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 لٌود افراد
_____________________________________ 

الخٌر للمخبوزات والمعجنات والتعبئة والتغلٌف , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 1
, عن  737, ورلم لٌد  523, برلم اٌداع ,  02/12/2021, لٌد فى ,  50000.000

. مع  الامة وتشغٌل مصنع للتعبئة والتغلٌف . الامة وتشغٌل مخبز النتاج العٌش السٌاحى
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وعلى المنشأه الحصول على كافة 

( المجاوره 50التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها. , بجهة المركز الرئٌسى / عمارة )
مولع ممارسة النشاط/ احدى المناطك الصناعٌه  -المنٌا الجدٌده  -الحى االول  -الثانٌه 

 .م.ع فٌما عدا شبه جزٌرة سٌناء ٌلزم الموافمة مسبما .المعتمده فً ج
جرٌن باور للصناعات التكاملٌة لصاحبها/دمحم دمحم عبدالرحمن دمحم , تاجر فرد , رأس  - 2

 739, ورلم لٌد  528, برلم اٌداع ,  07/12/2021, لٌد فى ,  100000.000ماله , 
الخشبٌة والزراعٌة مع مراعاة احكام الموانٌن , عن الامة وتشغٌل مصنع لتدوٌر المخلفات 

واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 
امام محطة الصرف  8نشاطها , بجهة المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط: لرٌة 

 الصحى .
احبها / دمحم محمود عبداللطٌف محمود الرضا الدخال البٌانات على الحاسب االلى . لص - 3

 536, برلم اٌداع ,  13/12/2021, لٌد فى ,  10000.000, تاجر فرد , رأس ماله , 
, عن ادخال البٌانات على الحاسب بالوسائل االلكترونٌه . مع مراعاة  742, ورلم لٌد 

افة التراخٌص احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وعلى المنشأه الحصول على ك
مركز ابولرلاص محافظة  -الالزمه لمباشرة نشاطها. , بجهة المركز الرئٌسى / الشٌخ تمى 

مولع ممارسة النشاط/ جمٌع انحاء الجمهورٌه فٌما عدا شبه جزٌرة سٌناء ٌلزم  -المنٌا 
 الموافمة مسبما .

لصاحبها / هانى لندس مخالى حنا ,  W.H.LOGISTICSدبلٌو اتش لوجٌستٌكس  - 4
 538, برلم اٌداع ,  15/12/2021, لٌد فى ,  100000.000تاجر فرد , رأس ماله , 

تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو  -, عن  744, ورلم لٌد 
اء كان ذلن إلنتاج تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سو -األلبان أو التسمٌن أو اللحوم . 

 -إلامة المزارع السمكٌة.  -السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم . 
التورٌدات العمومٌه فٌما عدا االدوٌه و المالبس  -الانة وتشغٌل مصنع النتاج اللحوم . 

المرارات العسكرٌه وفٌما هو مسموح به لانونا . مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح و
السارٌه وعلى المنشأه الحصول على كافة التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها. , بجهة 

 -محافظة المنٌا  -مركز سمالوط  -المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط/ لرٌة مبارن 
مولع ممارسة النشاط الصناعى / احدى المناطك الصناعٌه  -بملن/ وائل لندس مخالى حنا 

 ج.م.ع فٌما عدا شبه جزٌرة سٌناء ٌلزم الموافمة مسبما .المعتمده فً 
سٌف النصر لالستثمار الزراعى . لصاحبتها / عبٌر اسامه دمحم محمود , تاجر فرد ,  - 5

, ورلم لٌد  547, برلم اٌداع ,  19/12/2021, لٌد فى ,  500000.000رأس ماله , 
ذلن النتاج السالالت او االلبان او , عن تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان  745

التسمٌن او االلحوم . مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وعلى المنشأه 
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الحصول على كافة التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها. , بجهة المركز الرئٌسى ومولع 
 محافظة المنٌا . -مركز المنٌا  7ممارسة النشاط / لرٌه 

الشٌخ لتصنٌع البالط . لصاحبتها / أٌه حسانٌن ابراهٌم حسانٌن , تاجر فرد , رأس  - 6
,  746, ورلم لٌد  550, برلم اٌداع ,  20/12/2021, لٌد فى ,  20000.000ماله , 

عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع البالط االسمنتى والمزاٌكو . مع مراعاة احكام الموانٌن 
ارٌه وعلى المنشأه الحصول على كافة التراخٌص الالزمه لمباشرة واللوائح والمرارات الس

( الحى السابع 368نشاطها. , بجهة المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط/ لطعه رلم )
 بملن / احالم ٌحًٌ عبدالرحمن . -محافظة المنٌا  -المنٌا الجدٌده  -الحرفى 

امٌر سمٌر سعد , تاجر فرد , رأس ماله ,  االدم لتصنٌع وتشكٌل المعادن . لصاحبها / - 7
, عن  747, ورلم لٌد  552, برلم اٌداع ,  22/12/2021, لٌد فى ,  10000.000

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتشكٌل المعادن . مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 
ة نشاطها. والمرارات السارٌه وعلى المنشأه الحصول على كافة التراخٌص الالزمه لمباشر

