ت 29/12/2021وفى تارٌخ 

االداره او التسوٌك او التشغٌل او اداره االلعاب الرٌاضٌه او انشاء االندٌه الخاصه او 
االكادٌمٌات او مراكز اللٌاله البدنٌه . انشاء وادارة المطاعم والكافٌهات انشاء وادارة و 

والمراكز والمحبلت التجارٌة. انشاء وادارة تشغٌل المدارس انشاء وتشغٌل وادارة الموالت 
اسواق الماشٌه بكافة انواعها. انشاء وادارة اسواق الخضراوات والفاكهه بانواعها. 

استصبلح االراضً . تورٌدات العمومٌه . تورٌدات اللحوم والمواد الغذابٌه ومنتجات 
لتجارٌة. تورٌدات مواد االلبان. تورٌدات مساحٌك النظافه . التجارة العامة. التوكٌبلت ا

البناء . المماوالت عامة تجارة االجهزة االلكترونٌة وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن 
واللوابح والمرارات السارٌة ،وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . 

عماال وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول ا
شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما 

 ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبمآ ألحكام المانون. .
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, لٌدت فى ,  4791خالد االصٌل وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 74
, تم تعدٌل النشاط  30/12/2021, وفى تارٌخ  1988, برلم اٌداع ,  04/04/2019

لٌصبح إستصبلح وتجهٌز األراضى بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لئلستزراع 
وإستزراع األراضى المستصلحة وٌشترط هاتٌن الحالتٌن ان تكون األراضى مخصصة 

ولٌس  ألغراض اإلستصبلح واإلستزراع وأن تستخدم طرق الرى الحدٌثة فً اإلستزراع
لسنة  350الرى بطرٌك الغمر . فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار ربٌس الوزراء رلم 

. تربٌة جمٌع أنواع الدواجن  2008لسنة  356ولرار ربٌس الجمهورٌة رلم  2007
والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ او إنتاج البٌض او التسمٌن واللحوم . 

سمكٌة . تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت او إلامة المزرارع ال
 األلبان او التسمٌن او اللحوم . والتصدٌر والتخلٌص الجمركً . .

, شركة سبك لٌدها  CORDVAلرطبه لبلستثمار الزراعً واستصبلح األراضً  - 75
, وفى تارٌخ  1491, برلم اٌداع ,  23/02/2021, لٌدت فى ,  14601برلم: , 

"  2017لسنة  72, تم تعدٌل النشاط لٌصبح أنشطة من داخل ق  30/12/2021
استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع، استزراع 

األراضً المستصلحة..، وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة 
ن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك ألغراض االستصبلح واالستزراع، وأ

ومراعاة  2007لسنة  350الغمر، فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار ربٌس الوزراء رلم 
. " تربٌة جمٌع أنواع 2008لسنة  356لرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم 

حوم. " تربٌة جمٌع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو الل
أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو 
التسمٌن أو اللحوم. " تربٌة الخٌول. " إلامة المزارع السمكٌة. " الهندسة الوراثٌة فً 

بٌة. " إلامة المجاالت النباتٌة والحٌوانٌة. " إلامة وتشغٌل مصنع لتعببة وتغلٌف المواد الغذا
وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الغذابٌة سواء النباتٌة أو الحٌوانٌة والبطاطس نصف 

ومنتجات اللحوم وكافة أنواع المواد الغذابٌة. " تجارة  -والصلصات  -والمربات  -المملٌة 
فٌما الجملة والتجزبة للمواد الغذابٌة داخل المناطك النابٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة 

عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبماً مع مراعاة ما ورد بمرار ربٌس 
 356ومراعاة لرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2007لسنة  350الوزراء رلم 

. " أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات 2008لسنة 
" أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد والتطبٌمات بمختلف أنواعها. 

البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها. " إنتاج المحتوى 
لسنة  72االلكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات. أنشطة من خارج ق 

اء وإدارة وتشغٌل الموالع " التجارة والتسوٌك االلكترونً عبر اإلنترنت. " إنش 2017
االلكترونٌة. " التورٌدات العمومٌة. " شراء وبٌع وتؤجٌر وامتبلن األراضً بهدف تمسٌمها 

وتخطٌطها ومدها بالمرافك وإعدادها للبناء أو بٌعها بحالتها أو بعد إلامة المنشآت علٌها 
تملٌكها أو تؤجٌرها أو وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌة ل

إدارتها أو استغبللها لحسابها أو لحساب الغٌر مع مراعاة ما ورد بمرار ربٌس الوزراء رلم 
. 2008لسنة  356مراعاة لرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2007لسنة  350
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وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة، وبشرط إستصدار 
خٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أو تشترتن بؤي وجه من الوجوه الترا

مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماالً شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 
غرضها فً مصر أو فً الخارج، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 

 ون. .وذلن طبماً ألحكام المان
_____________________________________ 

 الكٌان المانونى
_____________________________________ 

, لٌدت فى ,  8285عادل ابراهٌم عبد الشافً , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1
, تم تعدٌل الكٌان  12/12/2021, وفى تارٌخ  6834, برلم اٌداع ,  03/12/2019

 توصٌة بسٌطة .المانونً لٌصبح 
_____________________________________ 

 االسم و السمة
_____________________________________ 

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 01/12/2021فى تارٌخ : ,  - 1
, برلم اٌداع  12/12/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  8487او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 . Synchro Funالى : سٌنكروفان  7091
الشركة  ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان 12:00:00 01/12/2021فى تارٌخ : ,  - 2

, برلم اٌداع  14/01/2020, وتم اٌداعه بتارٌخ  9007او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 . chanceالى : تشانس لتورٌدات المصنوعات الجلدٌة  273

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 01/12/2021فى تارٌخ : ,  - 3
, برلم اٌداع  23/03/2020اٌداعه بتارٌخ  , وتم 10251او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : الرواد للتجارة والمماوالت والتورٌدات العمومٌة . 2028
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 02/12/2021فى تارٌخ : ,  - 4

, برلم اٌداع  12/01/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  13819او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 الى : المدس الدارة وتشغٌل المطاعم . 244

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 02/12/2021فى تارٌخ : ,  - 5
, برلم اٌداع  02/12/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  20123او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : حمٌد بن احمد بن حمدان الصحفى وشرٌكه . 1092
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 05/12/2021تارٌخ : , فى  - 6

, برلم اٌداع  18/09/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  1945او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
( Seasons entertaining servicesالى : سٌزونز للخدمات الترفٌهٌة ) 2330

 ش.م.م .
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 05/12/2021فى تارٌخ : ,  - 7

, برلم اٌداع  14/04/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  4956او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 الى : هشام ٌسرى دمحم على وشرٌكه . 2231

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 05/12/2021فى تارٌخ : ,  - 8
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, برلم اٌداع  22/03/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  15000رلم لٌد , او اسمها , الممٌدة ب
 Speed real estateالى : اسبٌد لبلستثمار العماري والمماوالت العامة  2159

investment general contracting . 
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 06/12/2021فى تارٌخ : ,  - 9

, برلم اٌداع  09/08/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  1573دة برلم لٌد , او اسمها , الممٌ
 الى : بدر الدٌن دمحم دمحم محمود على وشرٌكتة . 1855

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 06/12/2021فى تارٌخ : ,  - 10
, برلم اٌداع  26/02/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  4164او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : سٌد عبدالجابر سٌد خلٌل وشرٌكة شركة تضامن . 1102
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 06/12/2021فى تارٌخ : ,  - 11

, برلم اٌداع  03/03/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  4223او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 . الى : افاق التشٌد للمماوالت 1186

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 07/12/2021فى تارٌخ : ,  - 12
 81, برلم اٌداع  20/03/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  78او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : اندرو اكرام سعد عازروشرٌكته .
ل , عنوان الشركة ص , تم التؤشٌر بتعدٌ 12:00:00 07/12/2021فى تارٌخ : ,  - 13

, برلم اٌداع  10/08/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  17022او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 الى : حسن دمحم حسن عاكف وشرٌكٌه . 5513

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 07/12/2021فى تارٌخ : ,  - 14
, برلم اٌداع  23/08/2021ٌداعه بتارٌخ , وتم ا 18150او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : كونسورتٌوم للتطوٌر العمارى . 5854
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 09/12/2021فى تارٌخ : ,  - 15

, برلم اٌداع  25/10/2020, وتم اٌداعه بتارٌخ  12546او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 BERRIESنٌكشنز للدعاٌه واالعبلن الى : بٌرٌز كومٌو 5510

COMMUNICATIONS . 
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 12/12/2021فى تارٌخ : ,  - 16

, برلم اٌداع  05/03/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  4274او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 الى : أجري أكسٌز لئلستثمار الزراعً . 1252

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 12/12/2021تارٌخ : ,  فى - 17
, برلم اٌداع  03/12/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  8285او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : عادل ابراهٌم عبد الشافً . 6834
شركة ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان ال 12:00:00 13/12/2021فى تارٌخ : ,  - 18

, برلم اٌداع  10/02/2020, وتم اٌداعه بتارٌخ  9542او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 TROJAN EGYPTالى : تروجان مصر للمماوالت العامة  1042

CONTRACTING . 
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 15/12/2021فى تارٌخ : ,  - 19

, برلم اٌداع  22/12/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  8652 او اسمها , الممٌدة برلم لٌد ,
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 الى : رٌم عبلء الدٌن عبد الوهاب وشرٌكٌها . 7336
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 15/12/2021فى تارٌخ : ,  - 20

, برلم اٌداع  28/02/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  14651او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 . tile green for buildinj materialsالى : تاٌل جرٌن فور بٌلدنج ماترٌلز  1570

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 16/12/2021فى تارٌخ : ,  - 21
, برلم اٌداع  02/06/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  15957او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 ارة العامة وادارة المشروعات .الى : بترونٌبل للتج 3811
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 16/12/2021فى تارٌخ : ,  - 22

, برلم اٌداع  27/10/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  19344او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 Alec Engineering Andالى : ألٌن للهندسة والمماوالت مصر  8817

Contractingegypt . 
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 19/12/2021فى تارٌخ : ,  - 23

, برلم اٌداع  30/12/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  8802او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 . Snapper Productionsالى : سنابر برودلشن  7570

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 20/12/2021فى تارٌخ : ,  - 24
, برلم اٌداع  16/04/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  4999او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 . Horizon Trade &Distributionالى : هوراٌزون للتجاره والتوزٌع  2292
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 20/12/2021فى تارٌخ : ,  - 25

, برلم اٌداع  09/11/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  19622او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 . the estateالى : ذا ستٌت الدارة المشروعات  9271

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 20/12/2021فى تارٌخ : ,  - 26
 0, برلم اٌداع  20/12/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  20437, الممٌدة برلم لٌد ,  او اسمها

 . NAVY BLUE LOGISTICSالى : نافى بلو لوجٌستٌن 
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 22/12/2021فى تارٌخ : ,  - 27

 34, برلم اٌداع  02/01/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  3376او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 الى : شركة ٌاسر دمحم فرٌد سلٌمان وشرٌكٌه .

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 23/12/2021فى تارٌخ : ,  - 28
, برلم اٌداع  19/06/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  1028او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 . metaمةالى : مٌتا بان للمماوالت العا 1168
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 23/12/2021فى تارٌخ : ,  - 29

, برلم اٌداع  04/12/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  8301او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 . E.M.S SOLUTIONSالى : شركة أي أم أس للحلول الهندسٌة  6853

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 26/12/2021فى تارٌخ : ,  - 30
 97, برلم اٌداع  20/03/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  93او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : ام جى للتورٌدات ) ش.ذ.م.م( .
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 26/12/2021فى تارٌخ : ,  - 31

, برلم اٌداع  12/11/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  7866برلم لٌد ,  او اسمها , الممٌدة
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 الى : طالة لتسوٌك المنتجات البترولٌة ) طالة للبترول ( . 6261
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 26/12/2021فى تارٌخ : ,  - 32

, برلم اٌداع  12/11/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  7866او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 الى : طالة لتسوٌك المنتجات البترولٌة ) طالة للبترول ( . 6262

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 27/12/2021فى تارٌخ : ,  - 33
, برلم اٌداع  14/12/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  20315او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 هد للتطوٌر وإدارة المشروعات .الى : الشا 10422
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 28/12/2021فى تارٌخ : ,  - 34

, برلم اٌداع  10/01/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  13781او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 الى : أسمان العاصمة بحر مملً . 190

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 30/12/2021فى تارٌخ : ,  - 35
, برلم اٌداع  23/02/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  14601او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 . CORDVAالى : لرطبه لبلستثمار الزراعً واستصبلح األراضً  1491
_____________________________________ 

 الشخاصا
_____________________________________ 

, وتم  53محسن عبدهلل حسانٌن دمحم , نابب ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 1
بـ :  18/03/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  56, برلم اٌداع  18/03/2018اٌداعه بتارٌخ 

نصبه كنابب ربٌس مجلس اداره الموافمة على اعفاء السٌد محسن عبدهللا حسانٌن دمحم من م
. 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  160اٌمن مصطفى زكى المطاوى , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 2
 بـ : استمالة . 26/03/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  164, برلم اٌداع  26/03/2018

,  26/03/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  160خلٌل الفار , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 3
 بـ : . 26/03/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  164برلم اٌداع 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  160فإاد دمحم فإاد علً حسان , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 4
 بـ : . 26/03/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  164, برلم اٌداع  26/03/2018

, وتم اٌداعه بتارٌخ  180برلم لٌد , اٌمن مصطفى زكى المطاوى , مدٌر , الممٌد  - 5
 بـ : استمالة . 27/03/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  185, برلم اٌداع  27/03/2018

, وتم اٌداعه  180, مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  KHALIL EL FARخلٌل الفار  - 6
 بـ : . 27/03/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  185, برلم اٌداع  27/03/2018بتارٌخ 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  180فإاد دمحم فإاد علً حسان , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 7
 بـ : . 27/03/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  185, برلم اٌداع  27/03/2018

, وتم اٌداعه بتارٌخ  361دمحم صبلح دمحم فإاد , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 8
 بـ : انتاجى . 15/04/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  380, برلم اٌداع  15/04/2018

, وتم اٌداعه  482ابراهٌم سند دمحم جبر , ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 9
بـ : تعٌٌن  24/04/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  513, برلم اٌداع  24/04/2018بتارٌخ 

: تفوٌض كبل من مجتمعٌن أحمد أ/ احمد ابراهٌم سند دمحم جبر مدٌرا عام للشركة ثانٌا



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ابراهٌم سند دمحم جبر أحمد دمحم أحمد موسً رزق فً التولٌع علً الشٌكات فً 
)مابة ألف جنٌه مصرٌاً ال غٌر( وفً التولٌع علً عمود الخدمات 100000حدود

 االلكترونٌة مجتمعٌن .
م اٌداعه بتارٌخ , وت 832ناصر حسن دمحم تركى , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 10
 بـ : . 28/05/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  912, برلم اٌداع  28/05/2018
, وتم اٌداعه  832مجدى دمحم على الكومى , ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 11

بـ : كون  28/05/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  912, برلم اٌداع  28/05/2018بتارٌخ 
على الكومى " ربٌس مجلس اإلدارة " والسٌد/ ناصر حسن دمحم تركً  للسٌد/ مجدى دمحم

لٌصبح " عضو منتدب " حك اإلدارة والتعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جمٌع 
الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ووزارة السٌاحة وادارة المرور ومكاتب الشهر العمارى 

مطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهما حك توكٌل أو والتوثٌك والمطاع العام ولطاع األعمال وال
تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر مجتمعٌٌن أو منفردٌٌن . " أما حك التولٌع و التعامل 
امام جمٌع البنون والمصارف من فتح الحسابات الدابنة والمدٌنة والسحب وإالٌداع والتولٌع 

صور التعامل مع البنون على الشٌكات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة 
والمصارف والتولٌع على عمود الشراء و حك تولٌع وتسدٌد وتحوٌل كافة السندات األذنٌة 

والتجارٌة والتولٌع على جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت 
 السٌد/ مجدى دمحم على الكومى" -1الشركة بالنمد أو باالجل فتكون على النحو التالى/ 

السٌد/ ناصر حسن دمحم تركً " العضو المنتدب  -2ربٌس مجلس اإلدارة " منفردأ. 
السٌد/ اشرف صبلح الدٌن  -3"والسٌد/ اشرف صبلح الدٌن أحمد دمحم عطاهلل مجتمعٌٌن . 

مجتمعؤ مع أى من السٌد / شرٌف  26509052800194أحمد دمحم عطاهلل رلم لومى 
حمد دمحم المٌهى" أعضاء مجلس االدارة " ولهما حك فهمى اسماعٌل سند أو السٌد/ مإمن ا

 توكٌل أو تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر . .
 847مروان عادل عدلى عبد الجواد الدالى , ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 12

تم التؤشٌر فى تارٌخ  930, برلم اٌداع  29/05/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ 
: ٌمثل ربٌس مجلس االدارة الشركة امام المضاء وٌملن حك االدارة  بـ 29/05/2018

والتولٌع على معامبلت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامبلت 
و التعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فً تعٌٌن عدة مدٌرٌن أو وكبلء 

ة منفردٌن اومجتمعٌن . ولربٌس مجلس مفضٌن وأن ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشرك
االدارة واعضاء مجلس االدارة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( حك التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة او غٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال 
ف من سحب والمطاع الخاص وكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌ

واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 
الضمان وحك االفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل 

ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فً التولٌع على عمود الشراء 
لشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات وااللتراض والرهن والبٌع الصول ا

والمنموالت باسم الشركة ولصالحها و التولٌع علً عمود االشتران فً تاسٌس الشركات و 
االندماج فً الشركات والتولٌع علً عمود تعدٌل الشركة بعد موافمة الجمعٌة العامة الغٌر 
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 198 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم عادٌة ولهما الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الش
ولهما حك المبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة 

وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بالمعامبلت الشركة بالنمض او 
 باالجل ولهما حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر .

منتصر عبد هللا دمحم عبد هللا النبراوي , ربٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد  - 13
تم التؤشٌر فى  1009, برلم اٌداع  04/06/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  908برلم لٌد , 

بـ : وتمثل شركة / اعبلم المصرٌٌن للتدرٌب واالستشارات  04/06/2018تارٌخ 
االدارة الشركة أمام المضاء. كما "ٌحك لشخص من االعبلمٌه ش.م.م.ٌمثل ربٌس مجلس 

فبة التولٌع )أ( و شخص من فبة التولٌع )ب(، كاآلتى: فبة التولٌع )أ(: السٌد/ ربٌس مجلس 
االدارة أو األستاذة/ غادة كامل إبراهٌم الشٌخ أو االستاذة/ شٌماء طه طارق السٌد محمود 

فً دمحم سٌد، أو األستاذ/ رامً عصام حسن االتربً؛ فبة التولٌع )ب(: األستاذ/ حسام مصط
السٌد جودة. التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها مع كافة الجهات والمصالح الرسمٌة أو 
الشركات والجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام والمطاع 

مبلت الثابتة ضمن غرض الخاص بكافة أشكالهم وتولٌع كافة العمود وإجراء كافة المعا
الشركة وٌحك لهما مجتمعٌن إجراء كافة المعامبلت البنكٌة من سحب وإٌداع وفتح 

الحسابات والتولٌع على الشٌكات بدون حد ألصى وإصدار خطابات وشهادات الضمان 
وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف، واإللرار واإلبراء والصلح واالنكار، 

ات وتعدٌل نظمها االساسٌة والحك فى توكٌل أو تفوٌض الغٌر أو كل أو وتؤسٌس الشرك
 بعض ما ذكر." .

, وتم  908طارق احمد دمحم ابو السعود , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 14
 04/06/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  1009, برلم اٌداع  04/06/2018اٌداعه بتارٌخ 

 المصرٌٌن للتدرٌب واالستشارات االعبلمٌه ش.م.م. . بـ : وتمثل شركة / اعبلم
شٌماء طه طارق السٌد محمود االتربى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 15

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1009, برلم اٌداع  04/06/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  908
ستشارات االعبلمٌه بـ : وتمثل شركة / اعبلم المصرٌٌن للتدرٌب واال 04/06/2018

 ش.م.م. .
غاده كامل ابراهٌم الشٌخ , نابب ربٌس مجلس ادارة وعضومنتدب , الممٌد برلم لٌد  - 16

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1009, برلم اٌداع  04/06/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  908, 
ه بـ : وتمثل شركة / اعبلم المصرٌٌن للتدرٌب واالستشارات االعبلمٌ 04/06/2018

 ش.م.م. .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  1003دمحم عبد المرٌد مصطفى احمد , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 17
بـ : ٌمثل السٌد  13/06/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  1134, برلم اٌداع  13/06/2018

/ دمحم عبد المرٌد مصطفى احمد مدٌر الشركة فى عبللتها مع المضاء والغٌر وله منفردا فى 
هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل بؤسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة 

عمد الشركة أو المانون أو البحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة . وللسٌد / دمحم عبد المرٌد 
مصطفى احمد منفردا حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جمٌع الجهات 

ة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم الحكومٌة وغٌر الحكومٌ
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وكذلن الحك فى الموافمة على االندماج فى الشركات والحك فى التولٌع نٌابة عن الشركة 
على عمود االندماج وتعدٌل الشركات وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من 

ت وشهادات الضمان وكافة صور سحب واٌداع وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابا
التعامل مع البنون والمصارف وحك االفراج عن راس المال وكل ذلن باسم الشركة 

وضمن أغراضها وكذلن له الحك فى التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع 
ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة 

لحها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولصا
وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة 

وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل 
عمود تؤسٌس الشركات باسم الشركة ولصالحها وله حك التوكٌل أو  وله حك التولٌع على

تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر . وللسٌد / دمحم عبد المرٌد مصطفى احمد والسٌد / 
ٌاسر سٌد جبر ابو السعود مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع على الشٌكات باسم الشركة 

 وضمن اغراضها فمط . .
, وتم  1333منعم احمد سٌد احمد , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد , محمود عبد ال - 18

 19/07/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  1552, برلم اٌداع  19/07/2018اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  1333اسبلم دمحم محمود عطٌة , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 19
 بـ : . 19/07/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  1552, برلم اٌداع  19/07/2018

, وتم اٌداعه  10013دمحم مجدي محمود عبد المجٌد , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 155
بـ :  05/03/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  1714, برلم اٌداع  05/03/2020بتارٌخ 

سع السلطات إلدارة ٌمثل المدٌر الشركة فً عبللتها مع الغٌر وله منفردا فً هذا الصدد او
الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او البحته 
التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌر منفردا الحك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

خاص جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ال
بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات 

وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع علً الشٌكات واالفراج عن 
راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ىذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن له حك 

بٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وله الحك فً التولٌع علً عمود الشراء وال
تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركة 

 ولصالحها .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  10275دمحم دمحم دمحم كمونة , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 156

 بـ : . 26/04/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  2065, برلم اٌداع  26/04/2020
, وتم اٌداعه  10488ابراهٌم على على بٌه غضنفر , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 157

 بـ : . 16/06/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  2431, برلم اٌداع  16/06/2020بتارٌخ 
 1333برلم لٌد ,  سٌف هللا لطري سعدي حسن لطري , ربٌس مجلس ادارة , الممٌد - 20

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1552, برلم اٌداع  19/07/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ 
إلغاء كافة صبلحٌات التولٌع الممنوحة لؤلستاذة/ أمانً فوزي  -بـ :  19/07/2018
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جرجس، المذكورة فً المجموعة )ب( ومنحها لؤلستاذة/ هبة هللا حسنٌن علً مرعً 
ادة الحد األلصى لصبلحٌة التولٌع الممنوحة لؤلستاذ / أشرف كامل زٌ -مخلوف، بدالً منها. 

موسً صبري، على التسهٌبلت البنكٌة الخاصة بخطابات الضمان لتصبح 
جنٌهاً مصرٌاً )ملٌار ومابة ملٌون جنٌهاً مصرٌاً(، مع بماء كافة  1.100.000.000

حٌات التولٌع الممنوحة إلغاء كافة صبل -صبلحٌات التولٌع السابمة كما هً دون تعدٌل. 
لؤلستاذ/ خالد سمٌر رشاد عبده شلباٌه، فً كافة المعامبلت ومنحها لؤلستاذ/ هشام دمحم بهاء 

زٌادة الحد األلصى لصبلحٌة التولٌع الممنوحة لكبلً من األستاذ/ عبد  -الدٌن حسن دمحم. 
دمحم )مجتمعٌن( على المجٌد دمحم عبد المجٌد عفٌفً، واألستاذ/ هشام دمحم بهاء الدٌن حسن 

ملٌون جنٌهاً مصرٌاً )مابتان 200التسهٌبلت البنكٌة الخاصة بخطابات الضمان بمبلغ 
ملٌون جنٌهاً مصرٌاً )أربعمابة وخمسون ملٌون جنٌهاً  450ملٌون جنٌهاً مصرٌاً( لتصبح 

افة ملٌون جنٌهاً مصرٌاً )مابتان ملٌون جنٌهاً مصرٌاً( مع بماء ك 250مصرٌاً( بدالً من 
زٌادة الحد األلصى لصبلحٌات التولٌع  -الصبلحٌات التولٌع السابمة كما هً دون تعدٌل. 

