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 لٌود افراد
_____________________________________ 

العرالى للدواجن لصاحبها / عبدهللا العرالى دمحم حتاته , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 1
,  2759, ورلم لٌد  1365, برلم اٌداع ,  01/12/2021, لٌد فى ,  50000.000

التفرٌغ او انتاج  عن تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او
البٌض او التسمٌن او اللحوم . مع مراعاه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وعلى 

 المنشؤه الحصول على كافة التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها , بجهة الروضة_ .
تاجر العوادلى لتنمٌه الثروة الحٌوانٌة . لصاحبها/ رضا مسعود مصطفى العوادلى ,  - 2

,  1376, برلم اٌداع ,  02/12/2021, لٌد فى ,  50000.000فرد , رأس ماله , 
, عن تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت او  2767ورلم لٌد 

االلبان او التسمٌن او اللحوم . مع مراعاه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وعلى 
على كافة التراخٌص الالزمه لمباشره نشاطها. , بجهة مزرعة بملن حامد  المنشؤه الحصول

 مسعود العوادلى _ ترعه حالوه _ .
الرخاء لتنمٌه الثروة الحٌوانٌة لصاحبها : وائل صبرى السٌد عبدالرازق , تاجر فرد ,  - 3

 , ورلم 1401, برلم اٌداع ,  07/12/2021, لٌد فى ,  100000.000رأس ماله , 
, عن تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو  2782لٌد 

التسمٌن أو اللحوم.مع مراعاه احكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة و على المنشؤة 
مساكن الجنوب ـ شمة  28الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة 

 ـ . 2
المصرٌة للتٌفلون لصاحبها:محمود أحمد كامل علً العرٌف , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 4

,  2783, ورلم لٌد  1402, برلم اٌداع ,  07/12/2021, لٌد فى ,  150000.000
عن إلامة و تشغٌل مصنع لتصنٌع موانع تسرٌب من التٌفلون.مع مراعاة احكام الموانٌن و 

السارٌه و علً المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة اللوائح و المرارات 
( ـ  17( ـ عنبر رلم )  300،  299،  294،  293نشاطها. , بجهة المطع ارلام ) 

 مجمع الصناعات الصغٌرة ـ نموذج ) ج ( ـ مدٌنة العصافرة ـ .
تاجر فرد , رأس ماله , ارائن للصناعات الخشبٌه لصاحبها / بشار احمد ابو ٌحٌى ,  - 5

,  2785, ورلم لٌد  1404, برلم اٌداع ,  08/12/2021, لٌد فى ,  50000.000
عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الخشبٌه بكافة انواعها مع مراعاة احكام 

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخٌص الالزمه 
 -امتداد المنطمه الصناعٌه  -( 10بلون رلم _) -( 8نشاطها , بجهة المطعه رلم ) لمباشرة

. 
جبل لتنمٌه الثروة الحٌوانٌه لصاحبها / مصطفى حسن مصطفى جبل , تاجر فرد ,  - 6

, ورلم  1423, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌد فى ,  100000.000رأس ماله , 
ع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او , عن تربٌة جمٌع انوا 2796لٌد 

التسمٌن او اللحوم.مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وعلى المنشاه 
الحصول على كافة التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها , بجهة مزرعة بملن صالح عبد 

 الوهاب جبل _ الرٌاض _ الجباٌلة _ .
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عبد الرحمن انور عبده ابو زٌد لتربٌة الدواجن لصاحبها / عبد الرحمن انور عبده ابو  - 7
, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌد فى ,  50000.000زٌد , تاجر فرد , رأس ماله , 

, عن تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج  2797, ورلم لٌد  1424
انتاج البٌض اوالتسمٌن اواللحوم .مع مراعاة احكام الموانٌن السالالت او التفرٌغ او 

واللوائح والمرارات السارٌه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخٌص الالزمه لمباشرة 
 نشاطها , بجهة مزرعه دواجن بملكه _ البوها _ حوض االربعٌن _ .

عبدالخالك حسن تعلب , تاجر النٌل لتشكٌل و تشغٌل المعادن لصاحبها محمود ربٌع  - 8
,  1436, برلم اٌداع ,  13/12/2021, لٌد فى ,  1000000.000فرد , رأس ماله , 

, عن إلامة و تشغٌل مصنع لتشكٌل و تشغٌل المعادن.مع مراعاة احكام  2804ورلم لٌد 
ه الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخٌص الالزم

لمباشرة نشاطها. , بجهة مدٌنة بلطٌم ـ بملن / إبراهٌم دمحم السٌد السٌسى ـ الدور األرضً ـ 
 نهاٌة ش صالح دعدور ـ .

االخالص لتنمٌة الثروة الحٌوانٌة لصاحبها : حسن احمد دمحم فرحات , تاجر فرد ,  - 16
, ورلم  1484, برلم اٌداع ,  26/12/2021, لٌد فى ,  100000.000رأس ماله , 

, عن تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو  2833لٌد 
التسمٌن أو اللحوم.مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وعلى المنشاه 

 الحصول على كافة التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها. , بجهة مزرعة مواشى بملن نبٌله
 السٌد منصور البسندٌلى ـ كفر المنازله ـ .

البرٌطانٌة المصرٌة للتكنولوجٌا والتدرٌب لصاحبها / فارس مصطفً علً السٌد  - 17
, برلم اٌداع ,  28/12/2021, لٌد فى ,  20000.000حرب , تاجر فرد , رأس ماله , 

لسنة  72 , عن أنشطة من داخل لانون االستثمار رلم 2837, ورلم لٌد  1495
:أعمال وتصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات إنشاء فواعد البٌانات ونظم المعلومات 2017

:ألامه 2017لسنة  72وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . أنشطة من خارج لانون االستثمار رلم 
وتشغٌل مركز إلعداد وتنمٌة وتدرٌب الموارد البشرٌة إعداد الدورات التدرٌبٌة.مع االلتزام 

راد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون االستثمار . ، وفى حالة بإف
عدم التزام الشركة بهذا الشـرط ٌسـمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون 

، مع عدم تمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات 2017لسنة  72االستثمار رلم 
واردة بذات المانون.مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة و الحوافز ال

وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة العمار رلم 
 . -(9( ـ حوض بن زٌد )2( ـ ش رلم )1)
لصاحبها إبراهٌم الشربٌنً حسن إبراهٌم , تاجر فرد  DIGITECدٌجٌتن للبرمجٌات  - 9

, ورلم  1439, برلم اٌداع ,  14/12/2021, لٌد فى ,  50000.000, رأس ماله , 
, عن أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات  2806لٌد 

وإنشاء لواعد  والتطبٌمات بمختلف أنواعها.أعمال إنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات
البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها.إنتاج المحتوي اإللكترونً 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات.إدخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل 
اإللكترونٌة.أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.إنتاج وتطوٌر 
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المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها. أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول النظم 
البٌانات.تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات.المشروعات التً تستثمر فً تطوٌر 

حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة.إلامة 
والبٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول على  شبكات نمل الصوت والصورة

ترخٌص من الجهات المعنٌة وفما للموانٌن المعمول بها.إلامة وادارة وتشغٌل وصٌانة 
محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة وااللمار الصناعٌة بعد الحصول على 

.مشروعات البحث والتطوٌر العلمً ترخٌص من الجهات المعنٌة وفماً للموانٌن المعمول بها
من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات 

( 2003لسنه  64التكنولوجٌا الحدٌثة ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 
معلومات.إنشاء .إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا ال

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

المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه 
مافً والفنً.مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة المحتوى العلمً والث

وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة شارع 
 ـ . 69/325ـ لطعة  25الزهراء ـ الحً الخامس ـ مجاورة 

سٌد دمحم. , تاجر فرد , السعد لتنمٌه الثروة الحٌوانٌة لصاحبتها: سعاد الدكر ورى ال - 10
, ورلم  1440, برلم اٌداع ,  14/12/2021, لٌد فى ,  100000.000رأس ماله , 

, عن تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو  2807لٌد 
نشؤة التسمٌن أو اللحوم.مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الم

الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة مزرعة مواشى بملن / 
 . -تفتٌش ثانً  -صبري دمحم حجازي جمعة 

اإلصالح لتنمٌه الثروة الحٌوانٌة لصاحبها: عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن دمحم , تاجر  - 11
,  1443برلم اٌداع ,  , 15/12/2021, لٌد فى ,  200000.000فرد , رأس ماله , 

, عن تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو  2810ورلم لٌد 
األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

ش  -نً المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة الستامو
 . -مركز الستامونً  -بملن / جمال عبدالرحمن علً  -البنن 

لتصنٌع كواشف تشخٌصٌه و معملٌه لصاحبها وحٌد  Alpha Omegaألفا أومٌجا  - 12
,  20/12/2021, لٌد فى ,  50000.000سعٌد ملن سعٌد , تاجر فرد , رأس ماله , 

, عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع كواشف  2816, ورلم لٌد  1463برلم اٌداع , 
لى المنشاه تشخٌصٌة ومعملٌة.مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وع

الحصول على كافة التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها. , بجهة الوحدة الصناعٌة رلم ) 
( ـ نموذج ) أ ( بمجمع الصناعات الصغٌرة و المتوسطة ـ بالمنطمة االستثمارٌة بمٌت  29

 غمرـ .
فتحى دمحم عبدالتواب فتحى زكى الدوانسى لطب االسنان لصاحبها / دمحم عبدالتواب  - 13

,  20/12/2021, لٌد فى ,  150000.000زكى الدوانسى , تاجر فرد , رأس ماله , 
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, عن الامة و تشغٌل مركز طبى متخصص فى  2818, ورلم لٌد  1465برلم اٌداع , 
طب و جراحة االسنان و العٌادات الخارجٌة الخاصة به.وٌشترط لتمتع هذا المركز 

% بالمجان سنوٌا من الحاالت التى ٌتم  10تمدم بضمانات و حوافز لانون االستثمار ان 
تمدٌم الخدمة الطبٌة او العالجٌة لها.مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه 

وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها. , بجهة شارع 
 التحرٌر ـ .