مولع  -المنٌا الجدٌده  -( الحى الحرفى 186, بجهة المركز الرئٌسى / المطعه رلم )
ممارسة النشاط/ احدى المناطك الصناعٌه المعتمده فً ج.م.ع فٌما عدا شبه جزٌرة سٌناء 

 ٌلزم الموافمة مسبما .
خلٌفه , تاجر فرد , عمر خلٌفة لالنتاج الحٌوانى . لصاحبها / عمر خلٌفه عبدالخٌر  - 8

, ورلم لٌد  559, برلم اٌداع ,  26/12/2021, لٌد فى ,  100000.000رأس ماله , 
تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو  -, عن  751

ت تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالال -التسمٌن أو اللحوم . 
أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم . مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

والمرارات السارٌه وعلى المنشأه الحصول على كافة التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها. 
مولع ممارسة  -محافظة المنٌا  -مركز المنٌا  -, بجهة المركز الرئٌسى / لرٌة ادمو 

 انحاء الجمهورٌه فٌما عدا شبه جزٌرة سٌناء ٌلزم الموافمة مسبما .النشاط/ جمٌع 
لالستثمار الزراعى . لصاحبها / رجب ماهر نبوى  green vallyالوادى االخضر  - 9

, برلم  29/12/2021, لٌد فى ,  500000.000عبدالصمد , تاجر فرد , رأس ماله , 
لسنة  72اخل لانون االستثمار رلم , عن انشطه من د 753, ورلم لٌد  568اٌداع , 
( استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع . 1) 2017

( استزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضى 2)
مخصصة الغراض واستصالح واستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة ولٌس الرى 

ٌك الغمر) اكتر من الف فدان والل من عشرٌن الف فدان ( فٌما عدا المناطك الصادر بطر
ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2007لسنة  350بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

( تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو 3) 2008لسنة  356
( تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن 4)األلبان أو التسمٌن أو اللحوم . 

( إلامة المزارع 6( تربٌة الخٌول . )5إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض . )
( الهندسة الوراثٌة فً المجاالت النباتٌة والحٌوانٌة . انشطه من خارج لانون 7السمكٌة. )

عمومٌه فٌما عدا االدوٌه و المالبس : التورٌدات ال 2017لسنة  72االستثمار رلم 
العسكرٌه وفٌما هو مسموح به لانونا . وتلتزم المنشاه بافراد حسابات مالٌه ومركز مالى 
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مستمل لالنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حاله عدم التزام المنشاه بهذا الشرط ٌسمط 
مع عدم  2017لسنه  72رلم  حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الوارده بمانون االستثمار

تمع  0تمتع االنشطه خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات المانون 
المسئولٌه على عاتك المنشاه فى الحصول على كافه التراخٌص الالزمه لمباشره نشاطها 

ه وعلى المنشاه مراعاه االلوائح والمرارات السارٌه للحصول على التراخٌص الالزم
مولع  -محافظة المنٌا  -سمالوط غرب  -لممارسه نشاطها , بجهة المركز الرئٌسى / طرفا 

 ممارسة النشاط/ جمٌع انحاء الجمهورٌه فٌما عدا شبه جزٌرة سٌناء ٌلزم الموافمة مسبما .
_____________________________________ 

 لٌود شركات
_____________________________________ 

شركة كونكت لرعاٌة ذوى االحتٌاجات الخاصه , شركة , رأس مالها ,  - 1
, عن  738, ورلم لٌد  524, برلم اٌداع ,  02/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000

الامة وتشغٌل مراكز الرعاٌه وتاهٌل ذوى االحنٌاجات الخاصه والتدرٌب واالرشاد النفسى 
وائح والمرارات السارٌه وعلى الشركه الحصول واالسرى . مع مراعاة احكام الموانٌن والل

 -( 3على كافة التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها. , بجهة المركز الرئٌسى / عمار رلم )
 -شارع ابى ذر الغفارى متفرع من شارع مصطفى كامل مركز العدوه محافظة المنٌا 

سٌناء ٌلزم الموافمة مولع ممارسة النشاط/ جمٌع انحاء الجمهورٌه فٌما عدا شبه جزٌرة 
 مسبما .

 EL ZAID CONTRACTING ANDشركة الزٌد للمماوالت والتجاره  - 2
TRAIDING  , لٌدت فى ,  50000.000ش.ذ.م.م , شركة , رأس مالها ,

, عن المماوالت العمومٌه  743, ورلم لٌد  537, برلم اٌداع ,  13/12/2021
التجارة العامة فٌما عدا االدوٌه و المالبس العسكرٌه وفٌما هو  -والمتكامله المتخصصه . 

دوٌه و المالبس العسكرٌه وفٌما هو التورٌدات العمومٌه فٌما عدا اال -مسموح به لانونا . 
مسموح به لانونا . ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهه بأعمالها أو التى لد تعاونها على تحمٌك 
شترٌها أو غرضها فى مصر او الخارج كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات السالفة أو ت

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌه. مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 
والمرارات السارٌه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها. 