الممنوحة لؤلستاذ/ أشرف كامل موسً صبري، على التسهٌبلت البنكٌة الخاصة بالحد 
ملٌون جنٌهاً مصرٌاً )مابة وخمسون ملٌون جنٌهاً مصرٌاً(  150الجاري المدٌن بمبلغ 

هاً مصرٌاً )ثبلثمابة وثمانون ملٌون جنٌهاً مصرٌاً( بدالً من ملٌون جنٌ 380لتصبح 
ملٌون جنٌهاً مصرٌاً )مابتان وثبلثون ملٌون جنٌهاً مصرٌاً(، مع بماء كافة الصبلحٌات 230

زٌادة الحد األلصى لصبلحٌات التولٌع الممنوحة لكبلً  -التولٌع السابمة كما هً دون تعدٌل. 
عبد المجٌد عفٌفً، واألستاذ/ هشام دمحم بهاء الدٌن حسن دمحم  من األستاذ/ عبد المجٌد دمحم

ملٌون جنٌهاً  150)مجتمعٌن( على التسهٌبلت البنكٌة الخاصة بالحد الجاري المدٌن بمبلغ 
ملٌون جنٌهاً مصرٌاً )ثبلثمابة  350مصرٌاً )مابة وخمسون ملٌون جنٌهاً مصرٌاً( لتصبح 

ملٌون جنٌهاً مصرٌاً )مابتان ملٌون جنٌهاُ 200من وخمسون ملٌون جنٌهاً مصرٌاً( بدالً 
 مصرٌاً( مع بماء كافة الصبلحٌات السابمة كما هً دون تعدٌل. .

, وتم  1333اشرف كامل موسى صبرى كامل , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 21
 19/07/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  1552, برلم اٌداع  19/07/2018اٌداعه بتارٌخ 

ـ : انتخاب مجلس اإلدارة لمدة ثبلث سنوات على أن ٌظل المجلس بذات التشكٌل السابك ب
 على أن تبمى صبلحٌات التولٌع كما هً دون تعدٌل .

, وتم  1807اسامه دمحم عبد الواحد ربٌع , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 22
 05/09/2018ؤشٌر فى تارٌخ تم الت 2151, برلم اٌداع  05/09/2018اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
وابل احمد السٌد علً , ربٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 23

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2151, برلم اٌداع  05/09/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  1807
بـ : لربٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب السٌد / وابل احمد السٌد  05/09/2018

منفردا وٌمثل ربٌس مجلس االدارة الشركة أمام المضاء و ٌملن حك التولٌع على معامبلت 
الشركة وحك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر 
حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع 

من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات جمٌع البنون والمصارف 
واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف 
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وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها والحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء 
ٌل وبٌع وتسدٌد الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحو

كافة السندات األذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 
بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل والتولٌع على عمود الشراء والبٌع الصول الشركة 

وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات وكذلن حك التولٌع على عمود المرض والرهن 
 الشركة ولمصلحتها وكذلن حك توكٌل وتفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر. . باسم
, وتم اٌداعه  1807سامح حسنى احمد المنجورى , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 24

بـ :  05/09/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  2151, برلم اٌداع  05/09/2018بتارٌخ 
 استمالة .

, وتم  1807منجورى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , ساره سامح حسنى ال - 25
 05/09/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  2151, برلم اٌداع  05/09/2018اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : استمالة .

, وتم اٌداعه  1807اشرف احمد السٌد على , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 26
 بـ : . 05/09/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  2151 , برلم اٌداع 05/09/2018بتارٌخ 

, وتم  1837دمحم كمال الدٌن دمحم ناصر على , ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 27
 09/09/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  2190, برلم اٌداع  09/09/2018اٌداعه بتارٌخ 

على ربٌس مجلس االدارة واالستاذ/ بـ : تفوٌض كبل من االستاذ دمحم كمال الدٌن دمحم ناصر 
دمحم احمد فتح هللا ابراهٌم عضو مجلس االدارة المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌع 

نٌابة عن الشركة على كافة انواع العمود باشكالها ا غرضها المختلفة وفى التعامل مع 
اٌداع المبالغ المالٌة البنون بما فى ذلن فتح الحسابات والتولٌع على هذه الحسابات وسحب و

فى هذه الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتولٌع على عمود التسهٌبلت االبتمانٌة 
والمروض الممنوحة للشركة من البنون وطلب استصدار خطابات الضمان المصرفٌة 

واالعتمادات المستندٌة وكافة المعامبلت البنكٌة والتولٌع على عمود المرض والرهن بما فى 
رهن كافة الممومات المادٌة بالشركة وبٌع وشراء االوراق المالٌة والتعامل مع الهٌبة ذلن 

العامة لبلستثمار والمناطك الحرة والهٌبة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى والشهر 
العمارى ومصلحة الضرابب والتامٌنات االجتماعٌة ووزارة الصحة والسكان ومصلحة 

تجارٌة وكافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ولهم منفردٌن حك الجمارن والغرفة ال
التولٌع على عمود كفالة الشركة لشركة مٌدفٌرت مصر للتجارة )ش.م.م( وشركة مٌدفٌرت 
 مصر لبلستثمار )ش.م.م( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض صبلحٌاته. .

, وتم  1989ب , الممٌد برلم لٌد , إٌهاب حسٌن زهدي الشنتناوي , عضو منتد - 28
 24/09/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  2384, برلم اٌداع  24/09/2018اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
 1989منة هللا دمحم أسامة حجازي دمحم خلٌل , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 29

ٌر فى تارٌخ تم التؤش 2384, برلم اٌداع  24/09/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 24/09/2018
,  1989عبد المجٌد دمحم عبد المجٌد عفٌفً , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 30

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2384, برلم اٌداع  24/09/2018وتم اٌداعه بتارٌخ 
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 بـ : . 24/09/2018
,  1989د برلم لٌد , اشرف كامل موسى صبرى كامل , ربٌس مجلس ادارة , الممٌ - 31

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2384, برلم اٌداع  24/09/2018وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : مد مدة مجلس ادارة الشركة ثبلث سنوات اخراى ممثل عن  24/09/2018

.ومنح األستاذ اٌهاب زهدي أو منه حجازي منفردٌن أو من  شركةفورى لبلنظمة المتكاملة أ
مود الوساطة التؤمٌنٌة بٌن الشركة وعمبلبها وشركات التامٌن. ٌفوضه فً التولٌع على ع

. منح األستاذ عبد المجٌد دمحم عبد المجٌد عفٌفً واألستاذة منه حجازي واألستاذ محمود  ب
إبراهٌم عبد الوهاب عرفة )مجتمعٌن( فتح وغلك الحسابات البنكٌة وفن وربط الودابع 

لٌع امام البنون على الشٌكات والتحوببلت البنكٌة البنكٌة وشراء وبٌع اذون الخزانة والتو
والتولٌع على عمود المروض ولؤلستاذة منه حجازي واألستاذ محمود إبراهٌم عبد الوهاب 

 500عرفة )مجتمعٌن( التولٌع امام البنون على الشٌكات والتحوببلت البنكٌة بحد الصى 
د الوهاب عرفة التعامل والتولٌع . منح األستاذ محمود إبراهٌم عب ألف جنٌهاً مصرٌاً. ت

باسم الشركة وضمن اغراضها امام هٌبة التؤمٌنات االجتماعٌة ومصالح الضرابب بكافة 
 أنواعها بما فً ذلن مصلحة ضرٌبة المٌمة المضافة. .

 1989مالن احمد اٌهاب دمحم فكرى سلطان , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 32
تم التؤشٌر فى تارٌخ  2384, برلم اٌداع  24/09/2018بتارٌخ , وتم اٌداعه 

 بـ : . 24/09/2018
مروان عادل عدلى عبد الجواد الدالى , ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 33

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2407, برلم اٌداع  25/09/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  2009
س االدارة الشركة امام المضاء وٌملن حك االدارة بـ : ٌمثل ربٌس مجل 25/09/2018

والتولٌع على معامبلت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامبلت 
و التعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فً تعٌٌن عدة مدٌرٌن أو وكبلء 

عٌن . ولربٌس مجلس مفضٌن وأن ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن اومجتم
االدارة واعضاء مجلس االدارة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( حك التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة او غٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال 
والمطاع الخاص وكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف من سحب 

والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات واٌداع 
الضمان وحك االفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل 

ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فً التولٌع على عمود الشراء 
العمارٌة واالراضً والسٌارات  وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها

والمنموالت باسم الشركة ولصالحها و التولٌع علً عمود االشتران فً تاسٌس الشركات و 
االندماج فً الشركات والتولٌع علً عمود تعدٌل الشركة بعد موافمة الجمعٌة العامة الغٌر 

تهم واجورهم عادٌة ولهما الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتبا
ولهما حك المبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة 

وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بالمعامبلت الشركة بالنمض او 
 باالجل ولهما حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر .

, وتم اٌداعه  2118احمد رحومه , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  محمود عامر عامر - 34
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 بـ : . 03/10/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  2546, برلم اٌداع  03/10/2018بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  2118ادهم ابراهٌم فرج بدوي مصطفً , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 35

بـ :  03/10/2018ر فى تارٌخ تم التؤشٌ 2546, برلم اٌداع  03/10/2018بتارٌخ 
 استمالة .

, وتم اٌداعه  2591عادل المغاوري المصٌلحً المرسً , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 36
بـ :  05/11/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  3130, برلم اٌداع  05/11/2018بتارٌخ 

 استمالة .
, وتم اٌداعه  2591لٌد , عمر عادل المغاورى المصٌلحى , مدٌر , الممٌد برلم  - 37

بـ :  05/11/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  3130, برلم اٌداع  05/11/2018بتارٌخ 
ٌمثل المدٌر الشركة فً عبللتها مع الغٌر وله منفردا فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة 

بحته الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو ال
التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللسٌد / عمر عادل المغاورى " مدٌر " حك التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع 
االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من 

ٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات سحب وإٌداع والتول
الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وحك االفراج عن راس المال 

وكل ذلن باسم الشركة وضمن كافة اغراضها وكذلن له الحك فً التولٌع علً عمود الشراء 
ها العمارٌة واالراضً والسٌارات وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكات

والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فً تعٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة 
وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

تتعلك السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً 
بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما 

 ذكر .
, وتم  2723دمحم ابراهٌم المتولً الجمال , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 38

 14/11/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  3313, برلم اٌداع  14/11/2018اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  2723دمحم عبده عبدالرسول العجٌرى , ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 39

 14/11/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  3313, برلم اٌداع  14/11/2018اٌداعه بتارٌخ 
بـ : لربٌس مجلس االدارة السٌد / دمحم عبده عبدالرسول العجٌرى والسٌد / دمحم دمحم نبٌل دمحم 

مننفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جمٌع  الغنٌمى زٌد
الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب وإٌداع والتولٌع على 
ابات وشهادات الضمان واالعتمادات الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خط

المستندٌة وله حك التولٌع على عمود االلتراض والرهن لصالح البنون او للغٌر وكل ذلن 
باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وله حك توكٌل البنون تو الغٌر فى كل او 

ٌة وغٌر بعض مما ذكر امام الشهر العمارى والتوثٌك امام البنون وكافة الجهات الحكوم
الخكومٌة والغٌر وله حك التولٌع على غمود الشراء والبٌع لبلصول والممتلكات العمارٌة 
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والسٌارات باسم ولصالح الشركة وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة 
وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

ه والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك السندات االذنٌ
بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل وله حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ما 

 ذكر. .
, وتم  2723دمحم دمحم نبٌل دمحم الغنٌمى زٌد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 40

 14/11/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  3313, برلم اٌداع  14/11/2018اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم اٌداعه  2769شادي ممدوح دمحم عبدالعزٌز , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 41

بـ : بدال  19/11/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  3385, برلم اٌداع  19/11/2018بتارٌخ 
 مبرون مجاور .السٌد احمد دمحم  -من المدٌر السابك 

, وتم اٌداعه  3089امانى ابراهٌم عبد الحمٌد السٌد , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 42
بـ :  11/12/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  3818, برلم اٌداع  11/12/2018بتارٌخ 

ٌمثل المدٌران الشركة فى عبللتها مع الغٌر وله منفرد فى هذا الصدد اوسع السلطات 
ركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او الدارة الش

البحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة . وو للسٌد / عباس سٌاهى و ال منفردا حك التعامل باسم 
الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام 

ص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف ولطاع االعمال والمطاع الخا
من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وحك االفراج عن راس 
ٌع على عمود المال وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن له الحك فى التول

الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى 
والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى 

ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل 
ات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات وبٌع وتسدٌد كافة السند

التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل وله حك التولٌع على عمود تاسٌس الشركات 
وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر .و للسدة / امانى ابراهٌم عبد 

 داخل الشركة فمط. . الحمٌد السٌد حك ادارة العبللات العامة
, مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  ABBAS SIYAHI WALAعباس سٌاهً وال  - 43

تم التؤشٌر فى تارٌخ  3818, برلم اٌداع  11/12/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  3089
 بـ : . 11/12/2018
, وتم  3122خالد جمال عبد الفتاح عثمان , ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 44

 13/12/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  3857, برلم اٌداع  13/12/2018اٌداعه بتارٌخ 
بـ : الموافمة باالجماع على ان تكون صبلحٌات التولٌع عن الشركة للسادة التالً اسماإهم : 

الفبة )أ(ا السٌد/ حاتم دمحم حسٌن مدٌن لفبة السٌد / خالد جمال عبد الفتاح عثمان لسٌد / 
مادي حمزه ابراهٌم )ب(السٌد / دمحم فتحً ذكً حسانٌن السٌد / احمد هانً طلعت عارف ح

ألي فردٌن مجتمعٌن من افراد الفبة )أ( الحك بدون حد الصً فً التولٌع -1احمد ذكً ا 
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امام البنون والغٌر وابرام جمٌع المعامبلت البنكٌة وغٌرها من المعامبلت والتمثٌل والتولٌع 
جهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ولهم الحك فً التولٌع عن الشركة امام عن الشركة امام ال

البنون والتولٌع علً كافة عمود االٌجار والشراء للثابت والمنمول امام جمٌع مكاتب الشهر 
العماري والتوثٌك والتؤمٌنات االجتماعٌة والجهات االدارٌة المعنٌة والتمثٌل والتولٌع عن 

لتً تبرمها مع الغٌر ولهم حك بٌع وشراء السٌارات بجمٌع الشركة فً جمٌع العمود ا
انواعها وتجدٌد تراخٌصها والتعامل بشؤنها امام كافة النٌابات وادارات المرور المختلفة 

ومكاتب الشهر العماري والتوثٌك ولهم الحك فً بٌع وشراء االسهم المملوكة للشركة 
البٌع والشراء ولهم حك توكٌل الغٌر فً  والتعامل مع شركات السمسرة والتولٌع علً اوامر

بعض اوكل ما ذكر وألي فرد من الفبة ) أ( مجتمعا مع اي فرد من افراد الفبه ) ب ( 
جنٌة مصري ) خمسون الف جنٌة مصري  50000التولٌع امام البنون والغٌر بحد الصً 

ة وٌستثنً من ذلن ال غٌر ( وابرام جمٌع المعامبلت البنكٌة او المصرفٌة فً الحدود السالف
المبلغ المدفوعات السٌادٌة مثل الضرابب والتؤمٌنات االجتماعٌة واالجور والتحوٌبلت 

الداخلٌة بٌن حسابات الشركة المختلفة فً البنون وللسٌد ربٌس مجلس االدارة والسٌد نابب 
ربٌس مجلس االداره الحك فً تؤسٌس الشركات وفسخها والتخارج منها الي فردٌن من 

اد الفبة )أ( مجتمعٌن الحك فً التولٌع علً عمود الرهن وااللتراض امام جمٌع البنون افر
والغٌر وكذلن تفوٌض اي منهم منفردٌن فً التولٌع علً عمود حوالة الحك من والً 

 الشركة والتولٌع علً عمود التوزٌع واوامر الشراء . .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  3395د , مصطفى محمود دمحم ٌوسف , مدٌر , الممٌد برلم لٌ - 45
ٌكون لمدٌر  -بـ :  03/01/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  57, برلم اٌداع  03/01/2019

ومإسس ومالن الشركة / مصطفً محمود دمحم ٌوسف كافة السلطات والصبلحٌات الممررة 
وفً الدارة الشركة والتعامل باسمها منفردا فً الحك فً تعدٌل النظام االساسً للشركة 

الحك فً حل الشركة وتصفٌتها وفما الحكام لانون الشركات والبحته التنفٌذٌة وفً الحك 
فً دمج الشركة فً شركة اخري او معها او تحوٌلها الً شركة من طبٌعه اخري وفً 

الحك فً زٌادة رأسمال الشركة او تخفٌضه بما ال ٌمل عن الحد االدنً المنصوص علٌه فً 
مانون الشركات وفً الحك فً تعٌٌن مدٌر او اكثر للشركة وتحدٌد البلبحة التنفٌذٌة ل

اختصاصاتها وصبلحٌاتهم واعتماد تولٌعاتهم وفً الحك فً عزل مدٌر الشركة او تمٌد 
ٌكون للمدٌرٌن منفردٌن او مجتمعٌن كافة السلطات الممررة الدارة الشركة  -اختصاصاته 

به للمإسس الشركة فً هذا النظام او لانون والتعامل باسمها , وذلن فٌما عدا ما احتفظ 
وٌمثل المدٌرون / مصطفً محمود دمحم ٌوسف وهاله كمال  -الشركات او البحته التنفٌذٌة . 

وٌمثل المدٌرون مسبولٌن عن ادارتها  -الدٌن حمزه الجمٌعً الشركة امام المضاء والغٌر 
تعامل باسم الشركة وضمن امام مإسسها , وللمدٌرٌن مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً ال

اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال 
والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب 
واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع علً 

الفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة الشٌكات وا
ولصالحها , وكذلن لهما حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة 

وممتلكاتها العمارٌة ولهما الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد 
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ولهما حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها 
وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنً والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات 

والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل او تفوٌض الغٌر 
 فً كل او بعض ما ذكر . .

, وتم اٌداعه  3395مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  هالة كمال الدٌن حمزة الجٌمعً , - 46
 بـ : . 03/01/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  57, برلم اٌداع  03/01/2019بتارٌخ 

,  3648عبل عماد الدٌن عبد الفتاح علً , ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 47
ى تارٌخ تم التؤشٌر ف 397, برلم اٌداع  21/01/2019وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 21/01/2019
,  3648اسماء ابراهٌم حامد الجلدي , نابب ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 48

تم التؤشٌر فى تارٌخ  397, برلم اٌداع  21/01/2019وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 21/01/2019
,  3648لممٌد برلم لٌد , محمود عبدالحمٌد دمحم دمحم ابو الوفا , عضو مجلس ادارة , ا - 49

تم التؤشٌر فى تارٌخ  397, برلم اٌداع  21/01/2019وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 21/01/2019
, وتم  4148احمد دمحم عبد العظٌم دمحم , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 50

 26/02/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  1082, برلم اٌداع  26/02/2019اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : استمالة .

, وتم  4148دمحم ابراهٌم مبرون نافع , ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 51
 26/02/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  1082, برلم اٌداع  26/02/2019اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
لٌد , عبد الرحمن مسعد صبلح الدٌن علً , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم  - 52

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1082, برلم اٌداع  26/02/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  4148
 بـ : . 26/02/2019
, وتم  4148اٌمن نعٌم عزٌز بسطورس , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 53

 26/02/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  1082, برلم اٌداع  26/02/2019اٌداعه بتارٌخ 
 تمالة .بـ : اس

, وتم  4148ٌوسف هشام احمد لطفى السٌد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 54
 26/02/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  1082, برلم اٌداع  26/02/2019اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  4660ولٌد السعٌد العٌسوى احمد , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 55
بـ : ٌكون  27/03/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  1805, برلم اٌداع  27/03/2019

للمدٌر منفردا، كافة السلطات الممررة إلدارة الشركة والتعامل باسمها، وذلن فٌما عدا ما 
احتفظ به لمإسس الشركة فً هذا النظام أو لانون الشركات أو البحته التنفٌذٌة. وٌمثل 

ء والغٌر. وٌكون المدٌر مسبوال عن إداراتها أمام مإسسها وله المدٌر الشركة أمام المضا
منفردا حك التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر 
الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وٌكون لمدٌر 
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. التولٌع على كافة 1 -وذلن فً اآلتً : الشركة الحك منفردا بالتولٌع بالنٌابة عن الشركة 
أنواع العمود مع الشركات والمإسسات واألفراد والجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة، والتً 

ألف دوالر أمرٌكً ) خمسون الف دوالر أمرٌكى ( أو ما  50000ال تزٌد لٌمتها عن مبلغ 
ل بها فً الشركة وباسم ٌعادله بالجنٌة المصري وذلن وفما ألنظمة تولٌع العمود المعمو

. التولٌع نٌابة عن الشركة وتمثٌلها لدي جمٌع الهٌبات 2الشركة وضمن اغراضها. 
والجهات الرسمٌة والحكومٌة وغٌر الحكومٌة ومنها على سبٌل المثال ولٌس الحصر مكاتب 

ٌبة العمل بجمٌع فروعها، والهٌبة المومٌة للتؤمٌن االجتماعً بجمٌع مكاتبها وفروعها، واله
العامة للرلابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الضرابب بكافة مؤمورٌاتها، وغرف 

. تمدٌم الطلبات 3التجارة بكافة مكاتبها وفروعها، وتمدٌم الطلبات والمستندات واستبلمها. 
والمستندات والحصول على تراخٌص العمل، والتؤشٌرات، وتصارٌح اإللامة أمام كافة 

ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة بكافة السامها وأمام كافة الجهات الجهات المختصة 
الحكومٌة المختصة المسبولة عن اإللامات والتؤشٌرات، وتحوٌل تؤشٌرات الزٌارة إلى 
تصارٌح إلامة، وتجدٌد وتمدٌد وإلغاء وتحوٌل التؤشٌرات والتولٌع على كافة النماذج 

ة والمستندات طبما للسٌاسات التً تطبمها الشركة . حفظ السجبلت الداخل4ٌالبلزمة لذلن. 
. تعٌٌن وعزل وإنهاء خدمات 5ووفما للموانٌن السارٌة فً جمهورٌة مصر العربٌة. 
. التولٌع على عمود تؤسٌس 6موظفً الشركة طبما للسٌاسات التً تطبمها الشركة. 

شؤن نٌابة عن الشركات وتعدٌلها باسم الشركة وإصدار التوكٌبلت البلزمة فً هذا ال
. وٌحك للمدٌر توكٌل أو تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر. وٌكون للسٌد/ 7الشركة. 