لصاحبها / دمحم رضا عبدالتواب احمد بدر , تاجر فرد ,  البدر لتنمٌة الثروة الحٌوانٌة - 14
, ورلم  1468, برلم اٌداع ,  22/12/2021, لٌد فى ,  100000.000رأس ماله , 

, عن تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت أو األلبان أو  2820لٌد 
ئح والمرارات السارٌه وعلى المنشاه التسمٌن أو اللحوم.مع مراعاة احكام الموانٌن واللوا

الحصول على كافة التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها. , بجهة مزرعة مواشى بملن 
 اشرف احمد بهجات السعٌد رٌه ـ كفر سعد البلد ـ .

الندي لتنمٌة الثروة الحٌوانٌة لصاحبها / احمد حسن احمد فإاد عبدالغنى , تاجر فرد  - 15
, ورلم  1482, برلم اٌداع ,  26/12/2021, لٌد فى ,  100000.000, رأس ماله , 

, عن تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو  2831لٌد 
التسمٌن أو اللحوم.مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وعلى المنشاه 

زمه لمباشرة نشاطها. , بجهة مزرعة مواشً بملن الحصول على كافة التراخٌص الال
 حسن احمد فإاد عبدالغنً ـ المعاشات الصغٌرة ـ عزبة الشرلاوه ـ .
_____________________________________ 

 لٌود شركات
_____________________________________ 

, لٌدت فى ,  300000.000دمحم السٌد دمحم علً وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 1
, عن استصالح وتجهٌز  2758, ورلم لٌد  1364, برلم اٌداع ,  01/12/2021

األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابله لالستزراع واستزراع األراضً المستصلحة 
وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن ان تكون األراضً مخصصه ألغراض االستصالح 

ي الحدٌثة فً االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر فٌما واالستزراع وان تستخدم طرق الر
ولرار رئٌس  2007لسنه  350عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

.تربٌه جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن 2008لسنه  356الجمهورٌة رلم 
.تربٌه جمٌع انواع إلنتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم

الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم.مع مراعاة 
احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 رن ـ .شارع عمر المختار ) إبراهٌم فرٌد ( ـ مدٌنة مبا 9الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة 
, لٌدت فى ,  300000.000دمحم السٌد دمحم علً وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 2

, عن استصالح وتجهٌز  2758, ورلم لٌد  1364, برلم اٌداع ,  01/12/2021
األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابله لالستزراع واستزراع األراضً المستصلحة 

ان تكون األراضً مخصصه ألغراض االستصالح  وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن
واالستزراع وان تستخدم طرق الري الحدٌثة فً االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر فٌما 
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ولرار رئٌس  2007لسنه  350عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 
ان ذلن .تربٌه جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء ك2008لسنه  356الجمهورٌة رلم 

إلنتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم.تربٌه جمٌع انواع 
الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم.مع مراعاة 

احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 
لطعة  14مباشرة نشاطها. , بجهة افتتاح فرع بالعنوان : حوض رلم الالزمة ل

 ( أرض جمعٌة أبناء الغربٌة التعاونٌة الزراعٌة ـ .15/14/13/12/11)
,  300000.000أم كلثوم عبدالشافً دمحم علً وشرٌكتها , شركة , رأس مالها ,  - 3

, عن إلامة وتشغٌل  2760, ورلم لٌد  1366, برلم اٌداع ,  01/12/2021لٌدت فى , 
مصنع لتصنٌع كافة مستلزمات كهرباء المبانً والمنشآت ) خراطٌم ومواسٌر ( ولوازم 
اإلنارة. مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة ابو سمبل_ .
, شركة , رأس مالها ,  Islandالجزٌرة إلدارة وتشغٌل المطاعم والكافٌهات  - 4

,  2761, ورلم لٌد  1368, برلم اٌداع ,  01/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000
عن "إلامة وتشغٌل المطاعم والكافٌهات لتمدٌم المؤكوالت والمشروبات بكافة أنواعها )عدا 

جٌر واستئجار المطاعم والكافٌهات .تجهٌز المطاعم المشروبات الكحولٌة (.تملن وتؤ
والكافٌهات باألدوات والمعدات واألجهزة والتجهٌزات الالزمة لتشغٌلها .إلامة وتشغٌل 

سالسل السوبر ماركت وإمدادها بالمعدات واألجهزة الالزمة لتشغٌلها.التورٌدات 
. وذلن دون اإلخالل بؤحكام  العمومٌة.التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة 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 عمر بن الخطاب من شارع عبدالسالم  15وذلن كله طبماً ألحكام المانون. , بجهة 
 عارف ـ .

, لٌدت فى ,  5000000.000اتش بى للتورٌدات العمومٌه , شركة , رأس مالها ,  - 5
, عن الغرض من تؤسٌس  2775, ورلم لٌد  1391, برلم اٌداع ,  05/12/2021

الشركة: استٌراد وتصدٌر للخضار والفاكهه والتورٌدات العمومٌه تلتزم الشركه باحكام 
فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى  1982لسنه  121المانون رلم 

الالزمة لمزاولة غرضها من  حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص
الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض . تلتزم الشركه باحكام 

فى شان سجل  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  120المانون رلم 
المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة 

رضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة غ
وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 
تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او 

ك غرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فً التً لد تعاونها على تحمٌ
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الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة مع 
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

المجاورة  -/ أ شارع الحى الرابع  133جهة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , ب
 . -لسم دمٌاط الجدٌدة  -الرابعة 

, لٌدت  300000.000رضا جمال زٌن الدٌن دمحم وشرٌكته , شركة , رأس مالها ,  - 6
, عن أنشطة من داخل  2792, ورلم لٌد  1416, برلم اٌداع ,  09/12/2021فى , 

تصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة :اس 2017لسنة  72لانون االستثمار رلم 
التً تجعلها لابلة لالستزراع .استزراع األراضً المستصلحة.وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن 
أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع وأن تستخدم طرق الري 

ناطك الصادر الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الغمر) الل من عشرٌن الف فدان ( فٌما عدا الم
و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر  2007لسنة  350بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

. تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج 2008لسنه  356العربٌه رلم 
السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم .تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان 

الت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم . إلامة المزارع ذلن إلنتاج السال
السمكٌة . تربٌة الخٌول . ـ الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع جمٌع أنواع االعالف ) علف 

مواشً ـ علف دواجن ـ علف أرانب ـ علف أسمان ( . أنشطة من خارج لانون االستثمار 
ة وتشغٌل مركز للترجمة . ـ إلامة وتشغٌل مولع : ـ التصدٌر. ـ إلام2017لسنة  72رلم 

إلكترونً للثمافة . مع االلتزام بإفراد حسابات مسـتملة ومركز مالً مسـتمل لألنشـطة 
الواردة بمانون االسـتثمار، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشـرط ٌسـمط حمها فً التمتع 

، مع عدم تمتع االنشطة 2017لسنة  72م بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رل
خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون. مع مراعاة أحكام 

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 
 لمباشرة نشاطها. , بجهة كفر النعمان _ .

, لٌدت فى  500000.000ضعٌف وشرٌكته , شركة , رأس مالها , دمحم نصر خالد ال - 7
, عن إلامة وتشغٌل مصنع  2800, ورلم لٌد  1429, برلم اٌداع ,  13/12/2021, 

لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة.مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 
بملن / -شرة نشاطها. , بجهة مٌت زنمر الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمبا

 . -باسم أحمد ٌسٌن المناوي 
, لٌدت فى ,  1000000.000هابً جروب ش.ذ.م.م. , شركة , رأس مالها ,  - 8

:  72, عن انشطة داخل لانون  2811, ورلم لٌد  1444, برلم اٌداع ,  15/12/2021
لها لابلة لالستزراع واستزراع استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجع

االراضى المستصلحة وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض 
االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى 

 2007لسنة  350بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 
الامة المزارع السمكٌة الامة  2008لسنة  356لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  ومراعاة

وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة 
واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او 
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الخاصه بها والتوسع فٌها علً اال ٌمل مستوي الفنادق ثمافٌة او استكمال المنشات 
والموتٌالت والشمك واالحنحه الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثالثة نجوم اوالٌزٌد اجمالً 
مساحة الوحدات المبٌعه منها علً نصف اجمالً المساحات المبنٌه من الطالة االٌوائٌه 

ا عدا الدولٌه ( انشاء الجامعات انشطة للمشروع انشاء او اداره او تشغٌل المدارس ) فٌم
: االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون  72خارج لانون 

فى شان سجل المستوردٌن  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  120رلم 
غرضها اال وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة 

بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل 
باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة 

لالنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها 
علً ان التتمتع  2017لسنة  72متع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم فً الت

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

برج المحمود الدور الرابع علوى ادارى ش  6طها , بجهة شمة رلم الالزمة لمباشرة نشا
 عمل دمحم وام صابر لسم كفر الشٌخ .