( شارع سكة تله العمومى امام مكتب تصارٌح 7, بجهة المركز الرئٌسى / برج المهندس )
مولع ممارسة النشاط/ جمٌع انحاء الجمهورٌه فٌما عدا شبه جزٌرة سٌناء  -العمل بالمنٌا 

 ٌلزم الموافمة مسبما .
_____________________________________ 

 تعدٌالت السجل التجارى افراد
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 شطب -محو 
_____________________________________ 
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كنج وود لالخشاب . لصاحبها/ اشرف حسن ابراهٌم دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 1
,  28/12/2021, وفى تارٌخ  564, برلم اٌداع ,  01/11/2015, لٌدت فى ,  752

 بالمنٌا .شطب السجل تم محو المٌد بناء على شهادة من هٌئة االستثمار  -تم محو 
_____________________________________ 

 رأس المال
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 العناوٌن
_____________________________________ 

ك مصنع العز لمنتجات االلبان . لصاحبها طه فوزى صبحى ابراهٌم , تاجر فرد سب - 1
, وفى تارٌخ  25, برلم اٌداع ,  14/10/2009, لٌدت فى ,  140لٌده برلم: , 

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الدور االرضى برج النجاح شارع الحرٌه بندر  15/12/2021
 المنٌا .

مصنع العز لمنتجات االلبان . لصاحبها طه فوزى صبحى ابراهٌم , تاجر فرد سبك  - 2
, وفى تارٌخ  25, برلم اٌداع ,  14/10/2009ٌدت فى , , ل 140لٌده برلم: , 

( بلون )أ( المنطمه الصناعٌه 36, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المطعه رلم ) 15/12/2021
 لطاع صناعى اةل خلٌه ثالثه المطاهره محافظة المنٌا .

_____________________________________ 
 النشاط

_____________________________________ 
لالستثمار الزراعى لصاحبها/عمرو عبدالبارى على احمد , تاجر فرد speedسبٌد  - 1

, وفى تارٌخ  94, برلم اٌداع ,  12/11/2019, لٌدت فى ,  78سبك لٌده برلم: , 
انون , تم تعدٌل النشاط لٌصبح تعدٌل نشاط المنشاة: انشطه من داخل ل 21/12/2021

التجارة -انشاء او ادارة او تشغٌل الجامعات والمدارس  2017لسنة 72االستثمار 
العامة)فٌما هو مسموح به لانونا( بالمدن والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده والمناطك النائٌه 

والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمه شبه جزٌره سٌناء مع مراعاه ماورد بمرار 
لسنه  356وماورد بمرار رئٌس الجمهورٌه برلم  2007لسنه  350رلم  رئٌس الوزراء

استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابله لالستزراع  2008
استزراع االراضى المستصلحة وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضى 

ولٌس الرى بطرٌك مخصصةاالستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة 
الغمر )اكثر من الف فدان والل من عشرٌن الف فدان ( فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار 

ومراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2007لسنه 350رئٌس الوزراء رلم 
تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان  2008لسنه  356
تسمٌن او اللحوم تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او ال

او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم تربٌة الخٌول الامة المزارع السمكٌة 
 72الهندسة الوراثٌة فى المجاالت النباتٌة والحٌوانٌة انشطة من خارج لانون االستثمار 

فى شان سجل المصدرٌن  1975لسنة  118دٌر)مع مراعاة المانون رلم التص 2017لسنة 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

( التورٌدات العمومٌة الدخول فى المنالصات والمزاٌدات مع التزام المنشاة بافراد حسابات 
مستمله ومركز مالً مستمل لكل نشاط على حده لالنشطه الوارده بمانون االستثمار وفً 

ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الوارده بمانون  حاله عدم التزام المنشاه بهذا الشرط
 االستثمار مع عدم تمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به . .

_____________________________________ 
 الكٌان المانونى

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 االسم و السمة
_____________________________________ 

ص , تم التأشٌر بتعدٌل , االسم التجارى ,  12:00:00 21/12/2021فى تارٌخ : ,  - 1
الى : سبٌد  94, برلم اٌداع  12/11/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  78الممٌدة برلم لٌد , 

speedرو عبدالبارى على احمد .لالستثمار الزراعى لصاحبها/عم 
_____________________________________ 

 االشخاص
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 تعدٌالت السجل التجارى شركات
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 شطب -محو 
_____________________________________ 

, لٌدت فى ,  485رضا واصف فهمى واصف وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1
شطب  -, تم محو  16/12/2021, وفى تارٌخ  80, برلم اٌداع ,  16/01/2012

السجل االستغناء عن الفرع بناء على عمد التعدٌل ولرار الهٌئه ومحضر مصدق على 
 . 2021/12/2/س 356ولٌعاته رلم ت

, لٌدت فى  339شركه دمحم عبدالحمٌد دمحم علوانى وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 2
شطب  -, تم محو  22/12/2021, وفى تارٌخ  326, برلم اٌداع ,  13/10/2020, 

ن استثمار السجل تم الغاء الفرع الكائن فى مركز العدوه محافظة المنٌا بناء عى تاشٌر م
 . 2021/10/24فى  49915الماهره اٌداع رلم 

, لٌدت فى ,  528شركة تارجت للتوكٌالت والتجاره , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 3
شطب  -, تم محو  26/12/2021, وفى تارٌخ  154, برلم اٌداع ,  16/12/2018

تم وضع  2021/12/23السجل بناء على محضر الجمعٌه الغٌر عادٌه المنعمد بتارٌخ 
 28107022401631الشركه تحت التصفٌه وتعٌن السٌد/ احمد حسن احمد رلم لومى 