دمحم بن عبد االله بن عبد الرحمن الخرٌجً، سعودي الجنسٌة، حامل جواز سفر رلم 
t691902  من غٌر المدٌرٌن ( منفردا، حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من (

ٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات سحب واٌداع والتول
الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وحك االفراج عن رأس المال وكل 
ذلن باسم الشركة وضمن أغراضها وله حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ما 

 ذكر. .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  4819الممٌد برلم لٌد , احمد فتحى لزمول عبدالحلٌم , مدٌر ,  - 56
بـ : ٌمثل  07/04/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  2025, برلم اٌداع  07/04/2019

المدٌر الشركة فً عبللتها مع الغٌر وله منفرد فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة 
مانون او البحته الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او ال

التنفٌذٌة للجمعٌة العامةوللمدٌر السٌد / احمد فتحً لزمول منفرد الحك فً التعامل باسم 
الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام 

ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 
ن سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف م

والمصارٌف والتولٌع علً الشٌكات واالفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن 
وكل ذللن باسم الشركة ولصالحها وكذلن لهم حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن 

ً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ولهم الحك ف
وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها ولهم حك لبض ودفع المبالغ 

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة المسندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود 
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هم حك توكٌل او والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعماالت الشركة بالنمد او باالجل ول
 تفوٌض الغٌر فً بعض او كل ما ذكر . .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  4994خالد علً السٌد علً , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 57
 بـ : . 16/04/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  2287, برلم اٌداع  16/04/2019
, وتم اٌداعه  4996د , محمود بشندى سٌد أحمد وهٌب , مدٌر , الممٌد برلم لٌ - 58

بـ :  16/04/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  2289, برلم اٌداع  16/04/2019بتارٌخ 
ٌمثل المدٌرٌن / دمحم محمود عثمان دمحم و محمود بشندى سٌد احمد وهٌب منفردٌن الشركه 
فى عبللتهم مع الغٌر ولهم فى هذا الصدد أوسع السلطات إلداره الشركه والصلح واالبراء 
والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحه عمد الشركه أو المانون أو البحته التنفٌذٌه 

للجمعٌه العامه و للمدٌرٌن منفردٌن حك التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جمٌع 
الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه 

مجتمعٌن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع  أشكالهم ولهما
على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور 

التعامل مع البنون والمصارف وحك االفراج عن رأس المال وكل ذلن باسم الشركه 
لشراء وااللتراض والرهن والبٌع وضمن أغراضها وكذلن له الحك فى التولٌع على عمود ا

الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركه 
ولصالحها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم 

لتجارٌه وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه وا
وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد أو باالجل 

 وله حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر. .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  4996دمحم محمود عثمان , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 59
 بـ : . 16/04/2019التؤشٌر فى تارٌخ تم  2289, برلم اٌداع  16/04/2019
, وتم اٌداعه بتارٌخ  4996دمحم دمحم مصطفى دمحم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 60
 بـ : استمالة . 16/04/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  2289, برلم اٌداع  16/04/2019
ٌداعه بتارٌخ , وتم ا 5029احمد رمضان احمد , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 61
 بـ : . 18/04/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  2336, برلم اٌداع  18/04/2019
, وتم  5036دمحم عبد الجابر عبد المادر كشن , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 62

 21/04/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  2346, برلم اٌداع  21/04/2019اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
دمحم عبدالجابر عبدالمادر , عضو مجلس من ذوى الخبرة , الممٌد برلم لٌد , دعاء  - 63

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2346, برلم اٌداع  21/04/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  5036
 بـ : . 21/04/2019
وابل مهدى عبد هللا دمحم الجابرى , عضو مجلس من ذوى الخبرة , الممٌد برلم لٌد ,  - 64

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2346, برلم اٌداع  21/04/2019اٌداعه بتارٌخ  , وتم 5036
 بـ : . 21/04/2019
,  5036صابر بدوى حامد البدرى , نابب ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 65

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2346, برلم اٌداع  21/04/2019وتم اٌداعه بتارٌخ 
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 بـ : استمالة . 21/04/2019
 5036اٌمن عبد الجابر عبد المادر ابراهٌم , ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 66

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2346, برلم اٌداع  21/04/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 21/04/2019
وفاء ابوالمكارم حسن الخولً , عضو مجلس من ذوى الخبرة , الممٌد برلم لٌد ,  - 67

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2346, برلم اٌداع  21/04/2019وتم اٌداعه بتارٌخ ,  5036
 بـ : . 21/04/2019
, وتم اٌداعه بتارٌخ  5036تامر عبد الرازق محمود , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 68
بـ : مسبوال  21/04/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  2346, برلم اٌداع  21/04/2019

 الفنٌة والسٌاحٌة بدال من السٌدة / سارة جمال سعد عبد العظٌم .للشركة من الناحٌة 
وابل مهدى عبد هللا دمحم الجابرى , عضو مجلس من ذوى الخبرة , الممٌد برلم لٌد ,  - 69

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2346, برلم اٌداع  21/04/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  5036
 بـ : . 21/04/2019
,  5036مد البدرى , نابب ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , صابر بدوى حا - 70

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2346, برلم اٌداع  21/04/2019وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 21/04/2019
 5036اٌمن عبد الجابر عبد المادر ابراهٌم , ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 71

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2346, برلم اٌداع  21/04/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : ٌملن حك التولٌع عن الشركة ربٌس مجلس االدارة السٌد/ اٌمن عبد  21/04/2019

الجابر عبد المادر ابراهٌم ) منفردا ( وذلن امام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر الحكومٌة 
العمارى والسجل التجارى  وعلى االخص وزارة السٌاحة والتؤمٌنات االجتماعٌة والشهر

والغرفة التجارٌة ومصلحة الضرابب والضرابب على المبٌعات والمرور والجمارن 
والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم والتعامل مع كافة الهٌبات والمصالح 

الحكومٌة البلزمة الدارة الشركة وكذلن ابرام العمود والتعالدات مع الشركات االخرى 
له منفردا حك التعامل والتولٌع امام كافة البنون واالٌداع وفتح جمٌع الحسابات وكذلن 

واصدار خطابات وشهادات الضمان وفن ودابع البنون والتولٌع على الشٌكات والسحب 
وحك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدابنة وكافة االعمال المصرفٌة امام كافة البنون 

وخارجها وله حك التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة ومراجعة  داخل جمهورٌة مصر العربٌة
ملفات الحج والعمرة والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات 

ومراجعتها امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل السعودى فى حجز الفنادق باسم 
 ل او بعض ماذكر .الشركة ولمصلحتها وكذلن له حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى ك

, وتم  5036دمحم عبد الجابر عبد المادر كشن , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 72
 21/04/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  2346, برلم اٌداع  21/04/2019اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
خ , وتم اٌداعه بتارٌ 5052مونٌن ادوار زوراٌان , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 73
 بـ : . 21/04/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  2371, برلم اٌداع  21/04/2019
, وتم اٌداعه بتارٌخ  5052بهوان سوراف , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 74
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 بـ : . 21/04/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  2371, برلم اٌداع  21/04/2019
, وتم اٌداعه بتارٌخ  5052لٌد , مانوج مورالٌدهاران , مدٌر , الممٌد برلم  - 75
بـ : ٌمثل  21/04/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  2371, برلم اٌداع  21/04/2019

المدٌرون الشركة فً عبللاتها مع الغٌر ولهم فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة 
ه التنفٌذٌة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو البحت

للجمعٌة العامة، وٌكون ألي اثنٌن من السادة/ مونٌن ادوار زوراٌان وبهوان سوراف 
ومانوج مورالٌدهاران مجتمعٌن الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها وتمثٌل 

الشركة والتولٌع نٌابة عنها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام 
ال والمطاع الخاص بما فً ذلن على سبٌل المثل ال الحصر الهٌبة العامة ولطاع االعم

لبلستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الشهر العماري والتوثٌك ومصلحة الضرابب وكافة 
مؤمورٌتها والبنون والغرفة التجارٌة وهٌبة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والهٌبة العامة 

ة للرلابة على الصادرات والواردات والهٌبة المومٌة للتنمٌة الصناعٌة والهٌبة العام
للتؤمٌنات االجتماعٌة ومكاتبها التابعة لها ووزارة الموة العاملة ومكاتب العمل التابعة لها 

والسجل التجاري ومصلحة الجمارن. وٌكون ألي اثنٌن من السادة/ مونٌن ادوار زوراٌان 
تمثٌل الشركة والتولٌع والتعامل امام وبهوان سوراف ومانوج مورالٌدهاران مجتمعٌن 

جمٌع البنون والمصارف من سحب وإٌداع وفتح وغلك حسابات واالفراج عن رأس المال 
وااللتراض والرهن والتولٌع علً الشٌكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة 

ة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وبٌع أصول الشركة وممتلكاتها العمارٌ
واألراضً والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة وضمن أغراضها و ألي اثنٌن 
من السادة/ مونٌن ادوار زوراٌان وبهوان سوراف ومانوج مورالٌدهاران مجتمعٌن الحك 
فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتابتهم وأجورهم. وٌكون ألي اثنٌن 

راٌان وبهوان سوراف ومانوج مورالٌدهاران مجتمعٌن الحك من السادة/ مونٌن ادوار زو
فً لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وأبرام 
كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل. وٌكون 

ٌان وبهوان سوراف ومانوج مورالٌدهاران ألي اثنٌن من السادة/ مونٌن ادوار زورا
 مجتمعٌن الحك فً تفوٌض أو توكٌل الغٌر، فً كل أو بعض صبلحٌتهما. .

, وتم  5159احمد التمى الراوى عبد المطلب , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 76
 02/05/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  2517, برلم اٌداع  02/05/2019اٌداعه بتارٌخ 

بـ : ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسبولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن : السٌد 
/ أحمد التمً الراوي عبدالمطلب منفردا ، وحك التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها 

أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال ولطاع الخاص 
وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وحك االفراج عن راس المال بكافة اشكاله ، 

وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن له الحك فً التولٌع على عمود الشراء 
وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات 

ً تعٌٌن وعزل وكبلء الشركاء ، وله حك والمنموالت باسم الشركة ولصالحها، وله الحك ف
لبض ودفع المبالغ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة المستندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة 

العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بالمعامبلت بالشركة سواء بالنمد أو باالجل وله 
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لتوكٌل والتفوٌض للغٌر حك التولٌع على عمود تاسٌس الشركات وعمود التعدٌل وله حك ا
فً كل أو بعض ما ذكر . وٌكون للشرٌن المتضامن / حمزة حمٌد عبدالرحٌم ، والشرٌن 

المتضامن / أحمد التمً الراوي مجتمعٌن الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً الشركة وتحدٌد 
 مرتباتهم وأجورهم فمط .

,  5290لممٌد برلم لٌد , وابل أشرف عبدالفتاح أبو المجد , عضو مجلس ادارة , ا - 77
تم التؤشٌر فى تارٌخ  2694, برلم اٌداع  15/05/2019وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 15/05/2019
,  5290أدهم دمحم صبلح الدٌن صدلً , نابب ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 78

تارٌخ تم التؤشٌر فى  2694, برلم اٌداع  15/05/2019وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 15/05/2019
دمحم صبلح الدٌن صدلى فرج , ربٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 79

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2694, برلم اٌداع  15/05/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  5290
بـ : السٌد / دمحم صبلح الدٌن صدلً فرج ربٌس مجلس االدارة والعضو  15/05/2019
نتدب وله الحك فمط فً تمثٌل الشركة امام المضاء و ٌملن حك التولٌع على معامبلت الم

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامبلت والتعهدات من مجلس 
االدارة و لمجلس االدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكبلء مفوضٌن وان ٌخولهم 

منفردٌن او مجتمعٌن . اٌضا ٌحك لربٌس مجلس االدارة  اٌضا فً حك التولٌع عن الشركة
والعضو المنتدب ونابب ربٌس مجلس االدارة فمط حك التولٌع بالسحب واالفراج عن رأس 

مال الشركة المودع بالبنن وإنهاء كافة االجراءات البنكٌة الملزمة على الشركة لدى كافة 
 البنون المصرٌة . .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  5464علً , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  اسماء راضً عبدالجواد - 80
 بـ : . 30/05/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  2949, برلم اٌداع  30/05/2019
, وتم اٌداعه بتارٌخ  5464راضى عبد الجواد على عٌد , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 81
 بـ : . 30/05/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  2949, برلم اٌداع  30/05/2019
, وتم اٌداعه بتارٌخ  5464الفت راضى عبد الجواد على , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 82
بـ : ) استمالة (  30/05/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  2949, برلم اٌداع  30/05/2019

. 
ارٌخ , وتم اٌداعه بت 5872دمحم احمد عبدهلل , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 83
 بـ : . 08/07/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  3496, برلم اٌداع  08/07/2019
, وتم اٌداعه  5872دمحم عبدالرحمن عبدالغفار , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 84

 بـ : . 08/07/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  3496, برلم اٌداع  08/07/2019بتارٌخ 
, وتم اٌداعه بتارٌخ  5941ى , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد , دمحم عبد هللا ربٌع بدو - 85
 بـ : . 14/07/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  3577, برلم اٌداع  14/07/2019
,  6327احمد مصطفى احمد دمحم الشرٌف , ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 86

التؤشٌر فى تارٌخ تم  4095, برلم اٌداع  05/08/2019وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : ٌملن حك التولٌع على معامبلت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض  05/08/2019

بالتولٌع على هذه المعامبلت والتعهدات من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فً أن 
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ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكبلء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضاً حك التولٌع عن الشركة منفردٌن 
ن . وللسٌد/ ربٌس مجلس اإلدارة والسٌد / نابب ربٌس مجلس اإلدارة والسٌد / أو مجتمعٌ

الربٌس التنفٌذي مجتمعٌن أو منفردٌن الحك فً التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام 
جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص 

مع جمٌع البنون والمصارف من سحب وإٌداع والتولٌع على  بكافة أشكالهم وكذلن التعامل
الشٌكات وفتح وغلك الحسابات وإستصدار خطابات الضمان وحك اإللتراض والرهن بإسم 

الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن بإسم 
ضمن غرض الشركة  الشركة وضمن أغراضها وإجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلة

وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو األجل 
 ولهما حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر . .

, وتم  6327دمحم عادل دمحم نبوى الطوخى , الربٌس التنفٌذى , الممٌد برلم لٌد ,  - 87
 05/08/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  4095, برلم اٌداع  05/08/2019اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
 6327خالد صبري عبدالعزٌز حسٌن , نابب ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 88

تم التؤشٌر فى تارٌخ  4095, برلم اٌداع  05/08/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 05/08/2019
,  6327صادق , نابب ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , حسام عبدالعزٌز دمحم ال - 89

تم التؤشٌر فى تارٌخ  4095, برلم اٌداع  05/08/2019وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : لبول استمالته . 05/08/2019
, وتم اٌداعه بتارٌخ  6344غدٌر محمود خلٌل دمحم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 90
بـ : تمثل  06/08/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  4121ع , برلم اٌدا 06/08/2019

المدٌرة الشركة فى عبللتها مع الغٌر ولها فى هذا الصدد أوسع السلطات الداره الشركه و 
التعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو البحته التنفٌذٌة 

ود خلٌل دمحم منفرده حك التعامل باسم الشركة للجمعٌة العامة. وللمدٌرة السٌدة / غدٌر محم
و ضمن اغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع 

االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من 
طابات وشهادات سحب و اٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خ

الضمان وحك االفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل 
ذلن باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلن لها الحك فً التولٌع على عمود الشراء 

وااللتراض والرهن والبٌع ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات 
ولصالحها ولها الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة  والمنموالت باسم الشركة

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولها حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 
السندات اإلذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك 

ٌل أو تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل ولها حك توك
 ذكر .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  6344كرٌم سٌد دمحم احمد , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 91
 بـ : استمالة . 06/08/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  4121, برلم اٌداع  06/08/2019
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الممٌد برلم لٌد , ماجد شولى سولاير بولس , ربٌس مجلس ادارة وعضو منتدب ,  - 92
تم التؤشٌر فى تارٌخ  4173, برلم اٌداع  07/08/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  6382

 بـ : ممثبل شركة كاتلٌست لبلستشارات االدارٌة ش.م.م . 07/08/2019
,  6382رامى كمال الدٌن عثمان سلٌمان , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 93

تم التؤشٌر فى تارٌخ  4173, برلم اٌداع  07/08/2019وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : ممثبل شركة كاتلٌست لبلستشارات االدارٌة ش.م.م . 07/08/2019
, وتم  6382عبد العزٌز دمحم عبلء الدٌن , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 94

 07/08/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  4173, برلم اٌداع  07/08/2019اٌداعه بتارٌخ 
عضو مجلس االدارة عن شركة كاتلٌست  -بـ : اصبح للسٌد عبد العزٌز دمحم عبلء الدٌن 

الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع  -لبلستشارات االدارٌة ش.م.م 
الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وحك 

ود الشراء وكل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وله الحك فى تعٌٌن وعزل التولٌع على عم
مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله ابرام كافة العمود والمشارطات 
والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل وكذلن التعامل معا جمٌع البنون 

ابات وحك االفراج عن راس المال وله حك توكٌل والمصارف من سحب و اٌداع وفتح حس
او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر .على ان تظل جمٌع الصبلحٌات المإشر بها 

 بالسجل التجارى كما هً دون ادنى تعدٌل .
, وتم  6382طارق شرٌف سٌد عفت , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 95

 07/08/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  4173رلم اٌداع , ب 07/08/2019اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : ممثبل شركة كاتلٌست لبلستشارات االدارٌة ش.م.م .

على محمود سعد الدٌن الطاهرى , ربٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم  - 96
تم التؤشٌر فى  4173, برلم اٌداع  07/08/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  6382لٌد , 

 بـ : استمالة . 07/08/2019تارٌخ 
, وتم اٌداعه بتارٌخ  6399ناصر سبلمة دمحم نصر , مدٌر فنى , الممٌد برلم لٌد ,  - 97
بـ : من النحٌه  08/08/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  4192, برلم اٌداع  08/08/2019

 التعلمٌة للمدارس فمط .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  6399لٌد ,  شحات موسً دسولً موسً , تحمٌل , الممٌد برلم - 98
بـ : ٌمثل  08/08/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  4192, برلم اٌداع  08/08/2019

فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة  -منفردا  -المدٌر الشركة فى عبللتها مع الغٌر وله 
او البحته الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون 

التنفٌذٌة للجمعٌة العامة ، وله منفردا حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع 
الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 
ح وغلك الحسابات واستصدار وخطابات وشهادات الضمان وكافة صور الشٌكات وفت

التعامل مع البنون والمصارف وحك االفراج عن راس المال وكل ذلن باسم الشركة 
وضمن اغراضها وكذلن له الحك فى التولٌع على عمود الشراء وله الحك فى التولٌع 

الغٌر وكذا له الحك فى التوكٌل منفردا على عمود االلتراض والرهن بكافة انواعه للنفس و
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الصالح النفس وللبنون والغٌر فى كل او بعض ما ذكر وذلن امام مصلحة الشهر العمارى 
والتوثٌك امام البنون وامام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وله حك البٌع الصول 

ة ولصالحها وله الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشرك
الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض 

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة 
العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل وله حك 

 او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر. . توكٌل
, وتم اٌداعه بتارٌخ  6622طارق دمحم محمود عبد الرحٌم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 99
 بـ : . 29/08/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  4515, برلم اٌداع  29/08/2019

, وتم اٌداعه  6622, رانٌا سٌد دمحم دمحم عبد الوارث , مدٌر , الممٌد برلم لٌد  - 100
 بـ : . 29/08/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  4515, برلم اٌداع  29/08/2019بتارٌخ 

, وتم  6650احمد عبد الوهاب عبد الرحٌم محمود , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 101
 02/09/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  4550, برلم اٌداع  02/09/2019اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
 6650ابو الحجاج عبد المجٌد عبد الوهاب عبد الحافظ , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 102

تم التؤشٌر فى تارٌخ  4550, برلم اٌداع  02/09/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 02/09/2019

, وتم اٌداعه بتارٌخ  7177دمحم بدر الدٌن دمحم , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 103
 بـ : . 03/10/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  5288, برلم اٌداع  03/10/2019

, وتم اٌداعه بتارٌخ  7177خالد هارون عبدالجواد , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 104
 بـ : . 03/10/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  5288, برلم اٌداع  03/10/2019

, وتم اٌداعه  7314, الممٌد برلم لٌد , احمد دمحم شحات صاوى بندق , مدٌر  - 105
بـ :  10/10/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  5482, برلم اٌداع  10/10/2019بتارٌخ 

 -ٌمثل المدٌر / احمد دمحم شحات صاوي بندق  -وٌباشر المدٌر وظابفه لمدة غٌر محددة 
دارة والتعامل الشركة فى عبللتها مع الغٌر وله منفرداً فى هذا الصدد أوسع السلطات إل

باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون او البحته التنفٌذٌة للجمعٌة 
العامة وللمدٌر منفرداً الحك فى التعامل بؤسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات 

م الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكاله
وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور 

التعامل مع البنون والمصارف والتولٌع علً الشٌكات واالفراج عن رأس المال وحك 
االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن له حك الولٌع علً عمود 

وممتلكاتها العمارٌة وله الحك فى التولٌع على عمود  الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة
تؤسٌس الشركات وفً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم 
وكل ذلن بؤسم الشركة ولصالحها وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد 

لمشارطات والصفمات التً تتعلك كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود وا
بمعامبلت الشركة بالنمد او االجل وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما 

 ذكر. .
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, وتم اٌداعه  7388ٌاسر مصطفى مصطفى العبد , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 106
ـ : ب 15/10/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  5574, برلم اٌداع  15/10/2019بتارٌخ 

 لبول استمالته .
, وتم اٌداعه  7388دمحم مصطفى عبدالفتاح مصطفى , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 107

بـ :  15/10/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  5574, برلم اٌداع  15/10/2019بتارٌخ 
 لبول استمالته .

وتم اٌداعه بتارٌخ ,  7388اٌهاب احمد فتحى دمحم فتحى , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 108
بـ : ٌمثل  15/10/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  5574, برلم اٌداع  15/10/2019

المدٌر الشركة فً عبللتها مع الغٌر وله او منفرداً فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة 
الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو البحته 

فٌذٌة للجمعٌة العامة .للمدٌر منفرداً الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها التن
أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح 
ل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على الشٌكات الحسابات وكافة صور التعام

واالفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن 
له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وله 

زل مستخدمى ووكبلء الشركة الحك فى التولبع على عمود تاسٌس الشركات وفى تعٌٌن وع
وتحدٌد مرتابتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها ولهما حك لبض ودفع المبالغ 

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود 
ٌل والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمض او باالجل ولهما حك توك

 او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر. .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  7615احمد على احمد دمحم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 109

بـ : ٌمثل  27/10/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  5896, برلم اٌداع  27/10/2019
الصدد أوسع  المدٌرون الشركة فى عبللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن او منفردٌن فى هذا

السلطات إلدارة الشركة والتعامل بؤسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو 
المانون أو البحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة. وللسٌد / احمد عمر عٌد عمر رمضان منفردا 

الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر 
مطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع حكومٌة وال

جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع علً الشكٌات وفتح وغلك حسابات 
واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االفراج عن راس المال وكافه صور التعامل 

وضمن اغراضها وكذلن لهم حك التولٌع  مع البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركة
علً عمود الشراء الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والنموالت 
ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ولهم 

التجارٌة وابرام حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة و
كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل ولهم 

مجتمعٌن حك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها 
العمارٌة واالراضً والسٌارات والنموالت باسم الشركة ولصالحها ولهم حك توكٌل او 
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 غٌر فً كل او بعض ما ذكر. .تفوٌض ال
, وتم اٌداعه  7615احمد صبحى عبد الفتاح سالم دٌاب , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 110

بـ : )  27/10/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  5896, برلم اٌداع  27/10/2019بتارٌخ 
 استمالة ( .

, وتم اٌداعه  7615احمد عمر عٌد عمر رمضان , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 111
 بـ : . 27/10/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  5896, برلم اٌداع  27/10/2019بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  7649دمحم محمود دمحم حسن حسان , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 112
 بـ : . 29/10/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  5947, برلم اٌداع  29/10/2019بتارٌخ 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  1327كرٌم بن راشٌد رضا لداس , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 113
بـ : ٌمثل  26/11/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  1546, برلم اٌداع  18/07/2018

المدٌرٌن الشركة فً عبللتها مع الغٌر، وللمدٌرٌن مجتمعٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات 
فٌما عدا ما أحتفظ به هذا العمد أو لانون  -وٌشمل ذلن إلدارة الشركة والتعامل باسمها 

الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن  -الشركات أو البحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة 
أغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال 

ض الغٌر فً بعض أو كل ما ذكر. والمطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهما حك توكٌل أو تفوٌ
للمدٌر/ أحمد سٌد أحمد أحمد حماد منفرداً أو مجتمعاً مع المدٌر/ كرٌم بن راشٌد رضا 

لداس الحك فً التعامل باسم الشركة مع جمٌع البنون والمصارف من إٌداع باي لٌمة مالٌة 
ة صور وسحب بحد الصً مابة وخمسون ألف جنٌه مصري فمط ال غٌر وفتح حسابات كاف

التعامل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على الشٌكات بحد ألصى مابة وخمسون الف 
جنٌه مصري فمط ال غٌر واالفراج عن رأس المال وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها ولهما 

الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن 
ولهما حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة باسم الشركة ولصالحها 

السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك 
بمعامبلت الشركة بالنمد او باألجل كما لهما الحك نٌابة عن الشركة فً التولٌع ولهما حك 

. للمدٌرٌن مجتمعٌن حك االلتراض توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر
والرهن ألصول الشركة ولصالحها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع 

والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وذلن بعد عمد اجتماع جمعٌة عمومٌة وتكون 
 بموافمة جمٌع الشركاء. .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  8148لم لٌد , دمحم دمحم على عبدهللا , مدٌر , الممٌد بر - 114
 بـ : استمالة . 26/11/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  6648, برلم اٌداع  26/11/2019

, وتم اٌداعه بتارٌخ  8148احمد دمحم علً دمحم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 115
 بـ : . 26/11/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  6648, برلم اٌداع  26/11/2019

, وتم اٌداعه  8555ابرام فخري فهٌم فانوس , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 116
 بـ : . 17/12/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  7191, برلم اٌداع  17/12/2019بتارٌخ 

, وتم  8568دمحم نبٌل مصطفى احمد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 117
 17/12/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  7217برلم اٌداع ,  17/12/2019اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
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, وتم  8568ابراهٌم حاتم سمٌر عرابى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 118
 17/12/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  7217, برلم اٌداع  17/12/2019اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم اٌداعه  8568ارة , الممٌد برلم لٌد , اسامه رضا دمحم عبده , عضو مجلس اد - 119

 بـ : . 17/12/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  7217, برلم اٌداع  17/12/2019بتارٌخ 
 8568ٌحٌى ابراهٌم امٌن ابراهٌم شتٌوى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 120

ر فى تارٌخ تم التؤشٌ 7217, برلم اٌداع  17/12/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 17/12/2019

,  8568احمد سعٌد على عبدالعزٌز كشن , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 121
تم التؤشٌر فى تارٌخ  7217, برلم اٌداع  17/12/2019وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 17/12/2019
, وتم  8568لٌد , هبة جودة دمحم الصفتً , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم  - 122

 17/12/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  7217, برلم اٌداع  17/12/2019اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  8568دٌنا ابو السعود جاد دمحم , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 123

 17/12/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  7217, برلم اٌداع  17/12/2019اٌداعه بتارٌخ 
 : .بـ 

محمود مصطفى حسن دمحم , ربٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 124
تم التؤشٌر فى تارٌخ  7217, برلم اٌداع  17/12/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  8568

بـ : تعٌٌنهم فى عضوٌة مجلس االدارة لمدة عام من تارٌخ انعماد الجمعٌة  17/12/2019
 لهم التجدٌد مع نهاٌة كل سنة . العامة العادٌة وٌراعى

, وتم  4362رضوى احمد عبد المحسن احمد , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 125
 19/12/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  1403, برلم اٌداع  11/03/2019اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
م اٌداعه بتارٌخ , وت 8632سعد السٌد سعد عرٌان , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 126

 بـ : . 19/12/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  7304, برلم اٌداع  19/12/2019
, وتم اٌداعه  8657حسام عطٌه دمحم السٌد مصطفى , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 127

بـ :  22/12/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  7344, برلم اٌداع  22/12/2019بتارٌخ 
عبللتها مع الغٌروله فً هذاالصدد اوسع السطات الدارة الشركة ٌمثل المدٌرالشركة فى 

والتعامل باسمها فٌماعدامااحتفظ به صراحةعمدالشركة اوالمانون او البحته التنفٌذٌة 
للجمعٌة العامه وله الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اغرضها امام جمٌع الجهات 

العمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم الحكومٌة وغٌرالحكومٌة والمطاع العام ولطاع ا
وكذلن له الحك فى التولٌع على عمود تاسٌس الشركات وفى تعٌٌن وعزل مستخدمى 

ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وله حك 
ام لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافةالسندات االذنٌة والتجارٌةوابر

كافةالعمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل وله حك 
توكٌل اوتفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكروله حك التعامل مع جمٌع البنون 
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والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافةصورالتعامل مع جمٌع البنون 
اج عن راس المال وكل ذلن باسم الشركة وكذلن والمصارف والتولٌع على الشٌكات واالفر

حك االلتراض والرهن وحك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة 
 وممتلكاتها العمارٌة وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها .

, وتم  8657حسام الدٌن احمد اسماعٌل احمد رفعت , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 128
 22/12/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  7344, برلم اٌداع  22/12/2019بتارٌخ اٌداعه 

 بـ : خروج لسبب الوفاه .
,  8750حسٌن محمود اسماعٌل حفٌظ , ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 129

تم التؤشٌر فى تارٌخ  7498, برلم اٌداع  29/12/2019وتم اٌداعه بتارٌخ 
كبل من السٌد / حسٌن محمود اسماعٌل حفٌظ ربٌس مجلس  بـ : تفوٌض 29/12/2019

االداره والسٌد / حاتم عبد االخر عبدالفتاح العضو المنتدب منفردٌن فى التولٌع على 
معامبلت الشركه والتعامل مع جمٌع البنون والتعامل باسم الشركه امام جمٌع الجهات 

بكافه اشكالهم والتعامل مع البنون  الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص
والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات واصدار خطابات الضمان وفتح 

الحسابات وكل صور التعامل مع البنون التولٌع على كافه العمود وشراء االصول 
والممتلكات العمارٌه واالراضى والسٌارات وحك لبض ودفع المبالغ والتحوٌبلت وبٌع 

ٌد السندات االذنٌه والتجارٌه والتولٌع على كافه العمود والمشاركات والمشارطات وتسد
التى تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد واالجل ولهما حك تعٌٌن وعزل الموظفٌن ووكبلء 

الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك المرض والرهن بضمان ممتلكات الشركه 
 فى كل او بعض ما سبك . ولهما حك تفوٌض او توكٌل الغٌر

, وتم اٌداعه بتارٌخ  8902عٌد حامد على رزق , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 130
بـ : السٌد /عٌد  08/01/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  108, برلم اٌداع  08/01/2020

مدٌر ٌمثل المدٌر الشركة فً عبللتها مع الغٌر وله منفردا فً هذا  -حامد علً رزق 
د اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل بؤسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الصد

الشركة او المانون او البحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرمنفردا الحك فً التعامل بؤسم 
الشركة وضمن اغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام 

طاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف ولطاع االعمال والم
من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع 

علً الشٌكات واالفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن بؤسم الشركة 
ء و البٌع والرهن الصول الشركة ولصالحها وكذلن له حك التولٌع علً عمود الشرا

وممتلكاتها العمارٌة وله الحك فً التولٌع علً عمود تؤسٌس الشركات وفً تعٌٌن وعزل 
مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن بؤسم الشركة ولصالحها 

لتجارٌة وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة وا
وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باالجل 

 وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  8914حازم طه ادم مسعود , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 131

 بـ : . 08/01/2020ر فى تارٌخ تم التؤشٌ 124, برلم اٌداع  08/01/2020
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, وتم اٌداعه  8914ٌوسف جادالرب خبلد محمود , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 132
 بـ : . 08/01/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  124, برلم اٌداع  08/01/2020بتارٌخ 

, وتم  9000دمحم جمال امام عبد الفتاح , ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 133
بـ  13/01/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  263, برلم اٌداع  13/01/2020اٌداعه بتارٌخ 

: لربٌس مجلس االدارة ونابب ربٌس مجلس االدارة مجتمعٌن أو منفردٌن الحك فى تمثٌل 
الشركة أمام المضاء وجمٌع المصالح الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والبنون والمصارف بكافة 

العام والخاص ولطاع االعمال والهٌبة العامة للرلابة على الصادرات  أنواعها والمطاعٌن
والواردات واستخراج سجل المصدرٌن والمستوردٌن والوكبلء التجارٌٌن وتمثٌل الشركة 
أمام البنون بكافة أنواعها والسحب واالٌداع واالفراج عن راس مال الشركة وفتح وغلك 

ت االعتمادات المستندٌة وخطابات وشهادات الحسابات والتولٌع على الشٌكات و طلبا
الضمان بانواعها من البنون المصرٌة والتولٌع على عمود بٌع وشراء السٌارات ونمل 

الملكٌة أمام جهات المرور المختلفة وتغٌٌر اللوحات المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والدخول 
تفوٌض الغٌر فى كل او فى المنالصات والمزاٌدات ولهم مجتمعٌن او منفردٌن توكٌل أو 

الموافمة على فتح حساب للشركة والتعامل مع البنون بكافة أنواعها -بعض ماذكر. ثانٌا :
وتفوٌض السٌد /دمحم جمال إمام عبدالفتاح ربٌس مجلس االدارة والسٌد / دمحم إبراهٌم أحمد 

فى هذا  نابب ربٌس مجلس االدارة مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم كافة الصبلحٌات-إبراهٌم 
 الشؤن .

هاٌدي دمحم مجدي دمحم سعٌد دمحم امٌن لراعه , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد  - 134
تم التؤشٌر فى تارٌخ  3627, برلم اٌداع  29/11/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  2944, 

 بـ : لبول استمالة . 29/01/2020
, وتم  2944, الممٌد برلم لٌد ,  منً احمد دمحم احمد راشد , عضو مجلس ادارة - 135

 29/01/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  3627, برلم اٌداع  29/11/2018اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : لبول استمالة .

, وتم اٌداعه  2944احمد دمحم احمد جوهر , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 136
بـ :  29/01/2020فى تارٌخ تم التؤشٌر  3627, برلم اٌداع  29/11/2018بتارٌخ 

 لبول استمالة .
اٌهاب سامً مصطفً اسماعٌل جوهر , ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 137

تم التؤشٌر فى تارٌخ  3627, برلم اٌداع  29/11/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  2944
 بـ : . 29/01/2020

من ذوى الخبرة , الممٌد برلم لٌد , اسبلم جمال عبدالعال عبدالنبى , عضو مجلس  - 138
تم التؤشٌر فى تارٌخ  3627, برلم اٌداع  29/11/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  2944

 بـ : . 29/01/2020
 2944احمد على على شٌمس , عضو مجلس من ذوى الخبرة , الممٌد برلم لٌد ,  - 139

تؤشٌر فى تارٌخ تم ال 3627, برلم اٌداع  29/11/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 29/01/2020

, وتم اٌداعه  9380مصطفى سٌد عبدالوهاب دمحم , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 140
 بـ : . 02/02/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  794, برلم اٌداع  02/02/2020بتارٌخ 
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اٌداعه بتارٌخ , وتم  4654دمحم فتحى دمحم سلٌمان , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 141
بـ : ٌمثل  04/02/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  1799, برلم اٌداع  27/03/2019

المدٌرون الشركة فى عبللتها مع الغٌر ولهما مجتمعٌن أو مفردٌن فى هذا الصدد أوسع 
السلطات إلدارة الشركة والتعامل بؤسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو 

حتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة السٌد/سٌد محمود سٌد جمعة والسٌدة / شٌماء المانون أو لبلب
مصطفى دروٌش دمحم والسٌد/ دمحم فتحى دمحم سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التعامل 
بؤسم الشركة وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام 

اص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف ولطاع األعمال والمطاع الخ
من سحب وإٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع 

على الشٌكات و اإلفراج عن رأس المال وحك اإللتراض والرهن وكل ذلن بؤسم الشركة 
بٌع والرهن ألصول الشركة ولصالحها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء وال

وممتلكاتها العمارٌة ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 
وأجورهم وكل ذلن بؤسم الشركة ولصالحها ولهم حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع و تحوٌل 

والصفمات وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات 
التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل أو 

 بعض ما ذكر .
, وتم اٌداعه  9473دمحم طه احمد فراج , ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 142

ٌمثل  بـ : 06/02/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  940, برلم اٌداع  06/02/2020بتارٌخ 
ربٌس مجلس االدارة الشركة امام المضاء . ٌملن حك التولٌع على معامبلت الشركة 

وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامبلت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، 
ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكبلء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك 

عٌن أو منفردٌن . وٌكون حك التولٌع عن الشركة ولدى البنون التولٌع عن الشركة مجتم
للسٌد االستاذ/ دمحم طه احمد فراج ) ربٌس مجلس االدارة ( أو السٌد االستاذ/ ولٌد عبد 

 -مجتمعٌن أو منفردٌن  -الباري عبد السمٌع حسن ) عضو مجلس االدارة المنتدب ( 
ام جمٌع الجهات الرسمٌة وجمٌع وكذلن فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها ام

الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة 
اشكالهم ومصلحة الشهر العمارى والتوثٌك والهٌبة العامة لبلستثمار والمناطك الحرة 

اردات ومصلحة والهٌبة العامة للرلابة المالٌة والهٌبة العامة للرلابة على الصادرات والو
التسجٌل التجارى ومكاتبها ومصلحة الضرابب المصرٌة ومؤمورٌتهاولجان الطعن والهٌبة 

المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة ومصلحة الجمارن وجمٌع الموانا وكافة االجهزة التابعة 
لبلحٌاء بكافة محافظات الجمهورٌة وتولٌع كافة العمود باسم الشركة ولصالحها والتولٌع 

عمود الشراء والبٌع والرهن للعمارات والمنموالت واألصول الثابتة واالراضً على 
وغٌرها باسم الشركة وألغراض الشركة أمام مصلحة الشهر العماري والتوثٌك والتولٌع 
على عمود االشتران فى تاسٌس الشركات امام الشهر العمارى والتوثٌك وجمٌع الجهات 

بلت االبتمانٌة والرهن والمرض وأى نوع من أنواع المختصة والتولٌع على عمود التسهٌ
المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارف والهٌبات المالٌة وفتح وإلغاء حسابات الشركة لدى 

البنون والسحب واإلٌداع والتحوٌل من البنون والمصارف وتولٌع الشٌكات وخطابات 
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كل ذلن باسم الشركة وضمن الضمان واالعتمادات المستندٌة واالفراج عن راس المال و
اغراضها وكذلن فى التولٌع على عمود بٌع وشراء السٌارات لصالح الشركة وإبرام 
توكٌبلت بٌعها وتمثٌل الشركة أمام الشهر العماري وإدارات المرور ولهما الحك فى 

 تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر . .
, وتم  9679عى , مدٌر , الممٌد برلم لٌد , سامح عمر فاروق عبدالحمٌد الرفا - 143

 18/02/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  1241, برلم اٌداع  18/02/2020اٌداعه بتارٌخ 
بـ : ٌمثل المدٌران الشركة فً عبللتها مع الغٌر ولهما مجتمعان او منفردان فً هذا الصدد 

مد الشركة او المانون او أوسع السلطات والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة ع
البحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌران مجتمعان او منفردان الحك فً التعامل باسم 
الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام 
ارف ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمص

من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع 
علً الشٌكات واالفراج عن رأس المال أما حك االلتراض والرهن والبٌع ألصول الشركة 
وممتلكاتها العمارٌة والسٌارات فٌجب أن ٌكونا مجتمعان وكذلن لهما مجتمعان أو منفردان 

مود الشراء و التولٌع علً عمود تؤسٌس الشركات و تعٌٌن مستخدمً حك التولٌع علً ع
الشركة وتحدٌد أتعابهم ومرتباتهم وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌة والتجارٌة 

وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل 
هما حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها ول

 ذكر .
,  9679, مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  alessandro martelloالٌساندرو مارتللو  - 144

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1241, برلم اٌداع  18/02/2020وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 18/02/2020

, وتم اٌداعه بتارٌخ  9696الممٌد برلم لٌد ,  دمحم مصطفى دمحم عبد هللا , مدٌر , - 145
بـ : ٌمثل  18/02/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  1271, برلم اٌداع  18/02/2020

المدٌرون الشركة فً عبللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن او منفردٌن فً هذا الصدد أوسع 
عمد الشركة أو  السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة

المانون أو البحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرٌن مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التعامل 
باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام 

ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وفً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء 
شركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها ولهم حك لبض ودفع ال

المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود 
والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باالجل ولهم حك توكٌل او 

ل أو بعض ما ذكر . وللسٌد/ دمحم مصطفى دمحم عبدهللا مدٌر الشركة تفوٌض الغٌر فً ك
منفردا حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح وغلك حسابات 
وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع علً الشٌكات واالفراج عن 

وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها  راس المال وحك التولٌع على عمود االلتراض والرهن
وحك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 
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والسٌارات والتولٌع امام الشهر العمارى والتوثٌك وله حك التولٌع على عمود تاسٌس 
 الشركات وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر. .

, وتم اٌداعه  9696عبدالرحمن ابراهٌم معلم حامد , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 146
 بـ : . 18/02/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  1271, برلم اٌداع  18/02/2020بتارٌخ 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  9859خالد جمال هاشم جابر , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 147
 بـ : . 26/02/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  1493, برلم اٌداع  26/02/2020

, وتم اٌداعه بتارٌخ  9859امٌر رشاد فرج هللا حنا , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 148
بـ : ل  26/02/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  1493, برلم اٌداع  26/02/2020

لسٌد/ اٌمن رشاد المدٌرون السٌد/ امٌر رشاد فرج هللا حنا والسٌد/خالد جمال هاشم جابر وا
فرج هللا حنا الشركة فً عبللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن او منفردٌن فً هذا الصدد اوسع 

السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او 
التعامل  المانون او البحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرٌن مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام 
ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف 
من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع 

واالفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة  على الشٌكات
ولصالحها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة 

وممتلكاتها العمارٌة ولهم الحك فً التولٌع على عمود تؤسٌس الشركات وفً تعٌٌن وعزل 
ورهم وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واج

ولهم حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة 
وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل 

 ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  9859اٌمن رشاد فرج هللا حنا , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 149

 بـ : . 26/02/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  1493, برلم اٌداع  26/02/2020
, وتم  9914سمٌرة دمحم خضر مصطفى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 150

 02/03/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  1582اع , برلم اٌد 02/03/2020اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
مصطفى حسام الدٌن احمد عبدالحلٌم المبانى , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 151

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1582, برلم اٌداع  02/03/2020, وتم اٌداعه بتارٌخ  9914
 بـ : . 02/03/2020

,  9914مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , ساندرو صموبٌل فتحى عوض , ربٌس  - 152
تم التؤشٌر فى تارٌخ  1582, برلم اٌداع  02/03/2020وتم اٌداعه بتارٌخ 

ربٌس مجلس  -بـ : لكل من السٌدٌن / ساندرو صموبٌل فتحى عوض  02/03/2020
العضو المنتدب منفردٌن أو  -اإلدارة , مصطفى حسام الدٌن أحمد عبدالحلٌم المبانى 

ن مطلك السلطات والصبلحٌات فى إدارة نشاط الشركة والتولٌع عنها وتمثٌلها أمام مجتمعٌ
جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وإبرام كافة العمود واالتفالٌات المتعلمة بالنشاط ، 

كما لهما أٌضاً منفردٌن أو مجتمعٌن الحك فى التعامل باسم الشركة لدى البنون والمٌام 
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لبنكٌة من فتح ولفل الحسابات والسحب واإلٌداع وصرف الشٌكات بجمٌع األعمال ا
واصدار خطابات وشهادات الضمان باسم الشركة. أما االلتراض من البنون أو غٌرها باسم 

الشركة وشراء أو بٌع أو رهن األصول الثابتة للشركة بما فى ذلن السٌارات واألراضى 
دارة والعضو المنتدب المذكورٌن والمبانى وغٌرها فٌكون للسٌدٌن ربٌس مجلس اال

 مجتمعٌن. .
عمر خالد سهرى احمد دمحم العمارى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 153

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1582, برلم اٌداع  02/03/2020, وتم اٌداعه بتارٌخ  9914
 بـ : . 02/03/2020

, وتم  9944لممٌد برلم لٌد , امل مخلص ٌوسف فضل حراز , مدٌر فرع , ا - 154
 03/03/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  1625, برلم اٌداع  03/03/2020اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  10488دمحم فتحً جاد مصطفً , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 158

مثل بـ : ٌ 16/06/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  2431, برلم اٌداع  16/06/2020
المدٌران الشركة فً عبللتها مع الغٌر ولهما منفردان فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة 

الشركة والتعامل بإسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو البحته 
التنفٌذٌة للجمعٌة العامة فى التعامل امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة خاصة 

وٌختص كبل من السٌد /  -الموى العاملة و مدٌرٌتها و جمٌع السفارات و المنصلٌات  وزارة
منفردان فً التعامل مع  -والسٌد / ابراهٌم علً علً بٌه غضنفر  -دمحم فتحً جاد مصطفً 

جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات 
برام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت ولهما منفردان الحك فى إ

الشركة بالنمد أو باألجل وكذلن حك التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركة 
وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف 

عمود الشراء والبٌع  وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن حك التولٌع على
ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات باسم الشركة ولمصلحتها للنفس 

او للغٌر ولهما حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة 
 والتجارٌة وكذلن لهما الحك فً توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  10639نهى دمحم محمود سالم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 159
بـ : للمدٌرٌن  29/06/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  2662, برلم اٌداع  29/06/2020

السٌد / المعتز باهلل السٌد محمود سالم دراز والسٌدة / نهى دمحم محمود سالم مجتمعٌن او 
عامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة و منفردٌن الحك فً الت

غٌر الحكومٌة و المطاع العام ولطاع األعمال و المطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلن 
التعامل مع جمٌع البنون و المصارف من سحب و إٌداع و فتح حسابات و كل ذلن باسم 

تخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد الشركة و لصالحها ولهما الحك فً تعٌٌن وعزل مس
مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد وكافة 

السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة 
ن فمط بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل الغٌر فً كل او بعض ما ذكر. وللمدٌرون مجتمعٌ

حك البٌع والشراء والتولٌع على كافة عمود البٌع او الشراء عن كافة العمارات واالراضً 
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والمنموالت والسٌارات المملوكة للشركة وحك رهن اصول الشركة وحك االلتراض 
والتولٌع على عمود الرهن وااللتراض من البنون وفتح خطابات الضمان وحك التولٌع 

الشراء امام مصلحة الشهر العماري ومكاتب التوثٌك والمساحة على كافة عمود البٌع او 
وكافة الجهات الحكومٌة وبٌع وشراء السٌارات باسم الشركة وٌحك لهم البٌع والتنازل عن 

حك االنتفاع او اكتسابه الممرر على االراضً والعمارات ولهما حك توكٌل الغٌر فً كل او 
 امام المضاء . بعض ما ذكر ولهما الحك فً تمثٌل الشركة

, وتم اٌداعه  10674مرٌم مجدى دمحم ناصف , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 160
 بـ : . 01/07/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  2707, برلم اٌداع  01/07/2020بتارٌخ 

, وتم  10674امٌر سعٌد كامل عثمان , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 161
 01/07/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  2707, برلم اٌداع  01/07/2020بتارٌخ اٌداعه 

 بـ : .
, وتم  10674احمد سعٌد كامل عثمان , ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 162

 01/07/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  2707, برلم اٌداع  01/07/2020اٌداعه بتارٌخ 
بلت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع علً بـ : ٌملن حك التولٌع علً معام

هذه المعامبلت والتعهدات من مجلس االدارة ,ولمجلس االدارة الحك فً ان ٌعٌن عدة 
مدٌرٌن او وكبلء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن اومجتمعٌن 

مرٌم مجدى دمحم ناصف وللسٌد/ احمد سعٌد كامل عثمان ربٌس مجلس االدارة والسٌدة/ 
العضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 
بكافة اشكالهم وكذلن ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد 

م واجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات مرتباته
االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة 
بالنمد او باالجل ولهم الحك فً تمثٌل الشركة امام الهٌبة العامة لبلستثمار والوارادات وامام 

ات المرور وامام مصلحة الشهر العماري ولهم الحك مجتمعٌن فً التعامل مع جمٌع ادار
البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل 
فً التولٌع علً عمود االلتراض  ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحك مجتمعٌن

والرهن والبٌع والشراء الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات 
والمنموالت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض 

 ماذكر .
, وتم  10674ندٌم سعٌد حنفى السجبلبى , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 163

 01/07/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  2707, برلم اٌداع  01/07/2020اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : استمالة .

مروه دمحم عباس حسن احمد , نابب ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 164
تم التؤشٌر فى تارٌخ  2707, برلم اٌداع  01/07/2020, وتم اٌداعه بتارٌخ  10674

 بـ : استمالة . 01/07/2020
, وتم اٌداعه  10704اسامة بشرى برسوم كراس , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 165
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بـ :  06/07/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  2751, برلم اٌداع  06/07/2020بتارٌخ 
ٌمثل المدٌران الشركة فً عبللتها مع الغٌر ولهما مجتمعٌن او منفردٌن فً هذا الصدد 

طات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد الشركة أوسع السل
او المانون او البحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامةوللسٌد / اسامة بشري برسوم كراس والسٌدة / 

اٌمان حسنً جمعه علً مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن 
لحكومٌة وغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال اغراضها امام جمٌع الجهات ا

والمطاع الخاص بكافة اشكالهم والشهر العماري والتوثٌك وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 
والمصارف من سحب واٌداع وفتح وغلك حسابات والتولٌع علً الشٌكات 

ما الحك واستصدارشهادات وخطابات الضمان وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وله
فً تتعٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة 
العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل واما حك 

ن والبٌع الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات االلتراض والره
والمنموالت باسم الشركة ولمصلحتها ٌكون للمدٌرٌن مجتمنعٌن فمط ولهما حك توكٌل او 

 تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  10704اٌمان حسنً جمعة علً , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 166

 بـ : . 06/07/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  2751, برلم اٌداع  06/07/2020
, وتم  10704دمحم بن شلوان بن ناصرالعتٌبى , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 167

 06/07/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  2751, برلم اٌداع  06/07/2020اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : ) استمالة ( .