, لٌدت فى ,  1000000.000هابً جروب ش.ذ.م.م. , شركة , رأس مالها ,  - 9
:  72, عن انشطة داخل لانون  2811, ورلم لٌد  1444, برلم اٌداع ,  15/12/2021

اضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع واستزراع استصالح وتجهٌز االر
االراضى المستصلحة وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض 

االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى 
 2007لسنة  350زراء رلم بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الو

الامة المزارع السمكٌة الامة  2008لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم 
وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة 

او  واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة
ثمافٌة او استكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها علً اال ٌمل مستوي الفنادق 

والموتٌالت والشمك واالحنحه الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثالثة نجوم اوالٌزٌد اجمالً 
مساحة الوحدات المبٌعه منها علً نصف اجمالً المساحات المبنٌه من الطالة االٌوائٌه 

و اداره او تشغٌل المدارس ) فٌما عدا الدولٌه ( انشاء الجامعات انشطة للمشروع انشاء ا
: االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون  72خارج لانون 

فى شان سجل المستوردٌن  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  120رلم 
تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال  وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء

بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل 
باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة 

ة بهذا الشروط ٌسمط حمها لالنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشرك
علً ان التتمتع  2017لسنة  72فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة 
ة التراخٌص احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كاف
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( تبع الرصٌف  7الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة افتنتاح فرع بالعنوان : ناحٌه طلمبات ) 
 ( . 1ـ مركز الرٌاض ـ محافظه كفر الشٌخ ـ حوض كوم الخنزٌرة الغربً ـ رلم المطعة ) 

, لٌدت  300000.000دمحم فاروق دمحم عبد البالى وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 10
, عن تربٌة جمٌع أنواع  2815, ورلم لٌد  1450, برلم اٌداع ,  16/12/2021,  فى

الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم .مع مراعاة 
احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 -, بجهة مزرعة مواشى بملن / ماجد بكر عبد الشافى دمحم  الالزمة لمباشرة نشاطها.
 . -مركز الستامونى  -الستامونى 

بٌتر سمعان بشاى سمعان و صفاء رسمى فهٌم شنودة , شركة , رأس مالها ,  - 11
 2817, ورلم لٌد  1464, برلم اٌداع ,  20/12/2021, لٌدت فى ,  300000.000

ع مستحضرات طبٌة وتجمٌل وكواشف تشخٌصٌة , عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌ
ومعملٌة.مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

نموذج  - 30على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة الوحدة الصناعٌة رلم 
 . -ة بمٌت غمر المنطمة االستثمارٌ -مجمع الصناعات الصغٌرة والمتوسطة . -)أ( 
 500000.000مصطفى محمود رزق عبدالعزٌز وشرٌكٌه , شركة , رأس مالها ,  - 12

, عن استصالح  2835, ورلم لٌد  1487, برلم اٌداع ,  27/12/2021, لٌدت فى , 
وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابله لالستزراع واستزراع األراضً 

ً هاتٌن الحالتٌن ان تكون األراضً مخصصه ألغراض المستصلحة وٌشترط ف
االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الري الحدٌثة فً االستزراع ولٌس الري 

 2007لسنه  350بطرٌك الغمر ) فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 
دواجن والطٌور (.تربٌه جمٌع انواع ال 2008لسنه  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم 

سواء كان ذلن إلنتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم.تربٌه 
جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او 

 اللحوم.إلامة المزارع السمكٌة.مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
بملن /  -الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة بلطٌم 

 . -طرٌك بلطٌم البر ج  -ممابل مسجد المدس  -محمود رزق موافى 
,  50000.000, شركة , رأس مالها ,  STOMACHستو مان الدارة المطاعم  - 13

, عن الامة وتشغٌل  2836لٌد  , ورلم 1492, برلم اٌداع ,  28/12/2021لٌدت فى , 
مصنع لتصنٌع المنتجات الغذائٌة التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / 

التورٌدات العمومٌة وعلى االخص تجارة وتورٌد وتوزٌع المواد الغذائٌة الامة وتشغٌل 
إتمرات ) بشرط وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات تنظٌم الحفالت العامة والمعارض والم

استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة ( التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة 
فى شؤن سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  120بؤحكام المانون رلم 

المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة 
حصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة غرضها اال بعد ال

وبما ال ٌخل بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض الامة وتشغٌل المحالت التجارٌة تصنٌع 
المواد الغذائٌة ) لحوم / اسمان / فراخ ( وتجهٌزها وتجمٌدها وتعبئتها وتغلٌفها تجارة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

االخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات  الوجبات الجاهزة وتحضٌرها وذلن دون
السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة وٌجوز للشركة ان 
تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها او 

ز لها ان تندمج فٌها التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجو
 1او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون . , بجهة دور اول مكتب بالعمار رلم 

 برج الشرلاوي شارع المطبعه شارع المطبعه بجوار منطمه خدمات سخا .
_____________________________________ 

 تعدٌالت السجل التجارى افراد
_____________________________________ 

_____________________________________ 
 شطب -محو 

_____________________________________ 
المصرٌة لتصنٌع وتجمٌع الساعات واالدوات الكهربائٌة لصاحبها مجدى عبدالرازق  - 1

, برلم  09/06/2021, لٌدت فى ,  2256احمد موسى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 
شطب السجل امر محو لترن  -, تم محو  19/12/2021, وفى تارٌخ  558اٌداع , 

 النشاط نهائٌا .
_____________________________________ 

 رأس المال
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 العناوٌن
_____________________________________ 

الفرنسٌه لالنتاج الداجنً لصاحبها ) دمحم عثمان فرج دمحم ( , تاجر فرد سبك لٌده برلم:  - 1
 06/12/2021, وفى تارٌخ  661, برلم اٌداع ,  07/09/2020, لٌدت فى ,  1578, 

 , تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع السكة الكبٌرة ـ كفر الطوٌلة ـ .
لصاحبها طارق دمحم حجازى عبد المطلب حجازى , تاجر عمان لتصنٌع المواد الغذائٌة  - 2

, وفى  255, برلم اٌداع ,  22/03/2016, لٌدت فى ,  1310فرد سبك لٌده برلم: , 
 . -, تم تعدٌل العنوان لٌصبح فرع بالعنوان / دلجا  19/12/2021تارٌخ 

رازق , تاجر فرد الرخاء لتنمٌه الثروة الحٌوانٌة لصاحبها : وائل صبرى السٌد عبدال - 3
, وفى  1401, برلم اٌداع ,  07/12/2021, لٌدت فى ,  2782سبك لٌده برلم: , 

 -, تم تعدٌل العنوان لٌصبح تعدٌل العنوان / عزبة عشرٌن  19/12/2021تارٌخ 
 . -بملن / خالد دمحم صالح سالم  -المعاشات الصغٌره 

 حجازى عبد المطلب حجازى , تاجر عمان لتصنٌع المواد الغذائٌة لصاحبها طارق دمحم - 4
, وفى  255, برلم اٌداع ,  22/03/2016, لٌدت فى ,  1310فرد سبك لٌده برلم: , 

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الغاء الفرع الكائن بالعنوان / مخزن  20/12/2021تارٌخ 
 . - 38شرق النٌل العمار رلم  -بمسم بنى سوٌف 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

_____________________________________ 
 النشاط

_____________________________________ 
 72جاد المتمٌز لتشكٌل المعادن لصاحبها ) طارق دمحم السٌد جاد ( وفما ألحكام لانون  - 1

, برلم  14/01/2019, لٌدت فى ,  479, تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  2017لسنة 
, تم تعدٌل النشاط لٌصبح اصبح غرض المنشؤه  29/12/2021تارٌخ , وفى  22اٌداع , 

هو : إلامة و تشغٌل مصنع لتشكٌل المعادن . إلامةو تشغٌل مصنع لتصنٌع األدوات 
الكهربائٌة و مستلزمات االنارة و اعمدة و فوانٌس إنارة الشوارع . إلامة و تشغٌل مصنع 

اع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج االعالف الدواجن و المواشً . تربٌة جمٌع انو
السالالت او التارٌخ او إنتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم . تجارة الجملة و التجزئة . 