 مصفٌا لانونٌا للشركه للمٌام بجمٌع اجراءات التصفٌه .
, لٌدت فى ,  528شركه تارجت للتوكٌالت والتجاره , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 4

شطب  -, تم محو  26/12/2021تارٌخ , وفى  159, برلم اٌداع ,  26/04/2021
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 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم وضع  2021/12/23السجل بناء على محضر الجمعٌه الغٌر عادٌه المنعمد بتارٌخ 
 28107022401631الشركه تحت التصفٌه وتعٌن السٌد/ احمد حسن احمد رلم لومى 

 مصفٌا لانونٌا للشركه للمٌام بجمٌع اجراءات التصفٌه .
_____________________________________ 

 رأس المال
_____________________________________ 

, لٌدت فى ,  456شركة غرٌب ناجى على حسن وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1
, تم تعدٌل رأس المال  12/12/2021, وفى تارٌخ  34, برلم اٌداع ,  03/02/2021

 . 300000.000لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى ,  485دمحم حسٌن وشركاؤه , شركة سبك لٌدها برلم: , شركة دمحم عبده  - 2

, تم تعدٌل رأس المال  15/12/2021, وفى تارٌخ  79, برلم اٌداع ,  21/11/2010
 . 300000.000لٌصبح رأس مالها 

شركة ناجى على عٌد واحالم حسن موسى وشركائهما , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 3
,  22/12/2021, وفى تارٌخ  142, برلم اٌداع ,  14/04/1997, لٌدت فى ,  522

 . 500000.000تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت  202شركة عبدالحكٌم سٌد حسن الورالى وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 4

, تم تعدٌل رأس  27/12/2021, وفى تارٌخ  112, برلم اٌداع ,  05/03/2020فى , 
 . 500000.000المال لٌصبح رأس مالها 

, لٌدت فى ,  537شركة شرٌف دمحم دمحم على وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 5
, تم تعدٌل رأس المال  27/12/2021, وفى تارٌخ  169, برلم اٌداع ,  17/05/2021

 . 300000.000لٌصبح رأس مالها 
,  360ل وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: , شركة/ عبدهللا حمدى رفعت دمحم للندو - 6

, تم تعدٌل  28/12/2021, وفى تارٌخ  363, برلم اٌداع ,  15/07/1996لٌدت فى , 
 . 300000.000رأس المال لٌصبح رأس مالها 

, لٌدت فى  435شركة على فرج اسماعٌل فرج وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 7
, تم تعدٌل رأس المال  29/12/2021, وفى تارٌخ  8,  , برلم اٌداع 04/11/2015, 

 . 1000000.000لٌصبح رأس مالها 
_____________________________________ 

 العناوٌن
_____________________________________ 

,  680شركة / مصطفى عبدالغنى حافظ دمحم وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1
, تم تعدٌل  01/12/2021, وفى تارٌخ  431, برلم اٌداع ,  26/09/1996لٌدت فى , 

بلون )أ( الخلٌه  -( 8العنوان لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط / المطعه )
 المنطمه الصناعٌه بالمطاهره شرق النٌل نحافظة المنٌا . -المطاع الصناعى الرابع  -الثانٌه 

ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  GROWTH TELECOMجروث تٌلٌكوم  - 2
, تم  05/12/2021, وفى تارٌخ  23, برلم اٌداع ,  25/01/2021, لٌدت فى ,  448

تعدٌل العنوان لٌصبح فتتاح فرع / برج المهندس شارع الرى )سكة تله سابما( محافظة 
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 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المنٌا .
رلم: , ش.م.م , شركة سبك لٌدها ب GROWTH TELECOMجروث تٌلٌكوم  - 3

, تم  05/12/2021, وفى تارٌخ  23, برلم اٌداع ,  25/01/2021, لٌدت فى ,  448
 شارع المجٌدى مركز ملوى محافظة المنٌا . 91تعدٌل العنوان لٌصبح افتتاح فرع/ 

ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  GROWTH TELECOMجروث تٌلٌكوم  - 4
, تم  05/12/2021, وفى تارٌخ  23, برلم اٌداع ,  25/01/2021, لٌدت فى ,  448

 تعدٌل العنوان لٌصبح افتتاح فرع / شارع الجٌش مركز دٌرمواس محافظة المنٌا .
ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  GROWTH TELECOMجروث تٌلٌكوم  - 5

, تم  05/12/2021, وفى تارٌخ  23, برلم اٌداع ,  25/01/2021,  , لٌدت فى 448
 تعدٌل العنوان لٌصبح افتتاح فرع / شارع الثوره مركز مطاى محافظة المنٌا .

ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  GROWTH TELECOMجروث تٌلٌكوم  - 6
, تم  05/12/2021, وفى تارٌخ  23, برلم اٌداع ,  25/01/2021, لٌدت فى ,  448

منطمة  72عمارة  118تعدٌل العنوان لٌصبح افتتاح فرع / اسٌوط االربعٌن بالعنوان 
 مبارن شارع عبدالحلٌم موسى محافظة اسٌوط .

ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  GROWTH TELECOMجروث تٌلٌكوم  - 7
, تم  05/12/2021, وفى تارٌخ  23, برلم اٌداع ,  25/01/2021, لٌدت فى ,  448

 مركز صدفا محافظة اسٌوط . -شارع الجٌش  63تعدٌل العنوان لٌصبح افتتاح فرع / 
ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  GROWTH TELECOMجروث تٌلٌكوم  - 8

, تم  05/12/2021, وفى تارٌخ  23, برلم اٌداع ,  25/01/2021, لٌدت فى ,  448
 محافظة لنا . -ٌولٌو عمارة المناعى  23تعدٌل العنوان لٌصبح افتتاح فرع / شارع 

ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  GROWTH TELECOMجروث تٌلٌكوم  - 9
, تم  05/12/2021, وفى تارٌخ  23, برلم اٌداع ,  25/01/2021فى ,  , لٌدت 448

 محافظة لنا . -تعدٌل العنوان لٌصبح افتتاح فرع / شارع سعد زغلول مركز لفط 
ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  GROWTH TELECOMجروث تٌلٌكوم  - 10

, تم  05/12/2021خ , وفى تارٌ 23, برلم اٌداع ,  25/01/2021, لٌدت فى ,  448
تعدٌل العنوان لٌصبح افتتاح فرع / شارع الجمهورٌه ابومناع بحرى مركز دشنا محافظة 

 لنا .
مركز التامٌن النفسى لالستشارات والتدرٌب ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 11

,  06/12/2021, وفى تارٌخ  134, برلم اٌداع ,  01/12/2019, لٌدت فى ,  104
 -تعدٌل العنوان لٌصبح افتتاح فرع / صندفا الشارع العام بجوار صٌدلٌة دمحم نجاح تم 

 مركزبنى مزار محافظة المنٌا .
, لٌدت فى  361شركة هانى نبٌل اوجٌن اسحك وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 12

ان , تم تعدٌل العنو 09/12/2021, وفى تارٌخ  364, برلم اٌداع ,  02/11/2020, 
مولع  -مدٌنة المنٌا  -شارع الحرٌه الدور الخامس  208لٌصبح المركز الرئٌسى / 

 ممارسة النشاط/ جمٌع انحاء الجمهورٌه فٌما عدا شبه جزٌرة سٌناء ٌلزم الموافمة مسبما .
, لٌدت فى ,  711شركة على احمد عبدالحمٌد وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 13
, تم تعدٌل العنوان  12/12/2021, وفى تارٌخ  477اٌداع ,  , برلم 07/11/2021
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 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط / البهنسا على الطرٌك الصحراوى الغربى 
 م ٌملن / على احمد عبدالحمٌد على . 250اسٌوط الصحراوى( على مساحة  -) مصر 

, لٌدت فى ,  711لٌدها برلم: , شركة على احمد عبدالحمٌد وشرٌكه , شركة سبك  - 14
, تم تعدٌل العنوان  13/12/2021, وفى تارٌخ  477, برلم اٌداع ,  07/11/2021

لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط / البهنسا على الطرٌك الصحراوى الغربى 
 م ٌملن / احمد عبدالحمٌد على سلٌمان . 250اسٌوط الصحراوى( على مساحة  -) مصر 

, لٌدت فى ,  485شركة دمحم عبده دمحم حسٌن وشركاؤه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 15
, تم تعدٌل العنوان  15/12/2021, وفى تارٌخ  79, برلم اٌداع ,  21/11/2010

لٌصبح تم االستغناء عن فرع الشركه لجعل المركز رئٌسى ومولع ممارسة نشاط بالعنوان 
 المذكور .

, لٌدت فى ,  485عبده دمحم حسٌن وشركاؤه , شركة سبك لٌدها برلم: , شركة دمحم  - 16
, تم تعدٌل العنوان  15/12/2021, وفى تارٌخ  79, برلم اٌداع ,  21/11/2010

لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط االول/ المطاع الصناعى االول _ الخلٌه 
مولع ممارسة  -شرق النٌل محافظة المنٌا  ( المطاهره38الثالثه _ بلون ) أ ( لطعه رلم )

 النشاط الثانى / جمٌع انحاء الجمهورٌه فٌما عدا شبه جزٌرة سٌناء ٌلزم الموافمة مسبما .
 elkhayam for tourismشركة الخٌام لالستثمار السٌاحى ش.ذ.م.م  - 17

investment  , :لم , بر 23/08/2021, لٌدت فى ,  623, شركة سبك لٌدها برلم
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المركز الرئٌسى  20/12/2021, وفى تارٌخ  327اٌداع , 

 -المنٌا  -( شارع دمران المتفرع من شارع الجمهورٌه 3ومولع ممارسة النشاط االول/ )
مولع ممارسة بالى االنشطه/ جمٌع انحاء الجمهورٌه فٌما عدا شبه جزٌرة سٌناء ٌلزم 

وما ورد بمرار رئٌس 2007لسنة 350اة لرار رئٌس الوزراء رلم الموافمة مسبما مع مراع
 . 2008لسنة  356الجمهورٌة رلم 

شركة ناجى على عٌد واحالم حسن موسى وشركائهما , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 18
,  22/12/2021, وفى تارٌخ  142, برلم اٌداع ,  14/04/1997, لٌدت فى ,  522

المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط / المطاع الصناعى الثانى تم تعدٌل العنوان لٌصبح 
 -( المنطمه الصناعٌه المطاهره شرق النٌل 3112بلون و المطع ارلام ) -الخلٌه الثالثه  -

 مركز المنٌا .
,  740الصعٌد لصناعة المركزات والعصائر ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 19