, وتم اٌداعه  1352روفابٌل شاإول روفابٌل , مدٌر , الممٌد برلم لٌد , ماٌكل  - 168
بـ :  13/07/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  1573, برلم اٌداع  19/07/2018بتارٌخ 

السٌد -2مصري  -السٌد المهندس / عماد روفابٌل شاإول روفابٌل -1ٌمثل المدٌرون 
السٌدة الدكتورة / دٌنا روفابٌل  - 3ي مصر -المهندس / ماٌكل روفابٌل شاإول روفابٌل 

مصري فى عبللتهم مع الغٌر و لهم مجتمعٌن او منفردٌن فى هذا الصدد  -شاإول روفابٌل 
أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل بؤسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة 

ن او منفردٌن حك التعامل بؤسم او المانون او البحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة. ولهم مجتمعٌ
الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام 

ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف 
ً وحك االفراج عن رأس المال وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن اغرضها وكذلن لهم الحك ف
التولٌع علً عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع واصول الشركة وممتلكتها العمارٌة 

واالراضً والسٌارات والمنموالت بؤسم الشركة ولصالحها ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل 
مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع 

فة السندات واالذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كا
والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد اوباالجل ولهم حك التولٌع على عمود 

 تؤسٌس الشركات و لهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر. .
, وتم اٌداعه  1352رلم لٌد , دٌنا روفابٌل شاإول روفابٌل , مدٌر , الممٌد ب - 169



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بـ : . 13/07/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  1573, برلم اٌداع  19/07/2018بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  1352عماد روفابٌل شاإول روفابٌل , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 170

 بـ : . 13/07/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  1573, برلم اٌداع  19/07/2018بتارٌخ 
, وتم اٌداعه بتارٌخ  11158وابل مصطفى امٌن فرج , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 171

بـ : ٌمثل  10/08/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  3427, برلم اٌداع  10/08/2020
المدٌر الشركة فً عبللتها مع الغٌر وله منفرد فً هذا الصدد أوسع السلطات الدارة 

عدا مااحتفظ به صراحة عمد الشركة أوالمانون أو البحته الشركة والتعامل بؤسمها فٌما 
التنفٌذٌة للجمعٌة العامة،وللمدٌر منفردا الحك فً التعامل بؤسم الشركة وضمن أغراضها 

أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌرحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 
والمصارف من سحب واٌداع وتولٌع علً  بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون

الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االفراج عن 
رأس المال وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً 

شركة والسٌارات والمنموالت وله حك البٌع والتنازل للنفس اوالغٌر وكل ذلن بؤسم ال
وضمن اغراضها ولها الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 
وأجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كاف السندات االذنً 

والتجارٌة وابرام كاف العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشرن بالنمد 
 وكٌل الغٌر فً كل او بعض ماذكر .او باالجل وله حك ت

, وتم  11259احمد عثمان فوزى عامر , ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 172
 13/08/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  3585, برلم اٌداع  13/08/2020اٌداعه بتارٌخ 

ها ... بـ : أتفك االعضاء علً تخوٌل السٌد ربٌس مجلس اإلدارة الصبلحٌات االتً ذكر
للسٌد ربٌس مجلس اإلدارة حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب وإٌداع 

والتولٌع علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون وكل 
ذلن باسم الشركة وضمن أغراضها . للسٌد ربٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع علً عمود 

لكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات وباسم الشركة الشراء الصول الشركة وممت
وممتلكاتها العمارٌة . للسٌد ربٌس مجلس اإلدارة حك تعٌن وعزل مستخدمً ووكبلء 

الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل بٌع وتسدٌد 
ة والمشاركات والصفمات التً كافه السندات االذنٌه والتجارٌة وأبرام كافه العمود والتجار

تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد واالجل . التعامل مع الهٌبة العامة لؤلراضً اإلللٌمٌة 
بجمهورٌه مصر العربٌة لتخصٌص االراضً باسم الشركة ومباشره مصالحها بداخل 

 وخارج جمهورٌه مصر العربٌة .
 11259مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , خالد بن دمحم بن عبد هللا المعٌذر , عضو  - 173

تم التؤشٌر فى تارٌخ  3585, برلم اٌداع  13/08/2020, وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 13/08/2020

,  11259فهد بن دمحم بن عبد هللا المعٌذر , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 174
تم التؤشٌر فى تارٌخ  3585, برلم اٌداع  13/08/2020وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 13/08/2020
 11259محمود عثمان فوزي عامر , نابب ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 175
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تم التؤشٌر فى تارٌخ  3585, برلم اٌداع  13/08/2020, وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 13/08/2020

, وتم اٌداعه بتارٌخ  11267لٌد ,  دمحم احمد على على جبرٌل , مدٌر , الممٌد برلم - 176
 بـ : . 16/08/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  3594, برلم اٌداع  16/08/2020

, وتم  11267دمحم مصطفً دمحم رمضان عوض هللا , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 177
 16/08/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  3594, برلم اٌداع  16/08/2020اٌداعه بتارٌخ 

 استمالة . بـ :
, وتم اٌداعه بتارٌخ  11267دمحم احمد على على جبرٌل , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 178

 بـ : . 16/08/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  3594, برلم اٌداع  16/08/2020
الشركة العربٌة للمحلٌات )ش.م.م( , ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 179

تم التؤشٌر فى تارٌخ  4214, برلم اٌداع  08/09/2020اٌداعه بتارٌخ , وتم  11677
بـ : للسٌد / مختار عبدالحافظ شاهر شاهر عضو مجلس اإلدارة المنتدب  08/09/2020

منفردا الحك فً التولٌع و اإلدارة و فً تمثٌل الشركة و التولٌع نٌابة عنها داخل الببلد و 
ٌة و غٌر الحكومٌة و جمٌع تعامبلتها الٌومٌة بما فً خارجها و امام كافة الجهات الحكوم

ذلن علً سبٌل المثال ولٌس الحصر مصلحة الشهر العماري و التوثٌك و الهٌبة العامة 
للرلابة المالٌة و الهٌبة العامة لبلستثمار و المناطك الحرة و هٌبة التؤمٌنات االجتماعٌة و 

ٌداع و المٌد المركزي و مصلحة البورصة المصرٌة و شركات مصر المماصة و اإل
الضرابب و هٌبة التنمٌة الصناعٌة و كذلن فً ابرام توكٌبلت المضاٌا للسادة المحامٌن وله 

منفردا الحك فً تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما سبك . و للسٌد / مختار عبدالحافظ شاهر 
مدحت ٌوسف  شاهر عضو مجلس اإلدارة المنتدب مجتمعا مع أي من السٌد / ٌوسف دمحم

الفار ربٌس مجلس اإلدارة ممثبل عن الشركة العربٌة للمحلٌات او السٌدة / امنٌة سعد 
عبدالرحمن للج عضو مجلس اإلدارة ممثبل عن الشركة العربٌة للمحلٌات الحك فً تمثٌل 
الشركة و التولٌع نٌابة عنها فً جمٌع التعامبلت المالٌة الٌومٌة و عمود البٌع و الشراء و 

رهن و االلتراض و جمٌع ما ٌتصل بها من عمود و التزامات و االفراج عن رأس مال ال
الشركة و أموال االكتتابات فً زٌادات رأس مال الشركة و التعامل مع الغٌر و البنون و 

المإسسات المالٌة و غٌرها و ألي من اثنٌن مجتمعٌن منهما الحك فً تفوٌض الغٌر او 
ار عبدالحافظ شاهر شاهر عضو مجلس اإلدارة المنتدب بعض ما سبك . و للسٌد مخت

مدٌر حسابات الشركة التعامل مع البنون  -مجتمعا مع األستاذ / هانً توفٌك إبراهٌم موسً 
 و المصارف و التولٌع علً الشٌكات بما ال ٌتجاوز خمسمابة الف جنٌها مصري .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  11772دمحم عبلء حسن حسٌن , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 180
 بـ : استمالة . 14/09/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  4345, برلم اٌداع  14/09/2020

, وتم اٌداعه بتارٌخ  11772محمود دمحم عطٌه اشعت , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 181
 بـ : . 14/09/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  4345, برلم اٌداع  14/09/2020

, وتم اٌداعه  11772أحمد وجدي عبدالمادر هاشم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 182
 بـ : . 14/09/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  4345, برلم اٌداع  14/09/2020بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  11772آٌه ابراهٌم عبد العزٌز دمحم غنٌم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 183
 بـ : . 14/09/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  4345لم اٌداع , بر 14/09/2020بتارٌخ 
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, وتم اٌداعه  11951زكرٌا احمد سعد اٌوب , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 184
 بـ : . 23/09/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  4621, برلم اٌداع  23/09/2020بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  11951الممٌد برلم لٌد , دمحم زكرٌا احمد سعد , مدٌر و شرٌن ,  - 185
بـ :  23/09/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  4621, برلم اٌداع  23/09/2020بتارٌخ 

ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسبولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن) دمحم 
مجتمعٌن او زكرٌا احمد سعد ، زكرٌا احمد سعد اٌوب ( مجتمعٌن او منفردٌن ، ولهم 

منفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة 
وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن 

التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك 
خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون  الحسابات واستصدار

والمصارف وحك االفراج عن راس المال وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن 
لهم الحك فً التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة 

كة ولصالحها ولهم الحك وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشر
فً تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض 
ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة 

العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك 
 وكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر . .ت

, وتم اٌداعه بتارٌخ  11964احمد دمحم عبدهللا دمحم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 186
 بـ : استمالة . 23/09/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  4641, برلم اٌداع  23/09/2020

, وتم اٌداعه  11964برلم لٌد , حسن فتح هللا عبد الحكٌم دمحم , مدٌر , الممٌد  - 187
بـ :  23/09/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  4641, برلم اٌداع  23/09/2020بتارٌخ 

ٌمثل المدٌر الشركة فى عبللاتها مع الغٌر وله فى هذا الصدد اوسع السلطات إلدارة 
بحته الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو ال

التنفٌذٌة للجمعٌة العامة . وللمدٌر الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام 
جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب وإٌداع وفتح حسابات 
مل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على الشٌكات واإلفراج عن وكافة صور التعا

رأس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن له حك 
التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضى 

ستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد والسٌارات والمنموالت وله الحك فى تعٌٌن وعزل م
مرتباتهم وأجورهم وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع 

وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات 
تفوٌض الغٌر والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل ولهما حك توكٌل أو 

 فى كل أو بعض ما ذكر .
, وتم  11976رانٌا دمحم جعفر دمحم عبد هللا , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 188

 24/09/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  4656, برلم اٌداع  24/09/2020اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : استمالة .
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ى الخبرة , الممٌد برلم لٌد , دالٌا احمد مهنً تبلوي , عضو مجلس من ذو - 189
تم التؤشٌر فى تارٌخ  4656, برلم اٌداع  24/09/2020, وتم اٌداعه بتارٌخ  11976

 بـ : . 24/09/2020
, وتم اٌداعه  12224عبد المنعم احمد بٌومى ٌوسف , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 190

بـ :  06/10/2020رٌخ تم التؤشٌر فى تا 49986, برلم اٌداع  06/10/2020بتارٌخ 
ٌمثل المدٌر الشركة فً عبللتها مع الغٌر وله منفردا فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة 

الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو البحته 
راضها امام التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌر منفرداً حك التعامل باسم الشركة وضمن اغ

الجمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 
بكافة اشكالهم وكذالن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 
الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل 

لمصارف وحك االفراج عن رأس المال وله حك التولٌع على عمود كفالة مع البنون وا
الشركة للغٌر أمام البنون وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن له الحك فى 

التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 
ركة ولصالحها ولة الحك فى تعٌٌن وعزل واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الش

مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع 
وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات 

ولٌع على عمود والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أوباألجل، وله حك الت
 تاسٌس الشركات وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر . .

, وتم اٌداعه  12325مصطفى زكرٌا دمحم علً الدٌب , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 191
 بـ : . 13/10/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  5144, برلم اٌداع  13/10/2020بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  12325دمحم علً الدٌب , مدٌر , الممٌد برلم لٌد , اٌمن زكرٌا  - 192
 بـ : . 13/10/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  5144, برلم اٌداع  13/10/2020بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  12325رضا جمال جاد الرب شحاته , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 193
بـ :  13/10/2020التؤشٌر فى تارٌخ تم  5144, برلم اٌداع  13/10/2020بتارٌخ 

 استفاله .
, وتم اٌداعه  12448ابٌه دمحم فهمى احمد العٌسوى , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 194

 بـ : . 20/10/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  5343, برلم اٌداع  20/10/2020بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  12448د , خالد ٌحًٌ صبلح الدٌن فإاد , مدٌر , الممٌد برلم لٌ - 195

بـ :  20/10/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  5343, برلم اٌداع  20/10/2020بتارٌخ 
ٌمثل المدٌران الشركة فً عبللتها مع الغٌر ولهما منفردان او مجتمعان فً هذا الصدد 

اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد الشركة 
و المانون او البحته التنفٌذٌة للجمعٌه العامه وللمدٌران منفردان او مجتمعان حك التعامل ا

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام 
ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل وكذلن التعامل مع جمٌع 

ف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات البنون والمصار
واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنن والمصارف وحك 
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االفراج عن راس المال وكل ذلن باسم الشركة ومن ضمن اغراضها وكذلن لها الحك فً 
الشركة وممتلكاتها العمارٌة التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول 

واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها ولها الحك فً تعٌٌن وعزل 
مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع 

ات وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارط
والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل ولها حك التولٌع على عمود 

 تاسٌس الشركات ولها حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ماذكر .
, وتم اٌداعه  12513عماد مصطفى عبدالفتاح اغا , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 196

بـ :  22/10/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  5451, برلم اٌداع  22/10/2020بتارٌخ 
ٌمثل المدٌرٌن الشركة فى عبللتها مع الغٌر ولهما فى هذا الصدد الدارة الشركة والتعامل 
باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او البحته التنفٌذٌه للجمعٌه 

م الشركة وضمن اغراضها امام العامة والمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن حك التعامل باس
جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وكذالن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 
امل الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التع

مع البنون والمصارف وحك االفراج عن راس المال وكل ذلن باسم الشركة وضمن 
اغراضها وكذالن لهما الحك فى التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع 
الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة 

مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم  ولصالحها ولهما الحك فى تعٌن وعزل
واجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدد كافة السندات االذنٌه 
والتجارٌه وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد 

ا حك توكٌل او تفوٌض الغٌر اإ باالجل ولهما حك التولٌع على عمود تاسٌس الشركات ولهم
 فى كل اوبعض ماذكر .

, وتم  12513فوزٌه عماد مصطفى عبدالفتاح اغا , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 197
 22/10/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  5451, برلم اٌداع  22/10/2020اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم  12684, الممٌد برلم لٌد , عبد المنعم دمحم عبد المنعم ناصف , مدٌر فرع  - 198

 02/11/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  5730, برلم اٌداع  02/11/2020اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  12687احمد فتحى احمد حسٌن رسبلن , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 199

 02/11/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  5737, برلم اٌداع  02/11/2020اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  12706صبلح حسٌن الشرلاوى عبد الوهاب , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 200

 03/11/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  5760, برلم اٌداع  03/11/2020اٌداعه بتارٌخ 
بـ : ٌمثل المدٌرون الشركة فً عبللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن فً هذا الصدد 

سلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أوسع ال
أو المانون أو البحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة ؛ وللمدٌرٌن منفردٌن أو مجتمعٌن الحك فً 
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التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها داخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة أمام جمٌع 
حكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة الجهات الحكومٌة وغٌر ال

أشكالهم ، وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحك مجتمعٌن أو منفردٌن الحك 
فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض 

كافة العمود والمشارطات  ودفع المبالغ والتولٌع باسم الشركة ولمصلحتها ، وإبرام
والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل وكل ذلن باسم الشركة 

ولمصلحتها سواء داخل جمهورٌة مصر العربٌة أو خارجها ؛ ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن 
حك التولٌع علً عمود اإلستبجار وتوثٌمها أمام الشهر العماري لممرات الشركة وموالع 

سة أنشطتها وإنهاء إجراءات اإلفراج عن مستلزمات اإلنتاج الخاصة بالشركة أمام ممار
جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والموانا ومصلحة الجمارن والتوكٌبلت المبلحٌة 

، وللسٌد / دمحم محمود عبد الجلٌل رضوان منفرداً الحك فً التعامل مع جمٌع البنون 
لتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات والمصارف من سحب واٌداع وا

وشهادات الضمان واإلفراج عن راس المال ، وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف 
من فتح وغلك الحسابات وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وعلى عمود 

مارٌة واألراضً والسٌارات وكذلن الشراء والبٌع والتؤجٌر ألصول الشركة وممتلكاتها الع
التولٌع على عمود اإللتراض والرهن وعمود التسهٌبلت اإلتمانٌة مع البنون والمصارف ، 

ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض مما ذكر كبلً 
 حسب صبلحٌاته . .

, وتم  13082د برلم لٌد , ولٌد احمد دمحم عطٌه الهوارى , مدٌر فرع , الممٌ - 201
 01/12/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  6403, برلم اٌداع  01/12/2020اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم اٌداعه  13095اكرم فارو ق شاكر المطان , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 202

 ـ : .ب 02/12/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  6422, برلم اٌداع  02/12/2020بتارٌخ 
,  13298رٌم عبد هللا كمال السمان دمحم , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 203

تم التؤشٌر فى تارٌخ  6700, برلم اٌداع  10/12/2020وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : استمالة . 10/12/2020

 وفاء صبلح دمحم عبد الهادى صبح , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , - 204
تم التؤشٌر فى تارٌخ  6700, برلم اٌداع  10/12/2020, وتم اٌداعه بتارٌخ  13298

 بـ : . 10/12/2020
, وتم  13298نعٌمه ابراهٌم دمحم ابو سنه , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 205

 10/12/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  6700, برلم اٌداع  10/12/2020اٌداعه بتارٌخ 
 استمالة . بـ :

, وتم  14451احمد عثمان دمحم ابراهٌم , ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 218
 15/02/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1259, برلم اٌداع  15/02/2021اٌداعه بتارٌخ 

 -مدٌرا مسبوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة  -دمحم احمد عثمان دمحم ابراهٌم  -بـ : 
 -مصرى بدال من السٌده / سهام السٌد سبلمة بٌومى  29211022601211لم لومى ر

 مع بماء صبلحٌات مجلس االدارة كما هى دون تعدٌل .
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, وتم  14451محمود احمد عثمان دمحم , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 219
 15/02/2021رٌخ تم التؤشٌر فى تا 1259, برلم اٌداع  15/02/2021اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم اٌداعه  15821دمحم إلهامً السٌد أحمد عارف , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 244

بـ : )  25/05/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  3580, برلم اٌداع  25/05/2021بتارٌخ 
 استمالة ( .

, وتم  13298لٌد , عمرو عبدهللا كمال السمان , ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم  - 206
 10/12/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  6700, برلم اٌداع  10/12/2020اٌداعه بتارٌخ 

بـ : ٌمثل ربٌس مجلس أدارة الشركة فً عبللاتها مع الغٌر وله منفرداً فً هذا الصدد اوسع 
السلطات للتعامل باسمها واجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلة ضمن غرض الشركة 

االخص تعٌٌن وولف وعزل وكبلء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم  وعلً
ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة 

التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد 
المواد والمهمات والبضابع والمنموالت وااللتراض بطرٌك او باألجل ولها شراء جمٌع 

االعتمادات والمٌام بإجراء التامٌن ضد جمٌع االخطار وال ٌسال ربٌس مجلس االدارة عن 
نتٌجة عدم نجاح أي عمل طبً ٌموم به االطباء سواء أطباء شركاء او زابرٌن وال ٌكون 

دارة او غٌره من العاملٌن مشفوعاً التصرف ملزما للشركة اال اذا ولعه ربٌس مجلس اال
بالصفة التً ٌتعامل بها ولربٌس مجلس اإلدارة منفرداً حك السحب واالٌداع بالبنون 

والتولٌع علً شٌكات الصادرة من الشركة للغٌر ولربٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فً 
انواعه للنفس  الرهن وااللتراض باسم الشركة والتولٌع على عمود الرهن وااللتراض بكافة

وللغٌر والتوكٌل لصالح البنون وللغٌر. وله اٌضاً منفرداً الحك فً تمثٌل الشركة أمام الشهر 
العماري وجمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة فً التولٌع على عمود البٌع والشراء 

 ألصول الشركة وممتلكاتها )العمارٌة والمنمولة والسٌارات( وتوثٌمها واشهارها ونمل
 ملكٌتها وله الحك منفرداً الحك فً تفوٌض أو توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ما سبك. .

, وتم  13298ولٌد عٌسً دمحم الحلبً , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 207
 10/12/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  6700, برلم اٌداع  10/12/2020اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم اٌداعه  13562ة جودة احمد , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد , عبٌده اسام - 208

 بـ : . 27/12/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  7122, برلم اٌداع  27/12/2020بتارٌخ 
, وتم اٌداعه بتارٌخ  13562دمحم فإاد دمحم عبد اللطٌف , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 209

بـ : ٌمثل  27/12/2020التؤشٌر فى تارٌخ تم  7122, برلم اٌداع  27/12/2020
المدٌرون الشركة فً عبللتها مع الغٌر ولهم مجتعٌن او منفردٌن فً هذا الصدد اوسع 

السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به هذا العمد اولانون الشركات 
منفردٌن حك التعامل باسم  او البخته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة. وللمدٌرون مجتمعٌن او

الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام 
ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف 

من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات 
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الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وحك االفراج عن رأس  وشهادات
المال وكل ذلن باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلن لهم الحك فً التولٌع علً عمود 

الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً 
م الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله

ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل 
وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات 

تؤسٌس الشركات  التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك التولٌع علً عمود
 ولهم حك توكٌل اوتفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر .

, وتم اٌداعه  13562ٌوسف مراد عثمان المرغنً , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 210
 بـ : . 27/12/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  7122, برلم اٌداع  27/12/2020بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  1215دٌر , الممٌد برلم لٌد , احمد عبد الموجود خضٌرى دمحم , م - 211
بـ : و  30/12/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  1408, برلم اٌداع  10/07/2018بتارٌخ 

 ٌباشر المدٌر وظابفه لمدة غٌر محددة .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  13905هبه احمد حمٌده رزق , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 212

بـ : ٌمثل  18/01/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  386 , برلم اٌداع 18/01/2021
المدٌران الشركة فى عبللاتها مع الغٌر ولهما منفردٌن او مجتمعٌن فى هذا الصدد أوسع 
السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما إحتفظ به صراحة عمد الشركة أو 

ران منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل المانون أو البحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة. و للمدٌ
باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام 

ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف 
خطابات من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار 

وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنون والمصارف وحك االفراج عن راس 
المال وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود 

الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة واالراضى 
ركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى والسٌارات والمنموالت باسم الش

ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل 
وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات 

حك التولٌع على عمود تاسٌس التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باالجل ولهما 
 الشركات ولهما حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر . .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  13905علً الدٌن احمد علً علً , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 213
 بـ : . 18/01/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  386, برلم اٌداع  18/01/2021

,  13933لرزاق السٌد على اللٌمونى , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد , جمال عبد ا - 214
تم التؤشٌر فى تارٌخ  436, برلم اٌداع  19/01/2021وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 19/01/2021
, وتم  13933فتحً رزق فاروق عبد العزٌز خضٌر , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 215

بـ  19/01/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  436م اٌداع , برل 19/01/2021اٌداعه بتارٌخ 
. : 
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, وتم اٌداعه  14451دمحم احمد عثمان دمحم , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 216
بـ :  15/02/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1259, برلم اٌداع  15/02/2021بتارٌخ 

 استمالة .
, عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , عفاف عبد الرشٌد احمد ابو الحسن  - 217

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1259, برلم اٌداع  15/02/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  14451
 بـ : . 15/02/2021

, وتم اٌداعه بتارٌخ  14701مرٌم ٌاسرسٌد احمد , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 220
بـ : ٌمثل  02/03/2021تارٌخ تم التؤشٌر فى  1644, برلم اٌداع  02/03/2021

المدٌرون الشركه فً عبللتها مع الغٌر و لهم مجتمعٌن فً هذا الصدد اوسع السلطات 
الداره الشركه و التعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد الشركه او المانون او 

الشركة وضمن  البحته التنفٌذٌه للجمعٌع العامه. للمدٌرٌن مجتمعٌن الحك فً التعامل باسم
اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه و غٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و 

المطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب 
واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع علً 

عن راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة  الشٌكات واالفراج
ولصالحها وكذلن لهم حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة 

وممتلكاتها العمارٌه ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 
ض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل واجورهم وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها ولهم حك لب

وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات 
التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد والتعامل بتوكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما 

 ذكر. .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  14701 سعٌد حمدى السعٌد السٌد , مدٌر , الممٌد برلم لٌد , - 221

 بـ : . 02/03/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1644, برلم اٌداع  02/03/2021
, وتم اٌداعه بتارٌخ  14970دمحم فرج دمحم السٌد , مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد ,  - 222

 بـ : . 18/03/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2102, برلم اٌداع  18/03/2021
, وتم اٌداعه  14970 احمد حسن بسطاوى , مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد , دمحم - 223

 بـ : . 18/03/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2102, برلم اٌداع  18/03/2021بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  15034دمحم عبلء دمحم ماهر الغفري , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 224

 بـ : . 24/03/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2219اع , برلم اٌد 24/03/2021بتارٌخ 
, وتم اٌداعه بتارٌخ  15055هاله صبلح دمحم راشد , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 225

 بـ : . 25/03/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2247, برلم اٌداع  25/03/2021
, وتم  15141برلم لٌد , هانى شولى ابراهٌم على عبدالمغٌث , مدٌر , الممٌد  - 226

 30/03/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2407, برلم اٌداع  30/03/2021اٌداعه بتارٌخ 
بـ : ٌكون للسٌد / هانً شولً ابراهٌم علً عبد المغٌث مدٌر الشركة منفردا الحك فً 

التولٌع عن الشركة امام كافة الجهات الحكومٌه والغٌر الحكومٌه والمطاع الخاص ولطاع 
العمال والهٌبة العامة لبلستثمار والسجل التجاري ومصلحة الضرابب والتامٌنات ا

االجتماعٌة والتولٌع عن الشركة علً كافة المعامبلت باسم الشركة وله الحك فً التولٌع 
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على بٌع وشراء االصول الثابتة وله الحك فى االلتراض والرهن بكافة انوعه للغٌر 
ون وله الحك فى فتح الحسابات بالبنون وله الحك فى واصدار التوكٌبلت لصالح البن

السحب واالٌداع والتولٌع عن الشركة فى كفاله الغٌر امام البنون وله الحك فى توكٌل او 
 تفوٌض النفس او الغٌر فى كل او بعض مما ذكر .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  15148دمحم محمود دمحم محسب , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 227
بـ : ٌمثل  31/03/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2415, برلم اٌداع  31/03/2021

المدٌر ان الشركة فً عبللتهما مع الغٌر ولهم منفردٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات 
الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به هذا العمد او لانون الشركات او 

امه . للسٌد الدكتور/ بٌتر صلٌب جمٌل بطرز مدٌر منفرداً او البحته التنفٌذٌة للجمعٌة الع
مجتمعاً له حك اإلدارة وتشغٌل سٌارات نمل الحٌوانات فمط ال غٌر . السٌد األستاذ / دمحم 

محمود دمحم محسب مدٌر منفرداً له حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع 
العام والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن  الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع

التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وغلك 
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون 

لن والمصارف وحك االفراج عن راس المال وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذ
له الحك فً التولٌع علً عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة 

وممتلكاتها العمارٌة واألراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك 
فً تعٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع 

وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافه العمود  المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع
والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمض او االجل وله حك التولٌع 

 علً عمود تؤسٌس الشركات وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  15148م لٌد , بٌتر صلٌب جمٌل بطرس , مدٌر , الممٌد برل - 228

 بـ : . 31/03/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2415, برلم اٌداع  31/03/2021
, وتم اٌداعه بتارٌخ  15196اسبلم اسامة على كرمانى , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 229

بـ : ٌمثل  04/04/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2488, برلم اٌداع  04/04/2021
المدٌر الشركة فً عبللتها مع الغٌروٌكون للسٌد / اسبلم اسامة علً كرمانً الحك منفردا 

فً هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به 
صراحة عمد الشركة أو المانون أو البحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة. وللمدٌر منفردا حك 

شركة وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة التعامل باسم ال
والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

البنون والمصارف من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات 
ع البنون والمصارف من واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل م

سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 
الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وحك اإلفراج عن راس المال وكل 

ذلن باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلن له الحك فً التولٌع على عمود الشراء 
والبٌع ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضى والسٌارات وااللتراض والرهن 

والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة 
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وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 
مود والمشارطات والصفمات التً تتعلك السندات االذنٌه والتجارٌة وإبرام كافة الع

بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل وله حك التولٌع على عمود تؤسٌس الشركات وله حك 
 توكٌل أو تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر. .