لسنة  121استٌراد لطع غٌار السٌارات و الشاحنات و تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 
ولة غرضها اال فً شان سجل المستوردة وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اي حك فً مزا 1982

بعد الحصول علً التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصه و بما ال ٌخل 
باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .التوزٌع و التورٌدات العمومٌة.مع التزام الشركة 
بإفراد حسابات مالٌه مستملة و مركز مالى مستمل لألنشطة الواردة بمانون االستثمار.مع 

اعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وعلى المنشاه الحصول على كافة مر
 التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها. .

_____________________________________ 
 الكٌان المانونى

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 االسم و السمة
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 االشخاص
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 تعدٌالت السجل التجارى شركات
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 شطب -محو 
_____________________________________ 

, لٌدت فى  901عٌد عبد الرازق عٌد عبدالمعطى وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1
شطب  -, تم محو  01/12/2021, وفى تارٌخ  621, برلم اٌداع ,  01/09/2019, 

 التصفٌة وتعٌٌن / حسن دمحم حسن كشكوش مصفٌا للشركة .السجل وضع الشركة تحت 
, لٌدت فى ,  778احمد السٌد دمحم الرفاعى وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 2

شطب  -, تم محو  08/12/2021, وفى تارٌخ  430, برلم اٌداع ,  23/06/2019



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الح الدٌن احمد الحسٌنً السجل تم وضع الشركة تحت التصفٌة و تعٌٌن السٌد / دمحم دمحم ص
 مصفٌا للشركة و تحدٌد مهامه كاالتى: .

, لٌدت فى ,  1695احمد على السٌد ٌونس وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 3
شطب  -, تم محو  20/12/2021, وفى تارٌخ  823, برلم اٌداع ,  21/08/2011

/  6/  21هاء المده السابمه فى السجل تم تجدٌد مدة التصفٌه لمدة سنه تبدا من تارٌخ انت
وتعٌٌن السٌد / فتحى دمحم ٌوسف عبده مصفٌا للشركه خلفا للمرحوم/ عبد المنعم دمحم  2021

 ٌوسف عبده .
_____________________________________ 

 رأس المال
_____________________________________ 

, لٌدت فى ,  667برلم: , دمحم منتصر حسن وشركاه , شركة سبك لٌدها  - 1
, تم تعدٌل رأس المال  29/12/2021, وفى تارٌخ  270, برلم اٌداع ,  05/05/2019

 . 750000.000لٌصبح رأس مالها 
_____________________________________ 

 العناوٌن
_____________________________________ 

صحراوٌة , شركة سبك لٌدها برلم: , الفرلان لالستصالح واالستزراع لألراضً ال - 1
 01/12/2021, وفى تارٌخ  1124, برلم اٌداع ,  10/10/2021, لٌدت فى ,  2605

 . -ش ابو بكر الصدٌك  96, تم تعدٌل العنوان لٌصبح 
, لٌدت فى ,  1280نهاد دمحم السٌد عبد الرحمن وشرٌكٌها , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 2

, تم تعدٌل العنوان  09/12/2021, وفى تارٌخ  201ٌداع , , برلم ا 02/03/2020
 . -بالمرحلة الثالثة بالمنطمة الصناعٌة  -بلون ) ج (  -(  16لٌصبح المطعة رلم ) 

, لٌدت فى ,  1954المصرٌة للكواشف التشخٌصٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 3
, تم تعدٌل العنوان  13/12/2021, وفى تارٌخ  96, برلم اٌداع ,  31/01/2021

شارع  -حاضنه اعمال المنصورة  -الدور الثانى علوى  - 309لٌصبح الوحده رلم 
 . -عبدالسالم عارف 

, لٌدت فى ,  1954المصرٌة للكواشف التشخٌصٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 4
, تم تعدٌل العنوان  13/12/2021, وفى تارٌخ  96, برلم اٌداع ,  31/01/2021

حاضنه  -الدور الثانى علوى  - 309ٌصبح الغاء الفرع الكائن بالعنوان : الوحده رلم ل
 . -شارع عبدالسالم عارف  -اعمال المنصورة 

, لٌدت فى ,  1954المصرٌة للكواشف التشخٌصٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 5
العنوان , تم تعدٌل  13/12/2021, وفى تارٌخ  97, برلم اٌداع ,  31/01/2021

حاضنه  -الدور الثانى علوى  - 309لٌصبح الغاء الفرع الكائن بالعنوان : الوحده رلم 
 . -شارع عبدالسالم عارف  -اعمال المنصورة 

,  1431, شركة سبك لٌدها برلم: ,  C.H.I.C.Oاٌجى ترند للخدمات الرٌاضٌة  - 6
, تم تعدٌل  20/12/2021, وفى تارٌخ  440, برلم اٌداع ,  13/07/2020لٌدت فى , 

المدٌنة السكنٌة  -العنوان لٌصبح المبنى اإلدارى بالدور األرضى التابع للملعب الخماسً 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . -للمهندسٌن 
, لٌدت فى  1557, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Organic pharmaأورجانن فارما  - 7
, تم تعدٌل العنوان  23/12/2021, وفى تارٌخ  633, برلم اٌداع ,  02/09/2020, 

 . -ش المحطه الدولٌة  -عمارة االولاف  18لٌصبح 
, لٌدت فى  1557, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Organic pharmaأورجانن فارما  - 8
, تم تعدٌل العنوان  23/12/2021, وفى تارٌخ  633اٌداع , , برلم  02/09/2020, 

 -مجمع الصناعات الصغٌرة  -(  76لٌصبح افتتاح فرع بالعنوان : الوحدة الصناعٌة رلم ) 
 . -عزبه نجٌب  -ناحٌة الفارولٌة  -المنطمة االستثمارٌة بمدٌنه بنها 

, لٌدت  1336رلم: , , شركة سبك لٌدها ب GROCAPجروكاب للتجارة والتوزٌع  - 9
, تم تعدٌل  27/12/2021, وفى تارٌخ  291, برلم اٌداع ,  07/05/2020فى , 

 . -بملن/ دمحم نصر دمحم على  -العنوان لٌصبح مٌت عنتر 
, لٌدت فى ,  2485مطاعم عٌد الدمشمى , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 10
, تم تعدٌل العنوان  27/12/2021, وفى تارٌخ  943, برلم اٌداع ,  30/08/2021

 شارع المشاٌة ـ . 4لٌصبح افتتاح فرع للشركه ) مطعم ( بالعنوان : 
, شركة سبك لٌدها برلم: ,  global pharma campanyشركه جلوبال فارما  - 11

,  28/12/2021, وفى تارٌخ  69, برلم اٌداع ,  24/01/2021, لٌدت فى ,  1936
تم تعدٌل العنوان لٌصبح افتتاح فرع للشركه ) مخزن لتجاره االدوٌه ( : مركز كفر سعد ـ 

ـ ملن خالد و احمد فإاد  82/415ـ لطعة  15دمٌاط الجدٌدة ـ الحى الثالث ـ مجاورة 
 سراج الدٌن عبد الرءوف عابدٌن .

, لٌدت فى ,  667دمحم منتصر حسن وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 12
, تم تعدٌل العنوان  29/12/2021, وفى تارٌخ  270, برلم اٌداع ,  05/05/2019

م اما -اعلى البارون  -الدور الثانً والثالث  -برج الصفوة  -ش المشاٌة السفلٌة  42لٌصبح 
 . -مسجد ضباط الشرطة 

,  2668االنجلٌزٌه للنمل الجماعً اٌه ار ام ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 13
, تم  30/12/2021, وفى تارٌخ  1218, برلم اٌداع ,  31/10/2021لٌدت فى , 

تعدٌل العنوان لٌصبح ناحٌه المنصورة _ مركز المنصورة اسم الحوض الطرح الغربى 
 ملن اشرف وناجى بدرى فخررى لولا . 36كفر المناصرة اللوحه سندوب و 43
,  EURO CHAIR For Office Furnitureٌورو تشٌر لألثاث المكتبى  - 14

,  1406, برلم اٌداع ,  08/12/2021, لٌدت فى ,  2787شركة سبك لٌدها برلم: , 
المنطمه  16لون ب 34, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المطعه رلم  30/12/2021وفى تارٌخ 

 . -الصناعٌه دمٌاط الجدٌده 
_____________________________________ 

 العناوٌن
_____________________________________ 

,  196زٌنهم عبدالعزٌز عبدالعاطى دمحم زغلول وشرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1
, تم تعدٌل  01/12/2021رٌخ , وفى تا 216, برلم اٌداع ,  31/07/2018لٌدت فى , 

النشاط لٌصبح اصبح غرض الشركه هو : الامه و تشغٌل مصنع لتصنٌع االعالف و 
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ضرب االرز و جرش البمولٌات " فول ـ عدس ".الامه و تشغٌل مصنع لغربله و فرز و 
تعبئه و تجفٌف و تصنٌع المحاصٌل الزراعٌه و ثالجه لحفظ المحاصٌل الزراعٌه و 

مراعاه احكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌه و علً الشركه الحصول البمولٌات.مع 
 على كافه التراخٌص الالزمه لمباشره نشاطها. .