, تم تعدٌل  26/12/2021, وفى تارٌخ  529برلم اٌداع , ,  08/12/2021لٌدت فى , 
محافظة الماهره  -العنوان لٌصبح افتتاح فرع ادارى للشركه بالمنطمه االستثمارٌه بالمطامٌه 

امام مصنع  5ص  23لطعه  -امام ابراج سما  -اول طرٌك العٌن السخنه خلف المدارس  -
 محمود ابراهٌم زاٌد مدٌر للفرع . البان سونستا وشركة تغذٌه وتعٌن السٌد/ دمحم

,  202شركة عبدالحكٌم سٌد حسن الورالى وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 20
, تم تعدٌل  27/12/2021, وفى تارٌخ  112, برلم اٌداع ,  05/03/2020لٌدت فى , 

المطاع  1019العنوان لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط/ لطعه رلم 
 بلون )هـ( المنطمه الصناعٌه شرق النٌل /المطاهره . -الخلٌه االولى  -الصناعى الثالث 

,  202شركة عبدالحكٌم سٌد حسن الورالى وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 21
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, تم تعدٌل  27/12/2021, وفى تارٌخ  112, برلم اٌداع ,  05/03/2020لٌدت فى , 
اء عن الفرع وجعل المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط العنوان لٌصبح تم االستغن

 باللعنوان المذكور .
_____________________________________ 

 العناوٌن
_____________________________________ 

, لٌدت فى ,  485شركة دمحم عبده دمحم حسٌن وشركاؤه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1
, تم تعدٌل النشاط  15/12/2021, وفى تارٌخ  79داع , , برلم اٌ 21/11/2010

: الامة وتشغٌل مصنع 2017لسنة  72لٌصبح انشطه من داخل لانون االستثمار رلم 
: التورٌدات 2017لسنة  72لتصنٌع الثلج . انشطه من خارج لانون االستثمار رلم 

ه لانونا . مع مراعاة العمومٌه فٌما عدا االدوٌه و المالبس العسكرٌه وفٌما هو مسموح ب
احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخٌص 

 الالزمه لمباشرة نشاطها. .
,  360شركة/ عبدهللا حمدى رفعت دمحم للندول وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 2

, تم تعدٌل  28/12/2021خ , وفى تارٌ 363, برلم اٌداع ,  15/07/1996لٌدت فى , 
النشاط لٌصبح تعدٌل النشاط بجعله / الامة وتشغٌل مصنع لصنٌع االسمده المركبه 

والمخلبٌه والورلٌه خلط وتعبئه . وصنع المبٌدات الحشرٌه المنزلٌه . وصنع المبٌدات 
ح الحشرٌه صحه عامة . وخلط وتعبئة مبٌدات متنوعه . مع مراعاه احكام الموانٌن واللوائ

 والمرارات وعلى الشركه الحصول على كافه التراخٌص الالزمه لمباشره نشاطها .
, لٌدت فى ,  581, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Quarryكوٌرى للمحاجر  - 3

, تم تعدٌل النشاط  28/12/2021, وفى تارٌخ  256, برلم اٌداع ,  05/07/2021
. استغالل المحاجر. التجارة العامة لٌصبح المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة

والتوزٌع فٌما عدا االدوٌه و المالبس العسكرٌه وفٌما هو مسموح به لانونا . التورٌدات 
العمومٌة فٌما عدا االدوٌه و المالبس العسكرٌه وفٌما هو مسموح به لانونا. وذلن دون 

صدار التراخٌص الالزمة االخالل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط است
لممارسة هذه االنشطه. وٌجوز للشركة ان تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغٌرها التى 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 . مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وعلى الشركه الحصول 
 على كافة التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها. .

_____________________________________ 
 الكٌان المانونى

_____________________________________ 
, لٌدت فى ,  537شركة سبك لٌدها برلم: , شركة شرٌف دمحم دمحم على وشركاه ,  - 1

, تم تعدٌل الكٌان  27/12/2021, وفى تارٌخ  169, برلم اٌداع ,  17/05/2021
 المانونً لٌصبح توصٌة بسٌطة .
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_____________________________________ 
 االسم و السمة

_____________________________________ 
ص , تم التأشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 08/12/2021فى تارٌخ : ,  - 1

 34, برلم اٌداع  03/02/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  456او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 الى : شركة غرٌب ناجى على حسن وشركاه .

ص , تم التأشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 15/12/2021فى تارٌخ : ,  - 2
 79, برلم اٌداع  21/11/2010, وتم اٌداعه بتارٌخ  485ممٌدة برلم لٌد , او اسمها , ال

 الى : شركة دمحم عبده دمحم حسٌن وشركاؤه .
ص , تم التأشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 22/12/2021فى تارٌخ : ,  - 3

 142اٌداع  , برلم 14/04/1997, وتم اٌداعه بتارٌخ  522او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 الى : شركة ناجى على عٌد واحالم حسن موسى وشركائهما .

ص , تم التأشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 27/12/2021فى تارٌخ : ,  - 4
 112, برلم اٌداع  05/03/2020, وتم اٌداعه بتارٌخ  202او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 ى وشركاه .الى : شركة عبدالحكٌم سٌد حسن الورال
ص , تم التأشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 27/12/2021فى تارٌخ : ,  - 5

 169, برلم اٌداع  17/05/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  537او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 الى : شركة شرٌف دمحم دمحم على وشركاه .

التأشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة ص , تم  12:00:00 28/12/2021فى تارٌخ : ,  - 6
 363, برلم اٌداع  15/07/1996, وتم اٌداعه بتارٌخ  360او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : شركة/ عبدهللا حمدى رفعت دمحم للندول وشرٌكه .
_____________________________________ 

 االشخاص
_____________________________________ 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  19السٌد الشربٌنى الشربٌنى , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  احمد - 1
بـ : له الحك فى  01/08/2013تم التأشٌر فى تارٌخ  19, برلم اٌداع  01/08/2013

تمثٌل الشركه امام الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ووزاره الموى العامله ومدرٌتها 
 وفروعها .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  19مد حسن , خروج , الممٌد برلم لٌد , احمد فاروق اح - 2
 بـ : . 01/08/2013تم التأشٌر فى تارٌخ  19, برلم اٌداع  01/08/2013

,  61اٌمن احمدكمال عطٌه عبدالرحمن , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 3
 30/10/2019ر فى تارٌخ تم التأشٌ 74, برلم اٌداع  08/08/2016وتم اٌداعه بتارٌخ 

بـ : حك االداره والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌن المتضامن / اٌمن احمد 
كمال عطٌه وله الحك منفردا فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام كافه الجهات 

ن التعامل الحكومٌه والغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص وكذل
مع جمٌع البنون والصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات 

الضمان وحك االلتراض والرهن والتولٌع على عمود االلتراض والرهن بكافه انواعه لكافه 
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اصول الشركه بما فٌها من ثابت او منمول وذلن للنفس او للغٌر وامام كافه الجهات 
ن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف كما له الحك فى الحكومٌه الخاصه بذل

التصرف وبٌع كافه اصول وممتلكات الشركه للغٌر وابرام كافه العمود والمشارطات 
والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله حك كفالة الغٌر وكذلن له حك 

 . 0صات ماعدا الشرٌن الموصىتوكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر من اختصا
, وتم اٌداعه بتارٌخ  581خٌرى مفتاح على عطٌه , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 4

 بـ : . 05/07/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  256, برلم اٌداع  05/07/2021
, وتم اٌداعه بتارٌخ  581على عبدالحمٌد عبدهللا على , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 5

بـ : ٌمثل مدٌر  05/07/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  256, برلم اٌداع  05/07/2021
الشركة السٌد/ على عبد الحمٌد عبدهللا على منفردا الشركة فى التعامل مع جمٌع البنون 

والمصارف من سحب واٌداع وفتح وغلك حسابات واالفراج عن راس المال وااللتراض 
استالمها وتسلٌمها واستصدار شهادات وخطابات الضمان والرهن والتولٌع على الشٌكات و

وبٌع اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم 
الشركة وضمن اغراضها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد 

وبٌع وتسدٌد كافة السندات مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل 
االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة 
بالنمد او باالجل وله حك تأسٌس الشركات وتعدٌلها والتخارج منها ولهم حك توكٌل الغٌرفى 

ى عطٌة و خٌرى كل او بعض ماذكر. وٌمثل المدٌرون على عبد الحمٌد عبدهللا و عطٌة عل
مفتاح على مجتمعٌن او منفردٌن الشركة فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 
جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

 بكافة اشكالهم ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر. .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  581, مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  عطٌه على عطٌه على - 6

 بـ : . 05/07/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  256, برلم اٌداع  05/07/2021
, وتم  456دمحم ابوالعٌون شتٌوى الكٌالنى , خروج شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 7

بـ :  08/12/2021ى تارٌخ تم التأشٌر ف 34, برلم اٌداع  03/02/2021اٌداعه بتارٌخ 
. 

, وتم  456غرٌب ناجى على حسن , مدٌر و شرٌن متخارج , الممٌد برلم لٌد ,  - 8
بـ :  08/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  34, برلم اٌداع  03/02/2021اٌداعه بتارٌخ 

/ دمحم ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌن المتضامن السٌد 
ابوالعٌون شتٌوى الكٌالنى وله منفردا الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام 

جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 
بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات 

الشركه وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع  وكل ذلن باسم
وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك 

لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه 
ى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله حك العمود والمشارطات والصفمات الت

 توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر .
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, وتم اٌداعه  740دمحم السٌد حسن خلٌل , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 9
 -بـ :  08/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  529, برلم اٌداع  08/12/2021بتارٌخ 
 دخول .

,  740فؤاد زاهد دمحم الجبٌلى , عضو مجلس من ذوى الخبرة , الممٌد برلم لٌد , دمحم  - 10
تم التأشٌر فى تارٌخ  529, برلم اٌداع  08/12/2021وتم اٌداعه بتارٌخ 

 دخول . -بـ :  08/12/2021
, وتم اٌداعه بتارٌخ  740اٌهاب سٌد صدٌك مصطفى , خروج , الممٌد برلم لٌد ,  - 11
بـ : عضو  08/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  529برلم اٌداع  , 08/12/2021

 مجلس اداره متخارج .
, وتم اٌداعه  485دمحم عبده دمحم حسٌن , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 12

ٌكون  -بـ :  15/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  79, برلم اٌداع  21/11/2010بتارٌخ 
والمسئولٌه للشرٌن المتضامن / دمحم عبده دمحم حسٌن . وله منفردا  حك االداره والتولٌع

الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر 
الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع 

ت وحك االلتراض وكل ذلن باسم الشركه جمٌع البنون والمصارف التولٌع على الشٌكا
وضمن اغراضها ولصالحها وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء وله الحك فى تعٌٌن 

وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركه 
فه وضمن اغراضها ولصالحها وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كا

السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 
بمعامالت الشركه بالنمد اوباالجل وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر 

. 
, وتم  485رضا واصف فهمى واصف , خروج شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 13

بـ :  15/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  79, برلم اٌداع  21/11/2010اٌداعه بتارٌخ 
. 