, وتم  15196دمحم صفوت احمد ابراهٌم الدسولى , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 230
 04/04/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2488, برلم اٌداع  04/04/2021اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : استمالة .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  15210لزهارى بلعباس , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 231
 بـ : . 04/04/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2516, برلم اٌداع  04/04/2021

, وتم اٌداعه  15210الممٌد برلم لٌد , هانى احمد عبد الغنى محمود , مدٌر ,  - 232
بـ :  04/04/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2516, برلم اٌداع  04/04/2021بتارٌخ 

 استمالة .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  15210خٌرى دمحم احمد سالم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 233

 بـ : . 04/04/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2516, برلم اٌداع  04/04/2021
, وتم  15218رامً ابراهٌم حامد ٌوسف فرج , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 234

 05/04/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2537, برلم اٌداع  05/04/2021اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  15218اسبلم محمود ابراهٌم العمٌري , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 235

 05/04/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2537, برلم اٌداع  05/04/2021بتارٌخ اٌداعه 
 بـ : .
, وتم اٌداعه  15293ندا سامً موسً عبد الفتاح , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 236

بـ :  08/04/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2651, برلم اٌداع  08/04/2021بتارٌخ 
مع الغٌر وله منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات ألداره تمثل المدٌرة الشركة فً عبللتها 

الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو البحته 
التنفٌذٌة للجمعٌة العامه وللمدٌرة منفرده الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن إغراضها 

والمطاع العام ولطاع اإلعمال والمطاع  إمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة
الخاص بكافه إشكالهم وكذالن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب وإٌداع 

والتولٌع علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات وإستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة 
سم صور التعامل مع البنون والمصارف وحك اإلفراج عن رأس مال الشركة وذالن با

الشركة وضمن إغراضها وكذلن لها الحك التولٌع على عمود الشراءو االلتراض والرهن 
والتولٌع والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات والمنموالت 

والتولٌع علً عمود تؤسٌس الشركات ولها الحك فً تعٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة 
هم ولها حك ولبض المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه وتحدٌد مرتباتهم وأجور

السندات االذنٌه والتجارة وإبرام كافه العمود والمشاطرات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت 
 الشركة بالنمد او باألجل وله حك توكٌل الغٌر فً كل او بعض ما ذكر .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  15293 زكً عطٌه زكً عطٌه , مدٌر , الممٌد برلم لٌد , - 237
 بـ : تخارج . 08/04/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2651, برلم اٌداع  08/04/2021
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, وتم اٌداعه  15449الشٌماء منٌر على دمحم ابراهٌم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 238
 .بـ :  19/04/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2912, برلم اٌداع  19/04/2021بتارٌخ 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  15691بٌكاش بهاجوان براساد , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 239
بـ : ٌباشر  11/05/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  3351, برلم اٌداع  11/05/2021

المدٌرون وظابفهم لمدة غٌر محددة ٌمثل المدٌرون الشركة فى عبللتها مع الغٌر ولهم فى 
ات الدارة الشركة والتعامل بؤسمها لٌما عدا ما أحتفظ به صراحة هذا الصدد أوسع السلط

عمد الشركة أو المانون أو البحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة. و للسٌد / فٌنكاتارامانى شٌفاثسان 
والسٌد / نافٌن شاروسٌا والسٌد / شٌام موهان أجراوال والسٌد / بٌكاش بهاجوان براساد، 

حك التولٌع عن الشركة أمام البنون ، ولهم حك فتح الحسابات الى اثنٌن منهم مجتمعٌن 
واالٌداع والسحب من البنون نٌابة عن الشركة وابرام عمود االبتمان وربط وفن الودابع 

بكافة أنواعها وله حك التولٌع وااللتراض منفردٌن على عمود التسهٌبلت االبتمانٌة 
عمود البٌع والشراء وبٌع السٌارات والمروض الممنوحة من البنون ، ولهم حك أبرام 

،وكذلن سلطة تمثٌل الشركة امام كافة الجهات والمصالح الحكومٌة وشركات المطاع العام 
والخاص وشركات االعمال والسجل التجارى والشهر العمارى ومصلحة الضرابب 
ومصلحة الجمارن والهٌبة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة والتولٌع على عمود تؤسٌس 

لشركات وجمٌع التعامبلت التى تتم علٌها وكذا االفراج عن رأسمال الشركة و تمثٌل ا
الشركة فى عبللتها مع الغٌر والجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة حك االشراف على نشاط 

الشركة والدخول فى شركات اخرى ولهم كذلن سلطة تفوٌض غٌرهم فى كل أو بعض تلن 
 الصبلحٌات . .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  15691اروسٌا , مدٌر , الممٌد برلم لٌد , نافٌن ش - 240
 بـ : . 11/05/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  3351, برلم اٌداع  11/05/2021

, وتم اٌداعه بتارٌخ  15691شٌام موهان أجراوال , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 241
 بـ : . 11/05/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  3351, برلم اٌداع  11/05/2021

, وتم اٌداعه بتارٌخ  15691فٌنكاتارامانى شٌفاثسان , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 242
 بـ : . 11/05/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  3351, برلم اٌداع  11/05/2021

, وتم اٌداعه بتارٌخ  6680دمحم مجدي إبراهٌم على , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 243
بـ : بدال من  18/05/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  3410, برلم اٌداع  18/05/2021

 دمحم سٌد ابو الماسم .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  15821دمحم عزت ٌوسف عزت , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 245

بـ : " ٌمثل  25/05/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  3580, برلم اٌداع  25/05/2021
الشركة فً عبللتها مع الغٌر ولـهم مجتمعٌن او منفردٌن فً هذا الصدد أوسع المدٌرون 

السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو 
المانون أو البحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة. وللمدرٌن مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التعامل 

راضها أمام جمٌع الهٌبات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام باسم الشركة وضمن أغ
ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف 
من سحب وإٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع 

االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة على الشٌكات واالفراج عن راس المال وحك 
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ولصالحها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة 
وممتلكاتها العمارٌة ولهما الحك فً التولٌع على عمود تؤسٌس الشركات و فً تعٌن وعزل 

عمود مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما الحك فً ابرام 
المعاوضة وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها ولهما حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل 

وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات 
التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل ولهما حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فً كل أو 

 كر . .بعض ما ذ
, وتم  15821دمحم مجدى عبد المغنى عبد الحمٌد خلٌل , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 246

 25/05/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  3580, برلم اٌداع  25/05/2021اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  15862دمحم ابراهٌم ٌس دمحم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 247

بـ : ٌمثل السٌد  26/05/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  3644, برلم اٌداع  26/05/2021
/ دمحم إبراهٌم ٌس دمحم عمران الشركة فى عبللتها مع الغٌر وله منمرداً فى هذا الصدد أوسع 

السلطات إلدارة الشركة والتعامل بإسمها فٌما عدا ما إحتفظ به صراحة عمد الشركة أو 
التنفٌذٌة للجمعٌة العامة . وللسٌد / دمحم إبراهٌم ٌس دمحم عمران منفرداً  المانون أو ألبحته

الحك فى التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر 
الحكومٌة ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وللسٌد / دمحم إبراهٌم ٌس دمحم 

ع البنون والمصارف من سحب وإٌداع وفتح حساب عمران منفرداً حك التعامل مع جمٌ
وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف والتولٌع على الشٌكات وإلفراج عن 

رأس المال وحك األلتراض والرهن وكل ذلن بإسم الشركة ولصالحها وللمدٌرون مجتمعٌن 
لكاتها العمارٌة لهم حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة وممت

واألرضى والسٌارات والمنموالت وللسٌد / دمحم إبراهٌم ٌس دمحم عمران منفرداً الحك فى 
تعٌٌن وعزل وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة 

النمد والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة ب
 أو باالجل ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر . .

, وتم اٌداعه  15868وسٌم عباس عباس دمحم موسً , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 248
بـ :  27/05/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  3651, برلم اٌداع  27/05/2021بتارٌخ 

لغٌر وله فً هذا الصدد أوسع السلطات الدارة وٌمثل المدٌر الشركة فً عبللاتها مع ا
الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او البحته 

وللمدٌر الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام  0التنفٌذٌة للجمعٌة العامة 
ع األعمال والمطاع الخاص جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطا

بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب وإٌداع وفتح حسابات 
وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع علً الشٌكات وحك االلتراض 

 والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء بالبٌع
والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضً والسٌارات وله الحك فً تعٌٌن 

المدٌرٌن وعزلهم ومستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلن باسم 
الشركة ولصالحها وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 
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م كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة االذنٌة والتجارٌة وإبرا
 . 0بالنمد او باألجل وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر 

, وتم اٌداعه  15868دمحم حمدي لطفً عبد المجٌد , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 249
بـ :  27/05/2021فى تارٌخ  تم التؤشٌر 3651, برلم اٌداع  27/05/2021بتارٌخ 

 استمالة .
, وتم  16091دمحم مصطفى دمحم مزوري , ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 250

 09/06/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  4019, برلم اٌداع  09/06/2021اٌداعه بتارٌخ 
ً هذا الصدد بـ : ٌمثل ربٌس مجلس االدارة الشركة فً عبللتها مع الغٌر وله منفرد ف

أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة 
أو المانون أو البحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة. ولربٌس مجلس االدارة السٌد / دمحم مصطفً 

دمحم مزوري منفردا حك التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات 
ٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم الحكوم

وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 
وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون 

ل وكل ذلن باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلن والمصارف وحك اإلفراج عن رأس الما
له الحك فً التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع ألصول الشركة 

وممتلكاتها العمارٌة واألراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك 
حك لبض ودفع  فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وله

المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود 
والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل وله حك توكٌل أو 

 تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر .
, وتم اٌداعه  16297, الممٌد برلم لٌد , دمحم عبلم لطفى عبد الحلٌم , مدٌر فرع  - 251

 بـ : . 21/06/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  4331, برلم اٌداع  21/06/2021بتارٌخ 
, وتم  16429اٌهاب احمد عبد الرحٌم احمد كرٌم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 252

 28/06/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  4540, برلم اٌداع  28/06/2021اٌداعه بتارٌخ 
بـ : ٌمثل المدٌر الشركة فً عبللتها مع الغٌر وله منفردا فً هذا الصدد أوسع السلطات 
إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو 

 البحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة . وللمدٌر منفرا حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها
امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 
الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع 

والتولٌع علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار شهادات خطابات الضمان وكافة 
صارف وحك االفراج عن راس المال وكل ذلن باسم صور التعامل مع جمٌع البنون والم

الشركة ولصالحها وكذلن لهم الحك التولٌع علً عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع 
الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت و التولٌع علً 

صحالها وله الحك فً عمود تعدٌل وعمود تاسٌس الشركات والدخول بها باسم الشركة ول
تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وله حك لبض ودفع 

المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام كافة العمود 
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والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل وله حك توكٌل او 
 فوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر .ت

, وتم  16429دمحم عبد النبى نصر خلف هللا ضٌف هللا , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 253
 28/06/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  4540, برلم اٌداع  28/06/2021اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : استمالة .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  7094برلم لٌد , اسامه مإٌد الٌاسٌن , مدٌر و شرٌن , الممٌد  - 254
بـ : ٌكون حك  29/06/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  5180, برلم اٌداع  29/09/2019

اسامة مإٌد  -االدارة والتولٌع والمسبولٌة امام الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن وهما 
مجتمعٌن حك التعامل باسم  الٌاسٌن و ٌاسر مإٌد الٌاسٌن واحسان دمحم الدمحم ولهم منفردٌن او

الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام 
ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف 

من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات 
الضمان وحك االفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنون  وشهادات

والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهم الحك فى التولٌع على 
عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً 

م الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله
ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل 
وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات 

لعٌر فى كل او التى تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض ا
 بعض ما ذكر . .

شرٌف صبلح الدٌن عبد العزٌز جاوٌش , ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 255
تم التؤشٌر فى تارٌخ  4686, برلم اٌداع  05/07/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  16517

ربٌس مجلس  -بـ : تفوٌض شرٌف صبلح الدٌن عبد العزٌز جاوٌش  05/07/2021
نابب ربٌس مجلس االدارة و  -و سلوى حسن عبدالممصود فهمى دمحم الحبشى  -ة االدار

فً التولٌع عن الشركة فً كافة عمود البٌع  -مجتمعٌن أو منفردٌن  -العضو المنتدب 
التولٌع عن الشركة لدى البنون  -مجتمعٌن أو منفردٌن  -والشراء واالٌجار واالدارة و لهما

والسحب والتولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌة فً فتح الحسابات واالٌداع 
البنكٌة كما أن لهما الحك فً تفوٌض أو توكٌل الغٌر فً ذلن كما تم تفوٌض ساره ممدوح 

فً التعامل مع نمابة األطباء فرع  -عضو مجلس االدارة  -دمحم طلعت مصطفى حسن 
ٌة الشبون الصحٌة بالجٌزة وإدارة شبون الجٌزة وفرع الماهرة والنمابة العامة لؤلطباء ومدٌر

البٌبة ووزارة الصحة وإدارة العبلج الحر بالعجوزة وإدارة صحة البٌبة وذلن بخصوص 
 تراخٌص العٌادات الطبٌة كما أن لها الحك فً تفوٌض أو توكٌل الغٌر فً ذلن. .

, وتم  16561مدحت علً أبوسرٌع السٌد , ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 256
 07/07/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  4775, برلم اٌداع  07/07/2021اٌداعه بتارٌخ 

بـ : الموافمة باألجماع على اختصاصات وصبلحٌات ربٌس مجلس االدارة والعضو 
المنتدب ٌملن ربٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى 

راضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة التعامل باسم الشركة وضمن اغ
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والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 
البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات 

ها لكافة اصول واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن بكافة انواع
الشركة بما فٌها من ثابت او منمول وذلن للنفس او للغٌر وامام كافة الجهات الحكومٌة 

وغٌر الحكومٌة الخاصة بذلن وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر وذلن لصالح البنون او 
الغٌر باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن 

الشركة وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع للنفس  باسم
وللغٌر والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات باسم الشركة 
ولصالحها وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض 

د كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌ
العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باالجل وله حك 

 توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر .
, وتم اٌداعه  16639سامً لكري عبد المنعم دمحم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 257

 بـ : . 13/07/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  4897, برلم اٌداع  13/07/2021بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  16639عمرو السٌد دمحم عٌسوى اٌوب , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 258

بـ :  13/07/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  4897, برلم اٌداع  13/07/2021بتارٌخ 
الغٌر و لهم مجتمعٌن او منفردٌن فً هذا الصدد ٌمثل المدٌرٌن الشركة فً عبللاتها مع 

أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة 
او المانون او البحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة . و للمدٌرٌن مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً 

الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جمٌع 
المطاع العام و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارف 
من سحب و إٌداع و فتح و غلك الحسابات و االفراج عن راس المال و االلتراض و الرهن 

ول الشركة و و التولٌع علً الشٌكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و بٌع أص
ممتلكاتها العمارٌة و األراضً و السٌارات و المنموالت و كل ذلن باسم الشركة و ضمن 

اغراضها و له الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً و وكبلء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و 
اجورهم و له حك لبض و دفع المبالغ و تولٌع و تحوٌل وبٌع و تسدٌد كافة السندات األذنٌة 

ٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة والتجار
 بالنمد او باألجل و له حك توكٌل الغٌر فً كل او بعض ما ذكر .

, وتم اٌداعه  16690علٌاءابو المعارف عبد المبدى دمحم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 259
 بـ : . 14/07/2021التؤشٌر فى تارٌخ  تم 4991, برلم اٌداع  14/07/2021بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  16690طارق ابو المعارف دمحم محمود , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 260
بـ :  14/07/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  4991, برلم اٌداع  14/07/2021بتارٌخ 

 استماله .
, وتم اٌداعه  16856,  ماٌكل عماد عطٌة عوض , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد - 261

 بـ : . 01/08/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  5266, برلم اٌداع  01/08/2021بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  16856ماركو وحٌد زكى اندراوس , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 262

 بـ : . 01/08/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  5266, برلم اٌداع  01/08/2021بتارٌخ 
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, وتم  16856استٌر ناجً وهٌب حنا منصور , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 263
 01/08/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  5266, برلم اٌداع  01/08/2021اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم اٌداعه  16856اٌمان دمحم عبدالعزٌز أبولحٌة , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 264

 بـ : . 01/08/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  5266, برلم اٌداع  01/08/2021بتارٌخ 
مجدى احمد دمحم احمد على , ربٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 265

تم التؤشٌر فى تارٌخ  5398, برلم اٌداع  05/08/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  16938
دمحم احمد علً والسٌد األستاذ / شرٌف بـ : السٌد المهندس / مجدي احمد  05/08/2021

حسن عبد هللا "مجتمعٌن" ما زاد عن ثبلثة ملٌون جنٌه )او ما ٌعادله بالعمبلت األجنبٌة( 
السٌد المهندس / مجدي احمد دمحم احمد علً والسٌد األستاذ / شرٌف حسن عبد هللا 

ألف  100ٌة الى جن 1"مجتمعٌن" مع موافمة مجلس اإلدارة بٌع األصول بدون مزاد: من 
جنٌه )او ما ٌعادله بالعمبلت األجنبٌة( السٌد المهندس / مجدي احمد دمحم احمد علً والسٌد 

ألف جنٌه )او ما  100األستاذ ، االستاذ/ شرٌف حسن عبد هللا "مجتمعٌن" ما زاد عن 
ذ ٌعادله بالعمبلت األجنبٌة( السٌد المهندس / مجدي احمد دمحم احمد علً والسٌد األستا
،االستاذ/ شرٌف حسن عبد هللا "مجتمعٌن" مع موافمة مجلس اإلدارة. تفوٌض السٌد 

ربٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فً تمثٌل  -المهندس/ مجدي احمد دمحم احمد علً 
الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وهٌبة االستثمار ومرفك الكهرباء وأمام 

ة كما ٌكون لسٌادته الحك فً تفوٌض الغٌرذلن. تفوٌض كل من السٌد كافة الجهات المضابٌ
ربٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والسٌد  -المهندس / مجدي احمد دمحم احمد علً 

االستاذ/ شرٌف حسن عبد هللا ربٌس الشبون المالٌة واإلدارٌة مجتمعٌن . فً تمثٌل الشركة 
السجل التجاري والغرفة التجارٌة ومؤمورٌات أمام مؤمورٌات ومكاتب الشهر العماري و

الضرابب وإدارات المرور لترخٌص وتجدٌد واستبلم رخص سٌارات والتولٌع على عمود 
تؤسٌس الشركات وعمود تعدٌلها بما فً ذلن عمود تعدٌل مواد النظام األساسً للشركة ، 

لتولٌع مجتمعٌن كما ٌكون لسٌادتهما الحك فً تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر، وا
على كافة العمود بؤشكالها وأغراضها المختلفة )بخبلف عمود بٌع وشراء األصول وعمود 

التسهٌبلت االبتمانٌة الممنوحة للشركة وعمود المرض والرهن(. تفوٌض كل من السٌد 
ربٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والسٌد  -المهندس/ مجدي احمد دمحم احمد علً 

ف حسن عبد هللا ربٌس الشبون المالٌة واإلدارٌة منفردٌن او مجتمعٌن فً االستاذ/ شرٌ
التولٌع على كافة االوراق والمستندات البلزمة لتسجٌل كافة عمود الشراء لكافة أصول 

الشركة بما فٌها الثابتة والمنمولة ولسٌادتهما الحك فً تفوٌض الغٌر من السادة المدٌرٌن او 
كر. تفوٌض كل من السٌد المهندس/ مجدي احمد دمحم احمد غٌرهم فً كل او بعض ما ذ

علً والسٌد األستاذ/ مدحت حامد حسن بنه والسٌد االستاذ/ شرٌف حسن عبد هللا مجتمعٌن 
ٌكون التولٌع المزدوج نٌابة عن الشركة فً التعامل -فً التولٌع على فتح الحسابات البنكٌة 

ب وإٌداع المبالغ المالٌة فً هذه الحسابات مع البنون، والتولٌع على هذه الحسابات وسح
والتولٌع على الشٌكات، والتولٌع على عمود التسهٌبلت اإلبتمانٌة والمروض الممنوحة 

للشركة من البنون ، وطلب استصدار خطابات الضمان المصرفٌة ، واالعتمادات المستندٌة 
بما فً ذلن رهن كافة  ، وكافة المعامبلت البنكٌة ، والتولٌع على عمود المرض والرهن
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الممومات المادٌة بالشركة وبٌع وشراء األوراق المالٌة تولٌعاً ثنابٌاً ألي اثنٌن مجتمعٌن من 
السادة المبٌنة اسمابهم بالجدول التالً على أن ٌكون أحدهما على األلل من المجموعة 

اذ/ مدحت حامد األولى: المجموعة ( االولً )المهندس/ مجدي احمد دمحم احمد علً ، األست
حسن بنه ، األستاذ/ أحمد نصر المجموعة ( الثانٌة )األستاذ/ شرٌف سامً عبد السٌد 

الموافمة على ضرورة االلتزام بالصبلحٌات  -ٌوسف ، األستاذ/ شرٌف حسن عبد هللا 
الممنوحة للسادة المذكور اسمابهم اعبله فً حدود اللوابح المختلفة والمعتمدة من مجلس 

 ركة. .ادارة الش
انجى رإوف حلمى مصطفى كمال , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 266

تم التؤشٌر فى تارٌخ  5398, برلم اٌداع  05/08/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  16938
 بـ : ممثلة عن الشركة الوطنٌة لتكنولوجٌا الكهرباء )كهربا(. . 05/08/2021

, وتم اٌداعه  16942, مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  دمحم محمود دمحم حسن حسان - 267
 بـ : . 05/08/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  5402, برلم اٌداع  05/08/2021بتارٌخ 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  16974دمحم شولً فرج فرج , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 268
 بـ : استمالة . 08/08/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  5447, برلم اٌداع  08/08/2021

, وتم اٌداعه  16974جابر محمود عبده عطٌه زهران , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 269
 بـ : . 08/08/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  5447, برلم اٌداع  08/08/2021بتارٌخ 

اٌداعه , وتم  18077اٌهاب حمدى احمد عطٌة احمد , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 270
بـ :  19/08/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  5754, برلم اٌداع  19/08/2021بتارٌخ 

وٌباشر المدٌران وظابفهما لمدة غٌر محددة ٌمثل المدٌران الشركة فً عبللتها مع الغٌر 
ولـهما مجتمعاً او منفرداً فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل بإسمها فٌما 

تفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو البحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة . عدا ما أح
وللمدٌران مجتمعاً او منفرداً حك التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جمٌع الهٌبات 
الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم و 

وى والعاملة والهجرة وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من التعامل مع وزارة الم
سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وحك اإلفراج عن رأس المال وكل 
التولٌع علً عمود الشراء  ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فً

واإللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضً والسٌارات 
والمنموالت بإسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء 

الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع 
كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى وتسدٌد 

تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل ولهما حك التولٌع علً عمود تاسٌس الشركات 
 ولهما حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر . .

, وتم اٌداعه  18077د برلم لٌد , صبلح فاروق معتمد عبد هللا , مدٌر , الممٌ - 271
 بـ : . 19/08/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  5754, برلم اٌداع  19/08/2021بتارٌخ 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  18215جعفر دمحم جعفر حسن , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 272
 بـ : . 25/08/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  5964, برلم اٌداع  25/08/2021
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, وتم  18215عبد العلٌم لرنى خٌر هللا عبد السبلم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 273
 25/08/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  5964, برلم اٌداع  25/08/2021اٌداعه بتارٌخ 

بـ : وللمدٌر السٌد / عبدالعلٌم لرنى خٌر هللا منفرداً حك التعامل بؤسم الشركة وضمن 
هات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال اغراضها أمام جمٌع الج

والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب 
واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

رأس المال وكل ذلن  الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وحك الفراج عن
بؤسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن له الحك فً التولٌع علً عمود الشراءوااللتراض 

والرهن والبٌع ألصول الشركة وممتلكتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت بؤسم 
الشركة ولصالحها ولة الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء وتحدٌد مرتباتهم واجورهم 

الحك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة وابرام كافة  ولة
العمود والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل وله الحك والتولٌع علً 

عمود تؤسٌس الشركات وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ماذكر ٌمثل 
 دمحم جعفر حسن له حك االداره الفنٌة للشركة فمط. .المدٌر السٌد د/ جعفر 

, وتم اٌداعه  18350سحر سلٌم سٌحه سلٌمان , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 274
بـ :  31/08/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  6169, برلم اٌداع  31/08/2021بتارٌخ 

 استمالة .
مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , روفابٌل مكس روجٌه زكار , نابب ربٌس  - 275

تم التؤشٌر فى تارٌخ  6169, برلم اٌداع  31/08/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  18350
 بـ : . 31/08/2021

روجٌه مكس روجٌه زكار , ربٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 276
تم التؤشٌر فى تارٌخ  6169, برلم اٌداع  31/08/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  18350

 بـ : . 31/08/2021
, وتم اٌداعه بتارٌخ  18467سمر دمحم احمد عبده , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 277

 بـ : . 06/09/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  6374, برلم اٌداع  06/09/2021
, وتم اٌداعه بتارٌخ  18476احمد خالد عبد العال احمد , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 278

 بـ : . 07/09/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  6384, برلم اٌداع  07/09/2021
, وتم اٌداعه بتارٌخ  18476دمحم عثمان عبد الماجد دمحم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 279

بـ : ٌمثل  07/09/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  6384, برلم اٌداع  07/09/2021
شركة فى عبللتها مع الغٌر و لهم مجتمعٌن او منفردٌن فى هذا الصدد اوسع المدٌرون ال

السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او 
المانون او البحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة و للمدٌرٌن مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى 

غراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و التعامل باسم الشركة و ضمن ا
المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع 
البنون و المصارٌف من سحب و اٌداع و فتح حسابات و كافة صور التعامل مع جمٌع 

راس المال و حك االلتراض و البنون و المصارٌف و التولٌع على الشٌكات و االفراج عن 
الرهن و كل ذلن باسم الشركة و لصالحها و كذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء و 
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البٌع و الرهن و التنازل للغٌر الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و سٌارتها و لهم الحك 
شركة و فى التولٌع على عمود تاسٌس الشركات و فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكبلء ال

تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلن باسم الشركة و لصالحها و لهم حك لبض و دفع 
المبالغ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة 

العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل و لهم حك 
 وٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر .توكٌل اوتف

, وتم اٌداعه بتارٌخ  18476خالد عبدالعال احمد السٌد , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 280
 بـ : . 07/09/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  6384, برلم اٌداع  07/09/2021

اٌداعه  , وتم 18517عادل خلٌل عبدالحمٌد خلٌل , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 281
 بـ : . 08/09/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  6453, برلم اٌداع  08/09/2021بتارٌخ 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  18517دمحم خلٌل عبد الحمٌد خلٌل , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 282
بـ : للمدٌرٌن  08/09/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  6453, برلم اٌداع  08/09/2021

تعامل باسم الشركه و ضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌه و غٌر منفردٌن حك ال
الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافه أشكالهم و كذلن التعامل 

مع جمٌع البنون و المصارف من سحب وإٌداع والتولٌع علً الشٌكات و فتح و غلك 
ضمان و كافه صور التعامل مع البنون و الحسابات و استصدار خطابات و شهادات ال

المصارف و حك االفراج عن رأس المال وكل ذلن بؤسم الشركه وضمن اغراضها و كذلن 
لهما الحك فً التولٌع علً عمود الشراء و االلتراض و الرهن و البٌع ألصول الشركه و 

صالحها ولهما ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌارات و المنموالت بؤسم الشركه و ل
الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم ولهما حك 

لبض و دفع المبالغ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و 
إبرام كافه العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او باألجل 

لهما حك التولٌع علً عمود تؤسٌس الشركات ولهما حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فً كل او و
 بعض ما ذكر .

, وتم  18525ابراهٌم غالب ابراهٌم دمحم , ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 283
 08/09/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  6467, برلم اٌداع  08/09/2021اٌداعه بتارٌخ 

سٌد ربٌس مجلس االدارة الحك فى تمثٌل الشركة أمام المضاء وٌملن حك التولٌع على بـ : لل
معامبلت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامبلت والتعهدات من 

مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌٌن عده مدٌرٌن أو وكبلء مفوضٌن وان 
لشركة . ولربٌس مجلس االدارة منفردا الحك فى التعامل ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن ا

بإسم الشركة وضمن اغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام 
ولطاع االعمال العام والهٌبات العامة والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع 

ات و االلتراض و رهن وبٌع جمٌع البنون والمصارٌف من سحب واٌداع وفتح حساب
أصول الشركة ولبض الشٌكات وصرفها وكل ذلن بإسم الشركة وضمن اغراضها وله 

منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وله 
حك لبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة سندات االذنٌه والتجارٌة 

كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل  وابرام
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وله الحك فى تمثٌل الشركة امام هٌبة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة بكافة مكاتبها وفروعها 
ووزارة االسكان والمرافك وجهاز مدٌنة العبور الجدٌدة وذلن فى كافة التعامبلت من تمدٌم 

لتماسات وتسلٌم واستبلم جمٌع المستندات والتولٌع على عمود تعدٌل طلبات الطلبات واال
التمنٌن وتعدٌل االحداثٌات والتولٌع على عمود التخصٌص بغرض التملن والتولٌع على 
محضر استبلم االرض وغٌرها من كافة المعامبلت باسم الشركة وضمن اغراضها وله 

 حك توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر .
, وتم  18584احمد السٌد دمحم دمحم على الدلجمونى , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 284

 13/09/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  6571, برلم اٌداع  13/09/2021اٌداعه بتارٌخ 
بـ : ٌمثل المدٌرون الشركة فى عبللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن فى هذا الصدد أوسع 

لتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو السلطات إلدارة الشركة وا
المانون أو البحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌر السٌد / احمد السٌد دمحم دمحم على الحك فى 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 
الخاص بكافة اشكالهم وله حك التعامل مع جمٌع والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

البنون والمصارف من سحب وإٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون 
والمصارف والتولٌع على الشٌكات واالفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن وكل 

ٌع والرهن ألصول ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن له التولٌع على عمود الشراء والب
الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضً والسٌارات والمنموالت وله الحك فً تعٌٌن وعزل 

مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها 
وله حك لبض ودفع كافه المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه 

وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد  والتجارٌة
 او باألجل وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض مما ذكر .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  18584احمد فرغلى حسٌب دمحم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 285
 بـ : استمالة . 13/09/2021فى تارٌخ  تم التؤشٌر 6571, برلم اٌداع  13/09/2021

, وتم اٌداعه  18584عمر عادل المغاورى المصٌلحى , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 286
بـ :  13/09/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  6571, برلم اٌداع  13/09/2021بتارٌخ 

 استمالة .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  18584دمحم لسامه واعر عبٌد , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 287

 بـ : استمالة . 13/09/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  6571, برلم اٌداع  13/09/2021
, وتم اٌداعه  18614دمحم عبدالمنعم عبدالحمٌد , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 288

 .بـ :  14/09/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  6619, برلم اٌداع  14/09/2021بتارٌخ 
, وتم اٌداعه بتارٌخ  18851باسم دمحم دمحم هاشم غنٌمه , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 289

 بـ : استمالة . 26/09/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  6991, برلم اٌداع  26/09/2021
, وتم اٌداعه  18851اندرو نصري عزٌز نبٌه سعٌد , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 290

 بـ : . 26/09/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  6991, برلم اٌداع  26/09/2021بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  18851عبد هللا حسن ابراهٌم حسٌن , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 291

بـ :  26/09/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  6991, برلم اٌداع  26/09/2021بتارٌخ 
مثل المدٌران )اندرو نصرى عزٌز ، عبدهللا ٌ--ٌباشر المدٌرون وظابفهم لمده غٌر محدوده 
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حسن ابراهٌم( الشركه فً عبللتها مع الغٌر ولهما مجتمعٌن او منفردٌن فً هذا الصدد 
أوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا ما احتفظ به صراحه عمد الشركه 

معٌن او منفردٌن الحك فً او المانون او البحته التنفذٌه للجمعٌه العامه وللمدٌرٌن مجت
التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه 

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 
البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون 

رف و التولٌع علً الشٌكات واالفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن والمصا
وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وكذلن لهما حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن 
الصول الشركه وممتلكتها العمارٌه ولهما الحك فً تعٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركه 

ن باسم الشركه ولصالحها ولهما حك لبض ودفع المبالغ وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذل
وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود 

والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او باالجل ولهما حك التولٌع 
تفوٌض الغٌر فً كل او بعض  علً عمود التاسٌس وعمود التعدٌبلت ولهما حك توكٌل او

 ماذكر. .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  18905بدر دمحم عبلم دمحم , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 292

 بـ : . 28/09/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  7087, برلم اٌداع  28/09/2021
, وتم  19021احمد محمود خلف ابراهٌم , ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 293

 05/10/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  7271, برلم اٌداع  05/10/2021اٌداعه بتارٌخ 
بـ : تم الموافمة باألجماع علً منح السٌد / احمد محمود خلف إبراهٌم "ربٌس مجلس 

اإلدارة" حك اإلدارة والتولٌع "منفردا" نٌابة عن الشركة امام كافه الجهات الحكومٌة وغٌر 
وابرام كافه التعالدات وتمثٌل الشركه امام كافه البنون والمصارف منسحب واي الحكومٌة 

اع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتولٌع علً عمود الشراء 
ألصول الشركة الثابتة و المنمولة وممتلكاتها. كماله الحك فً تفوٌض او توكٌل الغٌر فً 

 كل او بعض ما ذكر. .
د عبدالخالك عبدالعزٌز عٌسى , ربٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد عما - 294

تم التؤشٌر  8507, برلم اٌداع  14/10/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  19158برلم لٌد , 
بـ : ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسبولٌة أمام الجهات الرلابٌة  14/10/2021فى تارٌخ 

لمنتدب للشركة وله منفرداً الحك فً التعامل بإسم للسٌد ربٌس مجلس اإلدارة والعضو ا
الشركة وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام 
ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم األعمال بما فً ذلن الوزارات والهٌبة 

مالٌة والهٌبة العامة للرلابة على العامة لبلستثمار والمناطك الحرة والهٌبة العامة للرلابة ال
الصادرات والواردات وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب وإٌداع 

والتولٌع علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة 
 صور التعامل مع البنون والمصارف وحك اإلفراج عن رأس المال وكل ذلن بإسم الشركة

وضمن أغراضها وكذلن له الحك فً التولٌع علً عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع 
ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضً والسٌارات بإسم الشركة ولصالحها وله 

الحك فً التولٌع علً عمود تؤسٌس الشركات وله الحك فً تعٌٌن وعزل ومستخدمً 
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واجورهم وكذلن له الحك فً الحضور وتمثٌل الشركة  ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم
أمام كافة المحاكم باختبلف درجاتها وأنواعها فً المضاٌا التً ترفع من الشركة أو ضدها 

والطعن فً األحكام والتمرٌر بالنمض والمٌام بكافة ما تتطلبه إجراءات التماضً بما فٌها 
دالهم وفً التولٌع علً محاضر تعٌٌن الخبراء والطعن فً تمارٌرهم وردهم واستب

المخالفات والطعن بالتزوٌر وطلب حلف الٌمٌن وردها ولبولها وفً تمدٌم األوراق 
 والمستندات والعمود العرفٌة والرسمٌة. .

, وتم اٌداعه  19368دمحم عبدالستار عابدٌن موسى , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 295
بـ :  27/10/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  8858, برلم اٌداع  27/10/2021بتارٌخ 

ٌمثل المدٌران الشركة فً عبللتها مع الغٌر ولهما مجتمعان أو منفردان فً هذا الصدد 
اوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة 

تمعان أو منفردان حك التعامل او المانون او البحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌران مج
باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام 

ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف 
 من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات وإستصدار خطابات

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وحك االفراج عن رأس 
المال وكل ذلن بإسم الشركة وضمن أغراضها وكذلن لهما الحك فً التولٌع علً عمود 

الشراء واإللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة و األراضً 
صالحها ولهما الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ول

ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل 
وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات 

ولٌع علً عمود تؤسٌس التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك الت
 الشركات ولهما حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر .

, وتم اٌداعه  19368احمد عمران احمد عبد الجواد , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 296
 بـ : . 27/10/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  8858, برلم اٌداع  27/10/2021بتارٌخ 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  19408دٌر , الممٌد برلم لٌد , اٌف تروٌه , م - 297
 بـ : استمالة . 31/10/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  8920, برلم اٌداع  31/10/2021

, وتم اٌداعه بتارٌخ  19408اٌمن غربال , مدٌر مالى , الممٌد برلم لٌد ,  - 298
بـ : مدٌرا  31/10/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  8920, برلم اٌداع  31/10/2021

للمطاع المالى ومنحه كافة الصبلحٌات الممنوحة لمدٌر المطاع المالى السابك بما فٌها 
 اضافته بمابمة التولعات المعتمدة امام البونون و الموسسات المالٌة بالمجموعة ) أ ( .

بتارٌخ , وتم اٌداعه  19408روبرت كرٌستٌان نٌجسن , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 299
بـ : بدال من  31/10/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  8920, برلم اٌداع  31/10/2021

السٌد / اسماعٌل غبد العزٌز دمحم رزق بالمجموعة ) أ ( بمابمة التولٌعات المعتمدة امام 
 البنون والمإسسات المالٌة .

وتم اٌداعه ,  19466عبدالرحمن عبدالعزي , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 300
 بـ : . 02/11/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  9020, برلم اٌداع  02/11/2021بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  19507عمرو دمحم عفٌفى عبدهللا , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 301
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 بـ : . 03/11/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  9087, برلم اٌداع  03/11/2021بتارٌخ 
, وتم  19509دل حسن عمران , ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , ساره عا - 302

 03/11/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  9089, برلم اٌداع  03/11/2021اٌداعه بتارٌخ 
بـ : ٌملن حك التولٌع علً معامبلت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع علً 

لس االداره الحك فً ان ٌعٌن عده هذه المعامبلت والتعهدات من مجلس االداره ولمج
مدٌرٌن او وكبلء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركه منفردٌن او مجتمعٌن 

. ولربٌس مجلس االداره منفرداً الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام 
الخاص  جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع

بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب وإٌداع والتولٌع على 
الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض 
والرهن باسم الشركه ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن 

وكذلن له حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن باسم الشركه وضمن اغراضها 
الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واألراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة 

ولصالحها وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم 
ة السندات األذنٌة والتجارٌة وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كاف

وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل 
 وله حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر .

,  19523ماجد طلعت دمحم سبلمة , نابب ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 303
تم التؤشٌر فى تارٌخ  9116, برلم اٌداع  04/11/2021ٌخ وتم اٌداعه بتار

 بـ : . 04/11/2021
,  19523حمدي حافظ إسماعٌل حافظ , ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 304

تم التؤشٌر فى تارٌخ  9116, برلم اٌداع  04/11/2021وتم اٌداعه بتارٌخ 
سٌد/ حمدى حافظ اسماعٌل حافظ بـ : ٌصبح لربٌس مجلس االدارة ال 04/11/2021

ونابب ربٌس مجلس االدارة السٌد / ماجد طلعت دمحم سبلمه مجتمعٌن او منفردٌن لكبل 
منهما كافة السلطات البلزمة لتحمٌك غرض الشركة وكذلن الحك فى التعامل باسم الشركة 

 وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع
االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم . أما بشؤن المعامبلت و التصرفات المانونٌة 

التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على  -االخرى مثل
الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل 

غلك الحسابات واالفراج عن راس المال وغٌرها مع جمٌع البنون والمصارف من فتح و
من تعامبلت امام جمٌع البنون كل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وحك التولٌع على 

عمود الشراء باسم الشركة ولمصلحتها وكذلن حك التولٌع على عمود المرض والرهن باسم 
تحدٌد مرتباتهم الشركة ولمصلحتها والحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة و

واجورهم وحك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع كافة السندات االذنٌة والتجارٌة 
وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل 

فٌجب ان تصدر منهما مجتمعٌن ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل أو بعض ما 
 ٌمثل ربٌس مجلس االدارة الشركة امام المضاء . . -3ذكر. 
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, وتم  9736طارق عبد التواب سبلم سالم , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 305
 09/11/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1325, برلم اٌداع  20/02/2020اٌداعه بتارٌخ 

الرسمٌه وللشرٌن المتضامن بـ : ٌكون حك االداره والتولٌع والمسبولٌه امام الجهات 
/طارق عبد التواب سبلم سالم منفرد الحك فً التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام 

جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 
ات بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حساب
وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع علً الشٌكات واالفراج عن 
راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن لهم حك 

التولٌع علً عمود الشراء ولهم الحك فً التولٌع علً عمود تاسٌس الشركات وفً تعٌٌن 
تحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركه وعزل مستخدمً ووكبلء الشركه و

ولصالحها ولهم حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه 
والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد 

 ض ماذكر .او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل اوبع
 19645أحمد فوزي عبدالعظٌم دمحم رزق , ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 306

تم التؤشٌر فى تارٌخ  9315, برلم اٌداع  10/11/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : للسٌد ربٌس مجلس االداره والعضو المنتدب مجتمعٌن أو منفردٌن  10/11/2021

نون والمصارف من سحب وإٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح حك التعامل مع جمٌع الب
وغلك الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان والمروض وكافه صور التعامل مع 

جمٌع البنون وكل ذلن بؤسم الشركه وضمن أغراضها وله حك توكٌل الغٌر فً كل أو 
ن أو منفردٌن حك بعض ما ذكر . للسٌد ربٌس مجلس االداره والعضو المنتدب مجتمعٌ

التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والسٌارات 
وبؤسم الشركه وممتلكاتها العمارٌه . للسٌد ربٌس مجلس االداره والعضو المنتدب مجتمعٌن 

أو منفردٌن حك التولٌع علً عمود المرض والرهن بؤسم الشركه ولمصلحتها والحك فً 
زل مستخدمً ووكبلء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالغ تعٌن وع

وتولٌع وتحوٌل بٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وأبرام كافه العمود والتجاره 
والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد واالجل . للسٌد ربٌس مجلس 

مجتمعٌن أو منفردٌن حك التعامل مع الهٌبه العامه لبلراضً اإلدارة والعضو المنتدب 
االللٌمٌه بجمهورٌه مصر العربٌه لتخصٌص االراضً بؤسم الشركه ومباشره مصالحها 

بداخل وخارج جمهورٌه مصر العربٌه . للسٌد ربٌس مجلس اإلدارة تحرٌر توكٌل بالشهر 
كات ٌشمل التصالح واأللرار أمام العماري فً كافه التعامبلت أمام المضاء و تؤسٌس الشر

ولهما حك توكٌل  0المحاكم المصرٌة وتوكٌل عام رسمً فً كل او جزء من صبلحٌاته
 الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر . .

, وتم اٌداعه  19685احمد سمٌر سعد عبدالجواد , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 307
 بـ : . 11/11/2021لتؤشٌر فى تارٌخ تم ا 9370, برلم اٌداع  11/11/2021بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  19706نجبلء باهر محمود العرٌف , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 308
 بـ : . 14/11/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  9403, برلم اٌداع  14/11/2021بتارٌخ 

وعضو منتدب , صبلح الدٌن محمود عبدالعظٌم ابراهٌم دمحم , ربٌس مجلس ادارة  - 309
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تم  9684, برلم اٌداع  22/11/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  19883الممٌد برلم لٌد , 
بـ : الموافمة باإلجماع على الغاء الصبلحٌات الممنوحة  22/11/2021التؤشٌر فى تارٌخ 

للسٌدة / دعاءالسٌد عبدالسبلم رسبلن عضو مجلس ادارة و اإلبماء على صبلحٌات التولٌع 
صبلح الدٌن محمود عبدالعظٌم ربٌس محلس اإلدارة و للسٌد / دمحم مجدى حسن  للسٌد /

دمحم رمضان عضو مجلس االدارة )منفردٌن او مجتمعٌن ( لتصبح على النحو التالى : لهما 
حك التولٌع عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع 

فة اشكاله وعلى األخص فى التعامل مع الهٌبة العامة للرلابة األعمال والمطاع الخاص بكا
المالٌة على الصادرات والواردات ولهما الحك فى التعامل بؤسم الشركة مع جمٌع البنون 
والمصارف من سحب و اإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واصدار 

ع البنون والمصارف وكل ذلن خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌ
باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلن التولٌع على عمود الشراء باسم الشركة ولصالح 

الشركة ولهم الحك فً إجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلٌة ضمن غرض الشركة وعلى 
األخص تعٌٌن وولف وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتبابهم وأجورهم و 

ولبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة  مكافاتهم
والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بتعامبلت الشركة بالنمد 

او باالجل ولهم حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضابع والمنفوالت والعمارات 
ع على تلن العمود أمام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك ولهم واألراضى ........الخ والتولٌ

حك توكٌل وتفوٌض التغٌر فً كل او بعض ما ذكر ولمجلس اإلدارة الحك فً ان ٌعٌن عدة 
مدٌرٌن أو وكبلء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا عن التولٌع عن الشركة ) منفردٌن او 

 مجتمعٌن (. .
, وتم  19972جلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , تامر احمد تمام احمد , ربٌس م - 310

 25/11/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  9834, برلم اٌداع  25/11/2021اٌداعه بتارٌخ 
بـ : تحدٌد اختصاص االستاذ / تامر احمد تمام احمد ربٌس مجلس اإلدارة منفرداً فً تمثٌل 

ضها امام جمٌع الجهات الشركة امام المضاء والحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اغرا
الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم 

وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 
الحسابات البنكٌة وحك االفراج عن رأس المال واستصدار الخطابات وشهادات الضمان 

فة صور التعامل مع جمٌع البنون والسحب من البنون دون حدود لصوي وكل ذلن وكا
باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحك منفرداً فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء 

الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد كافة 
فة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك السندات االذنٌة والتجارٌة وله ابرام كا

بمعامبلت الشركة بالنمد او باألجل وله الحك منفرداً توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او 
 بعض ما ذكر. .

,  20123حمٌد بن احمد بن حمدان الصحفى , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 311
تم التؤشٌر فى تارٌخ  1092, برلم اٌداع  02/12/2021وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 02/12/2021
حسٌن بن عبٌد هللا بن دغٌلب المرشى , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 312
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تم التؤشٌر فى تارٌخ  1092, برلم اٌداع  02/12/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  20123
ت الرسمٌة للشرٌكٌن بـ : ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسبولٌة أمام الجها 02/12/2021

المتضامنٌن ولهما منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 
جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 
كات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و حك االفراج عن الشٌ

رأس المال وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن 
اغراضها وكذلن لهما الحك فً التولٌع على عمود الشراء الصول الشركة وممتلكاتها 

ولهما الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت 
الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع 

وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى 
لتولٌع على عمود االلتراض تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او باالجل و لهما مجتمعٌن حك ا

والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم 
 الشركة و لصالحها ولهما حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر. .