, لٌدت فى ,  1428, شركة سبك لٌدها برلم: ,  VET GATEفٌت جٌت للتجارة  - 2
, تم تعدٌل النشاط  08/12/2021, وفى تارٌخ  437, برلم اٌداع ,  13/07/2020

لٌصبح اصبح غرض الشركة هو : التصنٌع لدى الغٌر.تجارة وتوزٌع االدوٌة البٌطرٌة 
علها لابلة التوكٌالت التجارٌة استصالح وتجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌة التً تج

لالستزراع .استزراع االراضً المستصلحة وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضً 
مخصصة الغراضاالستطالح واالستزراع وان تستخدم طرق الري الحدٌثة فً االستزراع 

 350ولٌس الري بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 
تربٌة جمٌع انواع  2008لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم و لرار  2007لسنة 

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

لسنة  120زم الشركة بؤحكام المانون رلم التسمٌن او اللحوم الامة المزارع السمكٌة .تلت
فً شان تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة أي حك فً مزاولة  1982

غرضها إال بعد الحصول علً التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة 
موانٌن واللوائح وبما ال ٌخل بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض.مع مراعاة أحكام ال

والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز 
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً 

تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر أو فً 
ز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما الخارج كما ٌجو

 ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة. .
,  1192, شركة سبك لٌدها برلم: ,  capital health careكابٌتال هٌلث كٌر  - 3

, تم تعدٌل  12/12/2021, وفى تارٌخ  84, برلم اٌداع ,  29/01/2020لٌدت فى , 
النشاط لٌصبح تجارة وتوزٌع وتورٌد وتسوٌك االدوٌة البشرٌة و البٌطرٌة و االمصال 

مختلف واللماحات والمستلزمات واالجهزة الطبٌة و االغذٌة الخاصة والمحالٌل الطبٌة ب
انواعها ومستحضرات التجمٌل و المكمالت الغذائٌة واضافات االعالف السائلة و البودرات 

و البرمكسات وتسجٌل كل ماسبك لدى الجهات المختصة و تصنٌع كل ماسبك لدى الغٌر 
.استغالل العالمات التجارٌة (فرانشاٌز(.االستٌراد و التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة .تلتزم 

فً شان  1982لسنة  121و المانون رلم  1982لسنه  120كام المانون رلم الشركة بؤح
سجل المستوردٌن و تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة أي حك فً 
مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

ظمة لهذا الغرض.وذلن دون اإلخالل بؤحكام المختصة وبما ال ٌخل بؤحكام الموانٌن المن
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه 
األنشطة.وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول 

مصر أو فً الخارج،  أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً
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 كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون. .
 14/11/2021, لٌدت فى ,  2707شركة العز نٌو للنمل , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 7

, تم تعدٌل النشاط لٌصبح اصبح  22/12/2021, وفى تارٌخ  1284, برلم اٌداع , 
لشركة هو: النمل البرى الداخلى والدولى للبضائع .وال ٌتم مزاولة نشاط النمل غرض ا

الدولى (والمهمات وخدمات النمل داخل المطر او خارجه اال بعد  -البرى للبضائع )الداخلى 
المٌد بسجل الناللٌن واستخراج الترخٌص الالزمة بمزاولة النشاط من تنظٌم النمل البرى 

ن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة، وبشرط الداخلى والدولى.وذل
استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة. وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه 

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

 بها وذلن طبماً ألحكام المانون. .
, لٌدت فى ,  2255أوتار للصناعة والتصدٌر , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 4

, تم تعدٌل النشاط  13/12/2021, وفى تارٌخ  557, برلم اٌداع ,  09/06/2021
: 2017لسنة  72داخل لانون االستثمار رلم لٌصبح اصبح غرض الشركة/ أنشطة من 

إلامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الكراسً والبرانٌن واالكٌاس البالستٌن. إلامة وتشغٌل مصنع 
لتشكٌل المعادن. إلامة وتشغٌل مصنع لفرز وتدرٌج وتشمٌع وتبرٌد وتجمٌد وتعبئة وتغلٌف 

حضرات التجمٌل.إلامة الحاصالت الزراعٌة. إلامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع العطور ومست
وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة.إلامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع 

مستلزمات التعبئة والتغلٌف. إلامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة 
والمكمالت الغذائٌة واالعشاب الطبٌعٌة. إلامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المستلزمات الطبٌة. 

امة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة.إلامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع إل
الكٌماوٌات.اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات 
بمختلف انواعها. اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم 

ٌلها والتدرٌب علٌها. أنشطة من خارج لانون االستثمار رلم المعلومات اإللكترونٌة وتشغ
التوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا الامة وتشغٌل وادارة  -:التصدٌر2017لسنة  72

المحالت التجارٌة. إلامة وتشغٌل المخازن والمستودعات عدا مخازن الكٌماوٌات الخطرة 
لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات ) عدا  .الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات الثابتة

الكحولٌة ( وتمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت والتٌن أواي والفوت كورت .إلامة وتشغٌل 
محطات تموٌن السٌارات مع االلتزام بإفراد حسابات مسـتملة ومركز مالً مسـتمل 

رط ٌسمط حمها لألنشـطة الواردة بمانون االسـتثمار، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الش
، مع عدم تمتع 2017لسنة 72فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز بذات المانون.وذلن دون االخالل 
بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة 

ذه األنشطة. وٌجوز للشركة ان تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً ه
تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً 

 الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون. .
, لٌدت فى ,  709مات الطبٌه , شركة سبك لٌدها برلم: , بروكٌر للخد - 5
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, تم تعدٌل النشاط  19/12/2021, وفى تارٌخ  322, برلم اٌداع ,  22/05/2019
لٌصبح إلامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة او العامة وما تضمه من أنشطة 

تشخٌصٌه وعالجٌه  عالجٌة أو طبٌة تشمل معامل تحالٌل وصٌدلٌات ومعامل أشعة
وحضانات وعناٌة مركزه وعالج أورام ومسح زرى .الامة وتشغٌل مركز طبى متخصص 

فى التحالٌل الطبٌه واالشعه والمسح الذرى ووحدة سمعٌات .إلامة وتشغٌل العٌادات 
 التخصصٌة .

,  1431, شركة سبك لٌدها برلم: ,  C.H.I.C.Oاٌجى ترند للخدمات الرٌاضٌة  - 6
, تم تعدٌل  20/12/2021, وفى تارٌخ  440, برلم اٌداع ,  13/07/2020ى , لٌدت ف

النشاط لٌصبح اصبح غرض الشركة هو: خدمات المجال الرٌاضً وتشمل االدارة أو 
التسوٌك أو التشغٌل أو ادارة االلعاب الرٌاضٌة او انشاء االندٌة الخاصة او االكادٌمٌات او 

ة البدنٌة . "المماوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة. االندٌة الصحٌه او مراكز اللٌال
انشاء و تشغٌل و ادارة وتجهٌز المالعب والصاالت المغطاه و حمامات السباحة ومدن 

المالهى الترفٌهٌة. "الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة. "التصدٌر و 
فً شان تنظٌم  1982لسنة  120المانون رلم التوكٌالت التجارٌة . تلتزم الشركة بؤحكام 

اعمال الوكالة التجارٌة، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة أي حك فً مزاولة غرضها إال بعد 
الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل 

مسموح به  بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض. "التجارة العامة و التوزٌع فٌما هو
لانونٌاً. "التورٌدات العمومٌة. "الامة وتشغٌل و ادارة المطاعم الثابتة و الكافترٌات. "الامة 
و تنظٌم المعارض والمإتمرات و الحفالت العامة )وذلن فٌما عدا المعارض و المإتمرات 

السٌاحٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(.تمدٌم استشارات 
ا عدا االستشارات المانونٌة و االستشارات و الدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة )فٌم

رأس مال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة أنشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق 
من لانون سوق رأس المال و الئحته التنفٌذٌة(.  27المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

الء بؤحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة ،و بشرط استصدار وذلن دون االخ
التراخٌص الالزمة لممارسة هذة االنشطة. وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه 

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

 وذلن طبماً ألحكام المانون . .
, لٌدت  1336, شركة سبك لٌدها برلم: ,  GROCAPجروكاب للتجارة والتوزٌع  - 8

, تم تعدٌل  27/12/2021, وفى تارٌخ  291, برلم اٌداع ,  07/05/2020فى , 
النشاط لٌصبح اصبح غرض الشركة / التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

لسنة  120رلم والتورٌدات العمومٌة.التوكٌالت التجارٌة ، وتلتزم الشركة بؤحكام المانون 
، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة أي حك فً مزاولة غرضها اال بعد الحصول على  1982

التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل بؤحكام الموانٌن 
المنظمة لهذا الغرض .وذلن دون االخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، 

التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة .وٌجوز للشركة أن تشترن وبشرط استصدار 
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 
 لمانون . .تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام ا

, لٌدت فى ,  667دمحم منتصر حسن وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 9
, تم تعدٌل النشاط  29/12/2021, وفى تارٌخ  270, برلم اٌداع ,  05/05/2019

 72لٌصبح اصبح غرض الشركه هو : غرض الشركة :انشطة من داخل لانون االستثمار 
بً المتخصص فى الجراحات والجلدٌه والعٌون .الامة وتشغٌل المركز الط2017لسنه 

% سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة او العالجٌة  10بشرط ان ٌمدم 
او التشخٌصٌة لها.مع مراعات احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة 

 الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. .
_____________________________________ 

 الكٌان المانونى
_____________________________________ 

, لٌدت فى ,  2379المهدى لصناعة البالستٌن , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1
, تم تعدٌل الكٌان  06/12/2021, وفى تارٌخ  779, برلم اٌداع ,  26/07/2021

 امن .المانونً لٌصبح شركة تض
_____________________________________ 

 االسم و السمة
_____________________________________ 

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 06/12/2021فى تارٌخ : ,  - 1
, برلم اٌداع  26/07/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  2379او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 ى : المهدى لصناعة البالستٌن .ال 779
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 09/12/2021فى تارٌخ : ,  - 2

 93, برلم اٌداع  12/02/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  536او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 الى : الدلتا للتدرٌب والتنمٌة البشرٌة .

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 12/12/2021فى تارٌخ : ,  - 3
, برلم اٌداع  30/05/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  2234او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : كوفراج انترناشونال ش.ذ.م.م . 520
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 22/12/2021فى تارٌخ : ,  - 4

, برلم اٌداع  14/11/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  2707ٌدة برلم لٌد , او اسمها , المم
 الى : شركة العز نٌو للنمل . 1284

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 27/12/2021فى تارٌخ : ,  - 5
, برلم اٌداع  07/05/2020, وتم اٌداعه بتارٌخ  1336او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 . GROCAPالى : جروكاب للتجارة والتوزٌع  291
_____________________________________ 

 االشخاص
_____________________________________ 

, وتم  1285مروه دمحم عبدالبالى الشحات , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 1
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

بـ  24/04/2007تم التؤشٌر فى تارٌخ  208, برلم اٌداع  24/04/2007اٌداعه بتارٌخ 
. : 
وتم اٌداعه  , 1285ماجدة السعٌد احمد جعفر , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 2

 بـ : . 24/04/2007تم التؤشٌر فى تارٌخ  208, برلم اٌداع  24/04/2007بتارٌخ 
مجدى عبد البالى الشحات عبد الرحٌم , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد  - 3

تم التؤشٌر فى  208, برلم اٌداع  24/04/2007, وتم اٌداعه بتارٌخ  1285برلم لٌد , 
 بـ : اعادة تشكٌل مجلس ادارة الشركة لٌصبح علً النحو التالً . 24/04/2007تارٌخ 

عصام عبد المنعم الدسولى عطٌة , نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب , الممٌد  - 4
تم التؤشٌر فى  98, برلم اٌداع  26/09/2007, وتم اٌداعه بتارٌخ  1955برلم لٌد , 

 بـ : . 26/09/2007تارٌخ 
, وتم  1955حمد جمعه الدسولى عطٌه , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , ا - 5

بـ :  26/09/2007تم التؤشٌر فى تارٌخ  98, برلم اٌداع  26/09/2007اٌداعه بتارٌخ 
ٌكون للسٌد األستاذ / أحمد جمعه الدسولى رئٌس مجلس اإلدارة كافة الصالحٌات المالٌة 

ب العمل ، ولسٌادته حك الشركة تمثٌل أمام المضاء وتحدٌد واإلدارٌة والفنٌة إلدارة دوال
نظام الشركة ولوائحها الداخلٌة والتولٌع على كافة معامالت الشركة ، وحك التولٌع نٌابة 

عن الشركة أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والبنون والمطاع العام ولطاع األعمال 
وٌض كتابى ، وٌكون التولٌع عن الشركة أمام واألفراد وله حك توكٌل من ٌنوب عنه بتف

البنون التجارٌة للسٌد األستاذ / أحمد جمعه الدسولى عطٌة ) كتولٌع أول ( والسٌد األستاذ / 
نائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب أو السٌد /  -عصام عبدالمنعم الدسولى عطٌه 

ع عن الشركة أمام البنون التجارٌة العضو المنتدب حك التولٌ -طارق عبدالزارق عبدالغنى 
 ) كتولٌع ثان ( .

سٌد احمد زكى سلٌمان , نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 6
تم التؤشٌر فى تارٌخ  98, برلم اٌداع  26/09/2007, وتم اٌداعه بتارٌخ  1955

 بـ : استماله . 26/09/2007
, وتم اٌداعه  2073, رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , دمحم عبد النبى على حسن  - 7

بـ : تحدٌد  21/01/2016تم التؤشٌر فى تارٌخ  268, برلم اٌداع  21/01/2016بتارٌخ 
اختصاصات مجلس اإلدارة .ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص 

س اإلدارة , ولمجلس اإلدارة الحك مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجل
فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا" حك التولٌع عن الشركة 

منفردٌن أو مجتمعٌن ولرئٌس مجلس اإلدارة منفردا" الحك فً التعامل باسم الشركة 
وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع 

األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من 
سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات وحك اإلفراج عن رأس المال 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك اإللتراض والرهن وكافة صور التعامل مع 
ركة وضمن أغراضها وكذلن له حك التولٌع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الش

على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة واألراضً 
والسٌارات وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دٌد كافة الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وحك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وتس
السندات اإلذنٌة والتجارٌة وله إبرام كافة العمود و المشارطات والصفمات التً تتعلك 

بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وله حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ما 
 ذكر .

عه , وتم اٌدا 166حاتم دمحم عبد السالم ابراهٌم الجوهرى , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 8
 بـ : . 18/07/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  184, برلم اٌداع  18/07/2018بتارٌخ 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  166حماده دمحم بكر احمد فرج , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 9
بـ : ٌمثل  18/07/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  184, برلم اٌداع  18/07/2018

المدٌران الشركة فى عاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعان اومنفردان فى هذا الصدد اوسع 
بؤسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او السلطات الدارة الشركة والتعامل 

المانون او الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة . وللمدٌران مجتمعان اومنفردان الحك فى التعامل 
باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام 

م وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكاله
من سحب واٌداع وفتح وغلك حسابات واالفراج عن رأس المال وااللتراض والرهن 

والتولٌع على الشٌكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبٌع اصول الشركة 
وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة وضمن 

راضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم اغ
واجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة 
والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد 

لغٌر فى كل او بعض ما ذكر .كما لهما الحك فى التولٌع على او باالجل ولهم حك توكٌل ا
عمود االلتراض والرهن للنفس اوللغٌر ولهما حك توكٌل البنون اوالغٌر فى كل اوبعض 
ماذكر وذلن أمام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وأمام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر 

 حكومٌة .
عمد , دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد , شرٌن موصى مذكور بال 8دخول عدد - 10

تم التؤشٌر  270, برلم اٌداع  05/05/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  667الممٌد برلم لٌد , 
 بـ : . 05/05/2019فى تارٌخ 

شرٌن موصى مذكور بالعمد , خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد ,  6خروج عدد  - 11
تم التؤشٌر  270, برلم اٌداع  05/05/2019ٌخ , وتم اٌداعه بتار 667الممٌد برلم لٌد , 

 بـ : . 05/05/2019فى تارٌخ 
, وتم اٌداعه  667دمحم صالح دمحم زكى السالم , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 12

 بـ : . 05/05/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  270, برلم اٌداع  05/05/2019بتارٌخ 
, وتم  667دمحم ٌوسف , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد , علٌاء ابو الفتوح دمحم  - 13

بـ  05/05/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  270, برلم اٌداع  05/05/2019اٌداعه بتارٌخ 
. : 

, وتم اٌداعه  667ساره جالل السعٌد الدسولى , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 14
 بـ : . 05/05/2019ٌر فى تارٌخ تم التؤش 270, برلم اٌداع  05/05/2019بتارٌخ 

, وتم  667امٌرة الطنطاوى الطنطاوى اسماعٌل , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 15
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 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

بـ  05/05/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  270, برلم اٌداع  05/05/2019اٌداعه بتارٌخ 
. : 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  667دالٌا دمحم دمحم مؤمون , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 16
 بـ : . 05/05/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  270, برلم اٌداع  05/05/2019
, وتم اٌداعه  667دمحم كمال مصطفى العشرى , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 17

 بـ : . 05/05/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  270, برلم اٌداع  05/05/2019بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  667حسان حسن سالم , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد , مروه السٌد  - 18

 بـ : . 05/05/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  270, برلم اٌداع  05/05/2019بتارٌخ 
, وتم  667امل فروق المرسى دمحم الماضى , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 19

بـ  05/05/2019م التؤشٌر فى تارٌخ ت 270, برلم اٌداع  05/05/2019اٌداعه بتارٌخ 
. : 

, وتم اٌداعه  738مصطفى ماهر فتحى زكى الدوانسى , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 20
بـ :  10/06/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  377, برلم اٌداع  10/06/2019بتارٌخ 

الغٌر وله  وٌباشر المدٌر وظائفه لمدة غٌر محددة.ٌمثل المدٌر الشركة فً عاللتها مع
منفردا فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به 
صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة.وللمدٌر منفردا الحك فً 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 
لمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن له حك التولٌع على وا

عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات 
والمنموالت وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

ولصالحها و له حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارف واجورهم وكل ذلن باسم الشركة 
من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع 

على الشٌكات واالفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة 
ٌد كافة السندات االذنٌة ولصالحها وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسد

والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد 
او باألجل وكل ذلن باسم الشركة و لصالحها وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او 

 بعض ما ذكر .
, وتم اٌداعه  738لٌد , عمرو الظرٌف رمضان السٌد سكوت , مدٌر , الممٌد برلم  - 21

بـ : )  10/06/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  377, برلم اٌداع  10/06/2019بتارٌخ 
 استمالة ( .