,  1945سعٌد ٌحً عبد السبلم علً لاسم , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 313
تم التؤشٌر فى تارٌخ  2330, برلم اٌداع  18/09/2018وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 05/12/2021
عبد السبلم ٌحً عبد السبلم علً لاسم , ربٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد  - 314

تم التؤشٌر فى  2330, برلم اٌداع  18/09/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  1945برلم لٌد , 
ربٌس  -بـ : تفوٌض السٌد/ عبد السبلم ٌحى عبد السبلم علً لاسم  05/12/2021تارٌخ 

مجلس إدارة فً إدارة الشركة والتولٌع عنها وتمثٌلها أمام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر 
الحكومٌة والمصالح والمرافك العامة والوزارات وهٌباتها وشركاتها وشركات المطاع العام 

وشركات المطاع الخاص وأمام الشهر العماري والضرابب  وشركات لطاع األعمال العام
والمحافظات والوحدات المحلٌة والتؤمٌنات اإلجتماعٌة والهٌبة العامة لبلستثمار والمناطك 

الحرة والهٌبة العامة للرلابة المالٌة ومصلحة السجل التجاري والبورصة المصرٌة وشركة 
جدٌدة وهٌبة التنمٌة الصناعٌة وتكنولوجٌا مصر للمماصة وهٌبة المجتماعات العمرانٌة ال

المعلومات واالتصاالت وتعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد رواتبهم 
وأجورهم ولبض ودفع المبالغ والتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة 

نمد أو والتجارٌة وإبراء كافة المشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بال
باألجل وحك التولٌع عن الشركة لدى البنون والمصارف فً جمٌع األعمال والتصرفات 

البنكٌة من فتح وغلك الحسابات والسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وإصدار خطابات 
الضمان وشهادات الضمان واإلعتمادات والمروض والرهون والتسهٌبلت اإلبتمانٌة 

خاصة بذلن وربط الودابع وبصفة عامة كافة صور التعامل مع والتولٌع على العمود ال
جمٌع البنون والمصارف وله الحك فً التولٌع على عمود شراء وبٌع السٌارات للنفس 

وللغٌر وترخٌص وتجدٌد السٌارات أمام كافة وحدات وإدارات المرور وشركات التؤمٌن 
ود الشراء أو البٌع والتنازل ومصلحة الشهر العماري والتوثٌك وله حك التولٌع على عم

والرهن للنفس وللغٌر ألصول الشركة وممتلكاتها المنمولة وٌكون له الحك فً التولٌع على 
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عمود إٌجار وإثبات تارٌخها والتصدٌك علٌها كما ٌكون له حك فً تحرٌر التوكٌبلت 
ماري الخاصة بالتصالح فً المضاٌا الممامة من أو ضد الشركة أمام مصلحة الشهر الع

 والتوثٌك وله حك فً التوكٌل أو تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر .
, وتم  1945فرٌده طه عبد الحافظ احمد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 315

 05/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2330, برلم اٌداع  18/09/2018اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم اٌداعه  4956ى , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد , هشام ٌسرى دمحم عل - 316

 بـ : . 05/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2231, برلم اٌداع  14/04/2019بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  4956ٌسري دمحم علً صفٌه , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 317

 بـ : . 05/12/2021تارٌخ تم التؤشٌر فى  2231, برلم اٌداع  14/04/2019بتارٌخ 
,  20139وابل عبد اللطٌف دمحم عطٌه , ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 318

تم التؤشٌر فى تارٌخ  10113, برلم اٌداع  05/12/2021وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : اوال تحدٌد اختصاصات مجلس اإلدارة , ولربٌس مجلس اإلدارة السٌد  05/12/2021

عبد اللطٌف دمحم عطٌه منفردا حك التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جمٌع / وابل 
الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة 
إشكالهم والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب وإٌداع والتولٌع علً الشٌكات 

غلك الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحك واالفراج عن رأس المال وفتح و
االلتراض وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم وضمن 

أغراضها وكذلن له منفردا حك التولٌع علً عمود ا والشراء ألصول الشركة وممتلكاتها 
دا حك التولٌع علً العمارٌة واألراضً والسٌارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلن له منفر

عمود المرض باسم الشركة ولمصلحتها و ولربٌس مجلس اإلدارة السٌد / وابل عبد اللطٌف 
دمحم عطٌه والعضو المنتدب السٌد / خالد وابل عبد اللطٌف دمحم عطٌه مجتمعٌن أو منفردٌن 

الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ولربٌس 
اإلدارة السٌد / وابل عبد اللطٌف دمحم عطٌه له منفردا حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع  مجلس

وتحوٌل وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات 
التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باألجل وله حك توكٌل وتفوٌض الغٌر فً كل او 

 بعض ما ذكر .
, وتم  20139احمد دمحم توحٌد شعبان عطٌه , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 319

 05/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  10113, برلم اٌداع  05/12/2021اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  1573بدر الدٌن دمحم دمحم محمود علً , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 320

 06/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1855, برلم اٌداع  09/08/2018 اٌداعه بتارٌخ
بـ : ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسبولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن بدر 
الدٌن دمحم دمحم محمود على وله منفرداً حك التعامل بإسم الشركه وضمن اغراضها امام 

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 
بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع علً 

الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل 
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ه الحك فى التولٌع مع البنون والمصارف وكل ذلن بإسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن ل
علً عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 

واالراضً والسٌارات والمنموالت بإسم الشركة ولصالحها وله الحك فً تعٌن وعزل 
مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالغ وتولٌع 

كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات  وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر 

 فً كل او بعض ما ذكر .
, وتم اٌداعه  4164دمحم عبدالجابر سٌد خلٌل , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 321

بـ :  06/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1102, برلم اٌداع  26/02/2019بتارٌخ 
ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسبولٌة امام الجهات الحكومٌة الرسمٌة للشرٌن المتضامن: 
سٌد عبدالجابر سٌد خلٌل وله منفرد الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

ومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال والمطاع الخاص جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحك
بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 

الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن 
ركة ولمصلحتها و وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الش

ضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع باسم ولصالح الشركة وله 
الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض 

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة 
ود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او االجل وله حك العم

 توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر .
, وتم اٌداعه  4164سٌد حلمى حسٌن احمد , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 322

بـ :  06/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1102, برلم اٌداع  26/02/2019بتارٌخ 
 خروج .

, وتم اٌداعه  4164رإوف حلمى حسٌن , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 323
بـ :  06/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1102, برلم اٌداع  26/02/2019بتارٌخ 

 خروج .
, وتم  4164سٌد عبد الجابر سٌد خلٌل , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 324

 06/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1102, برلم اٌداع  26/02/2019بتارٌخ اٌداعه 
 بـ : .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  4223على عبدالحمٌد عبدهللا على , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 325

 بـ : . 06/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1186, برلم اٌداع  03/03/2019
, وتم اٌداعه  4223لنوٌبت , مدٌر , الممٌد برلم لٌد , نابت بن دمحم بن سعد ا - 326

 بـ : . 06/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1186, برلم اٌداع  03/03/2019بتارٌخ 
, وتم اٌداعه بتارٌخ  4223اسامه عبد المحسن دمحم طبك , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 327

 بـ : . 06/12/2021ارٌخ تم التؤشٌر فى ت 1186, برلم اٌداع  03/03/2019
, وتم اٌداعه بتارٌخ  4223دمحم عبدالحمٌد عبدهللا على , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 328

بـ : ٌمثل  06/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1186, برلم اٌداع  03/03/2019
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لى المدٌرٌن المدٌران السٌد/ دمحم عبد الحمٌد عبدهللا على والسٌد/ على عبد الحمٌد عبدهللا ع
مجتمعٌن او منفردٌن دون غٌرهم الشركة فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من 

سحب واٌداع وفتح وغلك الحسابات واالفراج عن راس المال وااللتراض و التولٌع على 
عمود الشراء والرهن والتولٌع على الشٌكات واستبلمها وتسلٌمها واستصدار شهادات 

اصول الشركة ومملتكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات  وخطابات الضمان وبٌع
والمنموالت باسم الشركة ولصالحها, ولهم الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 
خدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد الخاص بكافة اشكالهم, ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مست

مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد السندات 
االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة 

شركة وضمن بالنمد او باالجل وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم ال
اغراضها ولهما حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر . ٌمثل المدٌران السٌد/ 

نابت بن دمحم بن سعد النوٌبت والسٌد/ اسامة عبد المحسن دمحم طبك مجتمعٌن او منفردٌن 
الشركة فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر 

لمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهما حك توكٌل او الحكومٌة وا
 تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر .

, وتم اٌداعه  17022حسن دمحم حسن عاكف , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 329
بـ :  07/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  5513, برلم اٌداع  10/08/2021بتارٌخ 

ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسبولٌة أمام الجهات الرسمٌة منفردا للشرٌن المتضامن 
السٌد/حسن دمحم حسن عاكف ، وله حك تمثٌل الشركة أمام الجهات الحكومٌة والشركات 

العامة والخاصة والهٌبات والمصالح واألفراد وله كافة السلطات فً اتخاذ االجراءات 
االفراد التً ٌراها ضرورٌة والزمة لتحمٌك أغراض الشركة والتعالدات مع الشركات و

وسٌر العمل فٌها علً ان تكون كافة االعمال باسم الشركة وضمن أغراضها كما له حك 
التولٌع نٌابة عن الشركة فً التعهدات المالٌة والتصرفات الخاصة ببٌع الشركة ورهنها 

هن أحد اجزابها للنفس والغٌروالتوكٌل للنفس والغٌر والتوكٌل فً الرهن للنفس والغٌرأو ر
فً الرهن للنفس والغٌرأو موجوداتها أو بٌع منموالتها أو االتها ، كما له حك االلتراض من 
البنون أو أي معامبلت مادٌة أو بنكٌة وكذا له حك بٌع اصول الشركة وممتلكاتهاأو الرهن 

ت وتعٌٌن وولف وعزل وكبلء أو االلتراض بضمانها من البنون وله الحك فً فتح الحسابا
ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع 
وتحوٌل وشراءوبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام جمٌع العمود والصفمات 

وله حك توكٌل  والتً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل وله فً ذلن أوسع السلطات
وتفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ما سبك. وله حك اصدار الكفاالت للغٌر عن الشركة وكذا 
لبول الكفاالت من الغٌر وله الحك فً الصلح وااللرار واالبراء فً الدعوي المرفوعه أو 

 علً الشركة وله الحك فً توكٌل أو تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر .
, وتم اٌداعه  18150ن احمد زٌن الدٌن , مدٌر , الممٌد برلم لٌد , وابل سلٌما - 330

 بـ : . 07/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  5854, برلم اٌداع  23/08/2021بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  18150دمحم مدكور سامى المصبى رجب , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 331
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 بـ : . 07/12/2021التؤشٌر فى تارٌخ  تم 5854, برلم اٌداع  23/08/2021بتارٌخ 
, وتم اٌداعه بتارٌخ  18150هشام عزت دمحم زاٌد , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 332

بـ : ٌمثل  07/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  5854, برلم اٌداع  23/08/2021
ب منفردا او المدٌرون الشركة فى عبللتها مع الغٌر وللسٌد / دمحم مدكور سامى المصبى رج

اى اثنٌن من المدٌرٌن مجتمعٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل 
باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او التحته التنفٌذٌة للجمعٌة 
العامة وللمدٌرٌن مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة و المطاع العام ولطاع االعمال و المطاع  امام
الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح 

حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارف و التولٌع على الشٌكات و 
اض و الرهن وكل ذلن باسم الشركة و لصالحها االفراج عن راس المال وحك االلتر

وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة و ممتلكاتها 
العمارٌة ولهما الحك فى التولٌع على عمود تاسٌس الشركات و فى تعٌٌن و عزل مستخدمى 

كة و لصالحها ولهما حك ووكبلء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم وكل ذلن باسم الشر
لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة وابرام 

كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل ولهما 
 . 1حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  18150دالصمد دمحم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد , احمد دمحم عب - 333
 بـ : . 07/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  5854, برلم اٌداع  23/08/2021

, وتم اٌداعه بتارٌخ  20214اٌمن محمود زكرٌا سبلمة , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 334
بـ : : ٌمثل  08/12/2021فى تارٌخ  تم التؤشٌر 10237, برلم اٌداع  08/12/2021

المدٌر الشركة فً عبللتها مع الغٌر ، وله منفردا فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة 
الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو البحته 

كه و ضمن اغراضها امام التنفٌذٌة للجمعٌة العامة. وللمدٌر منفردا حك التعامل باسم الشر
جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع علً 
الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل 

البنون والمصارف وحك االفراج عن راس المال وكل ذلن باسم الشركه وضمن  مع
اغراضها و كذلن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء وااللتراض والرهن و له حك التولٌع 
على عمود تاسٌس الشركات و له الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركه وتحدٌد 

المبالغ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع 
والتجارٌه و له حك كفالة الغٌر وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك 
بمعامبلت الشركه بالنمد او باالجل وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل وبعض ما 

ممتلكاتها العمارٌه واالراضً ذكر)وله الحك فً التولٌع على عمود البٌع ألصول الشركه و
 والسٌارات والمنموالت باسم الشركه ولصالحها و ذلن بعد موافمة الجمعٌة العامة( . .

, وتم  8285عادل ابراهٌم عبد الشافى دمحم , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 335
 12/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  6834, برلم اٌداع  03/12/2019اٌداعه بتارٌخ 
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بـ : ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسبولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد 
/ عادل ابراهٌم عبد الشافً دمحم منفردا الحك التعامل باسم الشركة و ضمن اغرضها امام 
ص جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخا
بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارف من سحب و اٌداع و فتح و 

غلك الحسابات و االفراج عن راس المال و االلتراض و الرهن و التولٌع علً الشٌكلت و 
استصدار شهادات و خطابات الضمان و بٌع اصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و 

والت وكل ذلن باسم الشركة و ضمن اغراضها و له الحك االراضً و السٌارات و المنم
فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجوراهم و له حك لبض و 

دفع المبالغ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة 
امات الشركة بالنمد اة باالجل و له حك العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمع

 توكٌل الغٌر فً كل او بعض ما ذكر .
, وتم اٌداعه  9542عبدالرحمن اسماعٌل دمحم اسماعٌل , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 336

بـ :  13/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1042, برلم اٌداع  10/02/2020بتارٌخ 
دٌن و/أو مجتمعٌن الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن وللمدٌرٌن األول و الثانً منفر

اغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال 
والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب 

مصارف والتولٌع علً واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون أو ال
الشٌكات واالفراج عن رأس المال وحك األلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة 

ولصالحها وكذلن لهم حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة 
وممتلكاتها العمارٌة ولهم الحك فً التولٌع علً عمود تؤسٌس الشركات وفً تعٌٌن وعزل 

الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن بإسم الشركة ولصالحها مستخدمً ووكبلء 
ولهم حك لبض ودفع المبالغ والتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة 
وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل 

فً كل أو بعض ماذكر. وللمدٌر الثالث السٌد/ ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر 
عبدالرحمن إسماعٌل دمحم إسماعٌل الحك فً التعامل منفردا باسم الشركة وضمن اغراضها 

أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 
جهزة التنفٌذٌة و المرافك الخاص بكافة اشكالهم و منها على سبٌل المثال ال الحصر كافة األ

العامة والهٌبة العامة لبلستثمار والمناطك الحره ووزارة التجارة الخارجٌة والصناعٌة 
والتموٌن والتجارة الداخلٌة والعدل والغرفة التجارٌة والسجل التجاري والشهر العمارى 

نٌابات بكافة ومصلحة الضرابب ومؤمورٌتها و الموانًء و المطارات و إدارات المرور و ال
أنواعها و الجهات المضابٌة و المحاكم بكل درجاتها و الجمارن والهٌبة العامة للرلابة علً 

الصادرات والواردات واستخراج سجل المستوردٌن وسجل المصدرٌن ومكتب العمل 
واالتحاد المصري للتشٌٌد والبناء ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة وألسامها و 

جتماعٌة وتولٌع العمود وأوامر التورٌد بالنسبة للمماول الواحد أو المورد الواحد التؤمٌنات اإل
جنٌة للعمد دون التولٌع مع جهات األسناد و له حك توكٌل او  500.000بحد ألصً 

صبلحٌة  -تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ماذكر . أما صبلحٌات التولٌع أمام البنون :
جنٌه لكل من السٌد/  250.000نكٌة بحد ألصً مبلغ التولٌع منفرداً على الشٌكات الب
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عبدالرحمن إسماعٌل دمحم إسماعٌل و السٌد/حمد سالم دمحم بن لوتٌه العامري و السٌد/ناصر 
علً ناصر المرزولً. أما صبلحٌة التولٌع على جمٌع التعامبلت والدفعات البنكٌة بمبالغ 

حمد سالم دمحم بن لوتٌه العامري  جنٌه وبدون حد الصى تكون للسادة/ 250.000تتجاوز 
 و ناصر علً ناصر المرزولً منفردٌن. .

, وتم اٌداعه  8652عمرو دمحم عبد الخالك عفٌفى , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 337
 -بـ :  15/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  7336, برلم اٌداع  22/12/2019بتارٌخ 

بولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌكه المتضامنه السٌده / ٌكون حك االدارة والتولٌع والمس
رٌم عبلء الدٌن عبدالوهاب خلٌفه ولها الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 
المصارٌف من سحب واٌداع وفتح الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون و

حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع علً الشٌكات 
واالفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن 

لها لها الحك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة و
الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً وكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم 
الشركة ولصالحها ولها حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 
االذنٌة التجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة 

 الجل ولها حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ماذكر . .بالنمد او با
, وتم  8652منى احمد علً دمحم الشامً , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 338

 15/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  7336, برلم اٌداع  22/12/2019اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : خروج .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  4999, الممٌد برلم لٌد , ولٌد دمحم محمود حسن , مدٌر  - 339
بـ : ٌمثل  20/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2292, برلم اٌداع  16/04/2019

المدٌران منفردٌن او مجتمعٌن الشركة فً عبللاتها مع الغٌر وللمدٌران مجتمعٌن حك 
اً وللمدٌران السٌد/ تولٌع الشٌكات والسحب من البنون فٌما ال ٌتجاوز مابة الف جنٌه ٌومٌ

مجتمعٌن او منفردٌن اوسع  -السٌد / محمود اسامه عطاهلل  -ولٌد دمحم محمود حسٌن 
السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله حك تمثٌل الشركة والتولٌع على كافة العمود 

والمعامبلت الداخلة ضمن غرض الشركة وله كافة السلطات والصبلحٌات بشؤن إدارة 
بعة أعمال التشغٌل بما تشملها من متابعة العمبلء واعمال التحمٌل والتعتٌك والسابمٌن ومتا

أو غٌرهم كما له حك التولٌع على عمود العمبلء والموردٌن وغٌرهم وله حك شراء 
 -السٌارات بكافة أنواعها وشراء أصول الشركة. وللسٌد/عمر عادل عبد العال عبد الحً

نفرداً حك التعامل مع البنون والمصارف من سحب وإٌداع م -مفوض من غٌر المدٌرٌن 
والتولٌع عً الشٌكات وفتح حسابات وحك اإلفراج عن رأس المال واستصدار خطابات 
وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكذلن حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع 

ت والمنموالت وكل ذلن والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضً والسٌارا
 باسم الشركة ولصالحها ولهما حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر. .

, وتم اٌداعه  4999محمود أسامة عطاهللا مصطفً , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 340
 بـ : . 20/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2292, برلم اٌداع  16/04/2019بتارٌخ 
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, وتم  19622طه إبراهٌم عبد المنعم عبد الرحٌم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 341
 20/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  9271, برلم اٌداع  09/11/2021اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم اٌداعه  19622حسٌن دمحم حسٌن أبو العــبل , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 342

 بـ : . 20/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  9271لم اٌداع , بر 09/11/2021بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  19622دمحم احمد مجدي عوٌس سرور , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 343

بـ :  20/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  9271, برلم اٌداع  09/11/2021بتارٌخ 
 استمالة .

ربٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , عبد العزٌز صبلح احمد دمحم الحصري ,  - 344
تم التؤشٌر فى تارٌخ  10610, برلم اٌداع  20/12/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  20422

بـ : تفوٌض كبل من السٌد عبد العزٌز صبلح احمد ربٌس مجلس االدارة  20/12/2021
العزٌز والسٌد / هانى دمحم ابراهٌم عضو مجلس االدارة المنتدب والسٌد / صبلح عبد 

صبلح عضو مجلس االدارة منفردٌن فى التعامل مع الهٌبة العامة لبلستثمار والمناطك 
الحرة والهٌبة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى والهٌبة العامة للرلابة على الصادرات 

والواردات وسجل المستوردٌن والمصدرٌن والوكبلء التجارٌٌن ومصلحة الضرابب 
جتماعٌة ووزارة الصحة والسكان ومصلحة الجمارن والغرفة التجارٌة والتامٌنات اال

ووزارة الزراعة وكافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وكذلن لهم منفردٌن الحك فى 
ابرام كافة عمود البٌع والشراء والصفمات والمشارطات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد 

هم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او صبلحٌاته او باالجل وفى بٌع سٌارات الشركة ول
تفوٌض كبل من السٌد / عبد العزٌز صبلح احمد ربٌس مجلس االدارة والسٌد / هانى دمحم 
ابراهٌم عضو مجلس االدارة المنتدب منفردٌن فى التعامل مع البنون وسحب واٌداع كافة 

التولٌع على المستندات المبالغ لدى البنون باسم الشركة والتولٌع على الشٌكات و
والكمبٌاالت والسندات االذنٌة وغٌرها من التصرفات المالٌة وكذلن لهم حك االفراج عن 
راس المال تفوٌض كبل من / صبلح عبد العزٌز صبلح عضو مجلس االدراة والسٌدة / 

تغرٌد دمحم الزناتى عضو مجلس االدارة مجتمعٌن فمط فى التعامل مع البنون وسحب واٌداع 
كافة المبالغ لدى البنون باسم الشركة والتولٌع على الشٌكات والتولٌع على المستندات 

والكمبٌاالت والسندات االذنٌة وغٌرها من التصرفات المالٌة ولربٌس مجلس االدارة فمط 
 تمثٌل الشركة امام المضاء . .

, وتم اٌداعه  20437احمد سعد حسٌن أبو العز سلٌمان , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 345
بـ : ٌمثل  20/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  0, برلم اٌداع  20/12/2021بتارٌخ 

المدٌر الشركة فً عبللتها مع الغٌر ، وله منفردا فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة 
الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به هذا العمد أو لانون الشركات أو البحته 

فٌذٌة للجمعٌة العامة.و للمدٌر منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها التن
امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب وإٌداع وفتح 
راس المال و االلتراض و الرهن و التولٌع على الشٌكات و  و غلك حسابات و االفراج عن

استصدار شهادات و خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف و 
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بٌع اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم 
مى ووكبلء الشركه وتحدٌد الشركة وضمن اغراضها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخد

مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 
االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود و المشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت 

 الشركه بالنمد او باالجل وله حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر .
, وتم اٌداعه  3376بٌر دمحم عوٌس دمحم , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد , ع - 346

بـ : تخارج  22/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  34, برلم اٌداع  02/01/2019بتارٌخ 
. 

, وتم اٌداعه  3376ناهد ٌحى ابراهٌم محمود , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 347
بـ : تخارج  22/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  34اٌداع  , برلم 02/01/2019بتارٌخ 

. 
, وتم اٌداعه  3376أحمد دمحم فرٌد سلٌمان , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 348

 بـ : . 22/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  34, برلم اٌداع  02/01/2019بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  3376برلم لٌد ,  عفاف جمعه حسن سٌد , مدٌر و شرٌن , الممٌد - 349

بـ : تخارج  22/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  34, برلم اٌداع  02/01/2019بتارٌخ 
. 

, وتم اٌداعه  3376كرٌم دمحم فرٌد سلٌمان , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 350
 ـ : .ب 22/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  34, برلم اٌداع  02/01/2019بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  3376ٌاسر دمحم فرٌد سلٌمان , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 351
بـ : فرٌد  22/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  34, برلم اٌداع  02/01/2019بتارٌخ 

سلٌمان وأحمد دمحم فرٌد سلٌمان وكرٌم دمحم فرٌد سلٌمان منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل 
ة و ضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و المطاع باسم الشرك

العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و 
المصارٌف من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و غلك الحسابات و استصدار 

فراج عن راس المال و كافة صور التعامل مع خطابات و شهادات الضمان و حك اال
البنون و المصارف و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اغراضها وكذلن لهم الحك فً التولٌع 

علً عمود الشراء و االلتراض و الرهن و البٌع ألصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و 
فً تعٌٌن وعزل  االراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحك

مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم و لهم حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع 
وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشاركات 

والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باألجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر 
 فً كل او بعض ما ذكر .

, وتم اٌداعه  20511محمود خمٌس محمود ٌوسف , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 352
بـ :  26/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  20793, برلم اٌداع  26/12/2021بتارٌخ 

ٌمثل المدٌر الشركة فً عبللته مع الغٌر وله منفردًا فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة 
شركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو البحته ال

التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌر منفردًا الحك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 
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جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 
كذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف من سحب واٌداع والتولٌع على بكافة اشكالهم و

الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل 
مع جمٌع البنون والمصارف وحك االفراج عن راس المال وكل ذلن باسم الشركة وضمن 

راء وااللتراض والبٌع والرهن ألصول أغراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الش
الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضً والسٌارات والمنموالت و التولٌع على عمود تعدٌل 

وعمود تؤسٌس الشركات وله الحك فً التعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد 
كافة السندات  مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد

األذٌنة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشترطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة 
 بالنمد أو االجل وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر. .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  13781احمد دمحم احمد مغازى , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 353
بـ : ٌمثل المدٌر  28/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  190, برلم اٌداع  10/01/2021

الشركة فً عبللاتها مع الغٌر وله منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة 
والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو البحته التنفٌذٌة 

وللمدٌر منفردا الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام  للجمعٌة العامة .
جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع األعمال والمطاع الخاص 

بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب وإٌداع وفتح حسابات 
ارف والتولٌع علً الشٌكات واإلفراج عن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمص

رأس المال وحك اإللتراض والرهن و كل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن له حك 
التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضً 

تحدٌد والسٌارات والمنموالت وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة و
مرتباتهم وأجورهم وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع 

وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات 
والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل وله حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر 

 ما ذكر . . فً كل أو بعض
_____________________________________ 

 تجدٌد أفراد
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 تجدٌد شركات
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