دمحم حماده عبدالفتاح الحو , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 22
تارٌخ تم التؤشٌر فى  98, برلم اٌداع  02/02/2020, وتم اٌداعه بتارٌخ  1202

بـ : وافك الحاضرون على إعطاء السٌد / دمحم حماده عبدالفتاح الحو رئٌس  02/02/2020
مجلس االدارة والعضو المنتدب الصالحٌة وحدة منفردا فى التولٌع على عمود الشراء 

والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والعمارات باسم الشركة 
امل والتولٌع امام السجل التجارى والشهر العمارى فى كل ما ٌخص ولصالحها والتع

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

, وتم  1545سماح عبد الرحمن جاد عبد الرحمن خوران , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 23
بـ  30/08/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  612, برلم اٌداع  30/08/2020اٌداعه بتارٌخ 

 : استماله .
, وتم  1545دالرحمن جاد عبدالرحمن خوران , مدٌر , الممٌد برلم لٌد , اسماء عب - 24

بـ  30/08/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  612, برلم اٌداع  30/08/2020اٌداعه بتارٌخ 
 : وتباشر المدٌره وظٌفتها لمدة غٌر محدودة .

, وتم اٌداعه  1887احمد دمحم دمحم حسان جالل , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 25
بـ :  30/12/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  1104, برلم اٌداع  30/12/2020بتارٌخ 

ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن: احمد دمحم 
دمحم حسان جالل، وله : منفردا الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع 

لحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة الجهات ا
اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب وإٌداع وفتح و غلك 

حسابات و االفراج عن راس المال وااللتراض والرهن والتولٌع على الشٌكات واستصدار 
وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات  شهادات وخطابات الضمان وبٌع اصول الشركة

والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً 
ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل 

مشارطات والصفمات وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود وال
التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باألجل وله حك توكٌل الغٌر فً كل او بعض ما 

 ذكر. .
, وتم اٌداعه  536احمد ابراهٌم عبدالنبً عثمان , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 26

بدال بـ :  27/01/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  89, برلم اٌداع  27/01/2021بتارٌخ 
 من السٌدة / اسماء كمال عطٌه سعاده .

, وتم اٌداعه  536احمد ابراهٌم عبدالنبً عثمان , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 27
بـ : بدال  27/01/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  90, برلم اٌداع  27/01/2021بتارٌخ 

 من السٌدة / اسماء كمال عطٌه سعاده .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  2040عبد الكرٌم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  احمد جمال دمحم - 28
 بـ : . 28/02/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  222, برلم اٌداع  28/02/2021
, وتم اٌداعه بتارٌخ  2040اسماعٌل عبدهللا احمد عمر , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 29
 بـ : . 28/02/2021تارٌخ تم التؤشٌر فى  222, برلم اٌداع  28/02/2021
, وتم اٌداعه بتارٌخ  2040دمحم جمال دمحم عبدالكرٌم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 30
بـ : و ٌباشر  28/02/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  222, برلم اٌداع  28/02/2021

 المدٌرون وظائفهم لمدة غٌر محددة .
, وتم اٌداعه  2040مدٌر , الممٌد برلم لٌد , احمد السٌد على دمحم ٌوسف العبد ,  - 31

 بـ : . 28/02/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  222, برلم اٌداع  28/02/2021بتارٌخ 
, وتم اٌداعه بتارٌخ  2040رامى احمد دمحم داود احمد , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 32
 بـ : استماله . 28/02/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  222, برلم اٌداع  28/02/2021
, وتم اٌداعه بتارٌخ  2040دمحم جالل دمحم علٌوه , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 33



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بـ : . 28/02/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  222, برلم اٌداع  28/02/2021
, وتم اٌداعه  2255اكرم مصطفى دمحم زٌدان أبو الرجال , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 34

 بـ : . 09/06/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  557, برلم اٌداع  09/06/2021بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  2379دمحم محمود المهدى عٌسى , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 49

 بـ : . 06/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  779, برلم اٌداع  26/07/2021بتارٌخ 
, وتم  2255لرحٌم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد , مجدى عبد البالى الشحات عبد ا - 35

بـ  09/06/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  557, برلم اٌداع  09/06/2021اٌداعه بتارٌخ 
: ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الغٌر، ولهم مجتمعٌن او منفردٌن فً هذا الصدد 

أحتفظ به صراحة عمد الشركة أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما 
أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة. وللمدٌرٌن مجتمعٌن أو منفردٌن الحك فً 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 
فى دمحم والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم. وللسٌد/ أكرم مصط

زٌدان أبو الرجال منفردا حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح 
حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على الشٌكات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان واالفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن 
ا وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحه

ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضً والسٌارات والمنموالت وله الحك فً تعٌٌن 
وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركة 

وتسدٌد كافة السندات االذنٌه ولصالحها وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع 
والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد 

 أو باألجل وله حك توكٌل الغٌر فً كل او بعض ما ذكر .
, وتم  2321شٌماء عبدالملن دمحم احمد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 36

بـ  30/06/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  685, برلم اٌداع  30/06/2021اٌداعه بتارٌخ 
. : 

شعبان دمحم حامد عوض المناوى , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 37
تم التؤشٌر فى تارٌخ  685, برلم اٌداع  30/06/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  2321

 بـ : . 30/06/2021
عوض , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  حامد دمحم حامد - 38

تم التؤشٌر فى تارٌخ  685, برلم اٌداع  30/06/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  2321
 بـ : تعدٌل صفات مجلس االداره بموجب جمعٌه غٌر عادٌه . 30/06/2021
,  2322رلم لٌد , عطٌة حمدي بدٌر إبراهٌم الجزار , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد ب - 39

تم التؤشٌر فى تارٌخ  687, برلم اٌداع  30/06/2021وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : منح السٌد/ عطٌه حمدي بدٌر ابراهٌم الجزار ) رئٌس مجلس االدارة  30/06/2021

( منفردا الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة 
ع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن وغٌر الحكومٌة والمطا

التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب وإٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح 
الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافة صور 
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 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ا وضمن أغراضها التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ولمصلحته
وكذلن له حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن لألصول والممتلكات العمارٌة 

واألراضً والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم ولصالح الشركة وله منفردا الحك فً 
تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وله حك لبض ودفع 

وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود المبالغ وتولٌع 
والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وله حك توكٌل أو 

 تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر . .
بتارٌخ  , وتم اٌداعه 2605هانى دمحم دمحم خلٌل , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 40
بـ : وٌباشر  10/10/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1124, برلم اٌداع  10/10/2021

المدٌر وظائفه لمدة غٌر محددة.ٌمثل المدٌر الشركة فً عاللتها مع الغٌر وله فً هذا 
الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد 

او الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة .وللمدٌر منفردا الحك فً التعامل باسم  الشركة أو المانون
الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام 

ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف 
فة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع من سحب وإٌداع وفتح حسابات وكا

على الشٌكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان واالفراج عن رأس المال وحك 
االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن له حك التولٌع على عمود 

لسٌارات الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً وا
والمنموالت وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل 
وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات 

الشركة بالنمد او باألجل وله حك توكٌل الغٌر فً كل اوبعض ما  التً تتعلك بمعامالت
 ذكر. .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  2605خالد السعٌد علً سبع , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 41
 بـ : استماله . 10/10/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1124, برلم اٌداع  10/10/2021
, وتم  2639منتدب , الممٌد برلم لٌد , شٌماء مسعد مصطفى مصطفى , عضو  - 42

 19/10/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1171, برلم اٌداع  19/10/2021اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم اٌداعه  2639احمد ناجً دمحم مٌدان , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 43

بـ :  19/10/2021خ تم التؤشٌر فى تارٌ 1171, برلم اٌداع  19/10/2021بتارٌخ 
.تحدٌد اختصاصات مجلس إدارة الشركة 1اعاده تشكٌل مجلس االداره لٌصبح كاالتى:

ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شحص  -وذلن على النحو التالى :
مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ، ولمجلس االدارة الحك 

ٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة فى أن ٌع
منفردٌن أو مجتمعٌن .للسٌد / أحمد ناجً دمحم مٌدان رئٌس مجلس االدارة منفردا أو السٌدة 

/ شٌماء مسعد مصطفى مصطفى العضو المنتدب والسٌد / سٌف ناجً دمحم مٌدان عضو 
امل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جمٌع مجلس االدارة مجتمعٌن الحك فى التع
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الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة 
اشكالهم وكذلن حك التعامل والتولٌع عن الشركة أمام جمٌع البنون والمصارف وذلن فى 

ار خطابات السحب واالٌداع وفتح وغلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات واستصد
وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف فٌما عدا االلتراض 
ٌكون التولٌع من رئٌس مجلس االدارة وأعضاء مجلس االدارة جمٌعا مجتمعٌن ولرئٌس 

مجلس االدارة واعضاء مجلس االدارة مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع على عمود الشراء 
والمنموالت واالراضى والعمارات باسم الشركة ولصالحها اما حك البٌع الخاصة بالسٌارات 

الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات ٌكون التولٌع من رئٌس مجلس 
االدارة وأعضاء مجلس االدارة جمٌعا مجتمعٌن ، وكل ذلن باسم الشركة وضمن أغراضها 

ردا الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء ولصالحها وللسٌد رئٌس مجلس االدارة منف
الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع 

وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى 
لغٌر فى كل أو بعض تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل وله حك توكٌل أو تفوٌض ا

 ما ذكر .
, وتم اٌداعه  2639سٌف ناجً دمحم مٌدان , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 44

 بـ : . 19/10/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1171, برلم اٌداع  19/10/2021بتارٌخ 
عماد السٌد محمود دمحم الكردى , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد  - 45

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1299, برلم اٌداع  16/11/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  2715, 
االستاذ /  -أوالً: -بـ : تحدٌد صالحٌات التولٌع لمجلس االداره كالتالً : 16/11/2021

 الكردي رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب ٌمثل الشركة فً عماد السٌد محمود دمحم
عاللتها مع الغٌر وله منفرد اً فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل 

باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة وله الحك 
ها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة فً التعامل باسم الشركة وضمن اغراض

والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 
البنون والمصارف من سحب وإٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

فً تعٌٌن وعزل  والمصارف والتولٌع علً الشٌكات واإلفراج عن رأس المال وله الحك
مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها 
وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة 

وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باألجل 
ه حك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن له حك التولٌع علً ول

عمود الشراء والرهن ألصول الشركه وممتلكاته العمارٌة وله حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر 
االستاذ / احمد دمحم فتحً دمحم الجرٌدي عضو مجلس  -فً كل أو بعض متذكر . ثانٌاً :

احمد عبد الرحمن غازي عضو مجلس اإلدارة لهما مجتمعٌن  اإلدارة واألستاذة / امٌره
التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب وإٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل 

مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع علً الشٌكات ولهم حك دفع المبالغ وتسدٌد كافة 
 السندات االذنٌه والتجارٌة . .

, وتم  2715دمحم الجرٌدى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  احمد دمحم فتحى - 46



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 16/11/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1299, برلم اٌداع  16/11/2021اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  2715امٌره احمد عبدالرحمن غازى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 47

 16/11/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1299اٌداع , برلم  16/11/2021اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
طلعت محروس عبدالجواد عبدالسالم عبدهللا , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم  - 48

تم التؤشٌر فى تارٌخ  779, برلم اٌداع  26/07/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  2379لٌد , 
والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن بـ : ٌكون حك اإلدارة والتولٌع  06/12/2021

المتضامن: طلعت محروس عبدالجواد عبدالسالم عبدهللا ، وله : منفردا الحك فً التعامل 
باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام 

جمٌع البنون والمصارف ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع 
من سحب وإٌداع وفتح و غلك حسابات و االفراج عن راس المال وااللتراض والرهن 

والتولٌع على الشٌكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبٌع اصول الشركة 
وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة وضمن 

تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم  اغراضها وله الحك فً
وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة 

وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باألجل 
 ذكر. . وله حك توكٌل الغٌر فً كل او بعض ما

, وتم  2784اسامه دمحم الغرٌب السٌد , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 50
 08/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1403, برلم اٌداع  08/12/2021اٌداعه بتارٌخ 

بـ : ولـد وافــك الجمٌع علً الترخٌص للسٌد/اسامة دمحم الغرٌب السٌد رئٌـس مجلس اإلدارة 
دمحم دمحم الغرٌب السٌد نائب رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب حك التولٌع والسٌد / 

عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التعامل بؤسم الشركة وضمن أغراضها امام 
جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

مع جمٌع البنون والمصارف من سحب وإٌداع والتولٌع  بكافة اشكالهم و الحك فً التعامل
علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور 
التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وفتح االعتمادات المستندٌة ولهما الحك فى تعٌٌن 

ن ابرام كافة العمود وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما كذل
والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل كل ذلن بؤسم 

الشركة ولصالحها وللسٌد رئٌس مجلس ادارة ونائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب 
حك تفوٌض الغٌر فى كل اوبعض ماذكر، وللسٌد رئٌس مجلس ادارة ونائب رئٌس مجلس 

العضو المنتدب وعضو مجلس االدارة مجتمعٌن الحك فى االلتراض والرهن االدارة و
وكذلن حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌه 

 واالراضى .
, وتم  2784الغرٌب دمحم الغرٌب السٌد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 51

 08/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1403, برلم اٌداع  08/12/2021اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم دمحم الغرٌب السٌد , نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 52
تم التؤشٌر فى تارٌخ  1403, برلم اٌداع  08/12/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  2784

 بـ : . 08/12/2021
, وتم اٌداعه بتارٌخ  536راهٌم عبدالنبً عثمان , مدٌر , الممٌد برلم لٌد , احمد اب - 53
بـ : وٌباشر المدٌر  09/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  93, برلم اٌداع  12/02/2019

وظائفه لمدة غٌر محددة.ٌمثل المدٌر الشركة فً عاللتها مع الغٌر وله منفردا فً هذا 
شركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الصدد اوسع السلطات الدارة ال

الشركة او المانون او الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌر منفردا الحك فً التعامل باسم 
الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام 

وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف  ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم
من سحب وإٌداع وفتح و غلك حسابات و االفراج عن راس المال والتولٌع علً الشٌكات 

واالوراق التجارٌة وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وتولٌع وصرف 
ود واستصدار شهادات وخطابات الضمان وحك االلتراض والرهن وحك التولٌع علً عم

بٌع اصول الشركة والمنموالت و حك شراء وبٌع سٌارات الشركة والتعامل مع المرور و 
والشهر العماري و جمٌع الجهات الالزمة فٌما ٌخص هذا االمر وكل ذلن باسم الشركة 

وضمن اغراضها وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً و وكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 
لغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة واجورهم وله حك ودفع المبا

والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد 
او باالجل واتمام التعالدات واالتفالٌات الالزمة وله حك تولٌع الشهادات الصادرة عن 

 ذكر .الشركة و له حك توكٌل الغٌر فً كل او بعض ما 
, وتم اٌداعه بتارٌخ  536اسماء كمال عطٌه سعاده , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 54
بـ : )استماله(  09/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  93, برلم اٌداع  12/02/2019

وتعٌٌن السٌد / احمد ابراهٌم عبدالنبً عثمان مدٌرا للفروع بدال من/ اسماء كمال  000
 عطٌه سعاده. .

, وتم اٌداعه  2817صفاء رسمً فهٌم شنوده , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 55
بـ :  20/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1464, برلم اٌداع  20/12/2021بتارٌخ 

ٌكون حك االدارة والتولٌع و المسإولٌه امام الجهات الرسمٌه للشركٌن المتضامنٌن 
ن االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك غرض الشركة مجتمعٌن باسم الشركة بشرط أن تكو

أوضمن اغراضها وبعنوانها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام 
ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم ، وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

لبنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع ا
والمصارف باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن التولٌع على عمود البٌع والرهن الصول 

الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى وغٌرها وكذا االلتراض وكل ذلن باسم الشركة 
 ولمصلحتها ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل اوبعض ماذكر .

, وتم اٌداعه  2817ضامن , الممٌد برلم لٌد , بٌتر سمعان بشاى سمعان , شرٌن مت - 56
 بـ : . 20/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1464, برلم اٌداع  20/12/2021بتارٌخ 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  1336أمنٌة محسن زكى دمحم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 57



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

بـ : وٌباشر  27/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  291, برلم اٌداع  07/05/2020
 المدٌر وظائفه لمدة غٌر محددة . .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  1336عرفات عثمان دمحم عثمان , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 58
 بـ : استماله . 27/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  291, برلم اٌداع  07/05/2020

_____________________________________ 
 تجدٌد أفراد

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 تجدٌد شركات
_____________________________________ 

 23دٌفونً العالمٌه للتجاره والتورٌدات. تم نمل المٌد الى سجل استثمار جمصة بتارٌخ  - 1
, برلم  13/09/2005ى , , لٌدت ف 2778, شركة سبك لٌدها برلم: ,  2021/  11/ 

, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  07/12/2021, وفى تارٌخ  1395اٌداع , 
 ص . 12:00:00 12/09/2025

, لٌدت فى ,  761ٌحٌى زكرٌا البسٌونى وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 2
الشركة  , تم تجدٌد 19/12/2021, وفى تارٌخ  17012, برلم اٌداع ,  26/05/2016

 ص . 12:00:00 25/05/2026واصبحت سارٌة حتى 
 

 

 

 

 

 