, وتم  522احمد كامل دمحم سلٌمان , خروج شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 14
بـ  22/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  142, برلم اٌداع  14/04/1997اٌداعه بتارٌخ 

 : للوفاه .
, وتم  522وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  احالم حسن موسى تونى , مدٌر - 15

بـ  22/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  142, برلم اٌداع  14/04/1997اٌداعه بتارٌخ 
ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن :  -: 

مجتمعٌن الحك فى التعامل  السٌد / ناجى على عٌد . والسٌده/ احالم حسن موسى . ولهما
باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام 

ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف 
من سحب واٌداع وفتح حساب واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض 

 وكافة صور التعامل كع جمٌع البنون والمصارف . والرهن
, وتم اٌداعه  522ناجى على عٌد على , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 16

 بـ : . 22/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  142, برلم اٌداع  14/04/1997بتارٌخ 
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,  202الممٌد برلم لٌد , عبدالحكٌم سٌد حسن الورالً , مدٌر وشرٌن متضامن ,  - 17
تم التأشٌر فى تارٌخ  112, برلم اٌداع  05/03/2020وتم اٌداعه بتارٌخ 

بـ : ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن  27/12/2021
المتضامن / عبد الحكٌم سٌد حسن الورالى وله فً ذلن اوسع السلطات لتحمٌك غرض 

ك فً التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة الشركة وله الح
وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم والتولٌع امام 
الشهر العماري وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 

خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون الشٌكات وفتح حسابات واستصدار 
والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً 

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل 
د والمشارطات والصفمات وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمو

التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باألجل وله حك التولٌع على عمود االلتراض 
والرهن والتعهدات التً تمس أصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضً والسٌارات من 

بٌع وشراء وتمرٌر حك عٌنً أصلى او تبعً باسم الشركة ولصالحها وكذلن حك كفالة 
فس والغٌر امام البنون والغٌر وله حك تفوٌض وتوكٌل الغٌر والبنون فً ذلن كله او الن

 بعضه فٌما عدا الشرٌن الموصً . .
, وتم اٌداعه  202مارٌنا عماد نخله بطرس , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 18

ـ : ب 27/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  112, برلم اٌداع  05/03/2020بتارٌخ 
 تحوٌل صفتها الى شرٌكه موصٌه .

, وتم  537عبدالرحمن دمحم دمحم على , خروج شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 19
بـ  27/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  169, برلم اٌداع  17/05/2021اٌداعه بتارٌخ 

. : 
, وتم اٌداعه  537,  مرٌم دمحم دمحم على , خروج شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد - 20

 بـ : . 27/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  169, برلم اٌداع  17/05/2021بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  537ٌاسر دمحم دمحم علً , خروج شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 21

 بـ : . 27/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  169, برلم اٌداع  17/05/2021بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  537على دمحم دمحم على , خروج شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 22

 بـ : . 27/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  169, برلم اٌداع  17/05/2021بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  537بالل دمحم دمحم على , مدٌر و شرٌن متخارج , الممٌد برلم لٌد ,  - 23

 بـ : . 27/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  169اٌداع , برلم  17/05/2021بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  537سلسبٌل دمحم دمحم على , خروج شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 24

 بـ : . 27/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  169, برلم اٌداع  17/05/2021بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  537الممٌد برلم لٌد , منة هللا دمحم دمحم على , خروج شرٌن متضامن ,  - 25

 بـ : . 27/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  169, برلم اٌداع  17/05/2021بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  537صفوت دمحم دمحم على , خروج شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 26

 بـ : . 27/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  169, برلم اٌداع  17/05/2021بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  537الشٌماء دمحم دمحم على , خروج شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 27
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 بـ : . 27/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  169, برلم اٌداع  17/05/2021بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  537شٌرٌن دمحم دمحم على , خروج شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 28

 بـ : . 27/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  169, برلم اٌداع  17/05/2021بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  537شرٌف دمحم دمحم على , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 29

بـ : ٌكون  27/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  169, برلم اٌداع  17/05/2021بتارٌخ 
أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن / المدٌر: شرٌف حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة 

دمحم دمحم علً . وله منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع 
الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة 

سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من 
صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على الشٌكات وكل ذلن باسم الشركة 

ولصالحها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم 
التجارٌة وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه و

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

, وتم اٌداعه  537اسراء دمحم دمحم على , خروج شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 30
 بـ : . 27/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  169 , برلم اٌداع 17/05/2021بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  537والء دمحم دمحم على , خروج شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 31
 بـ : . 27/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  169, برلم اٌداع  17/05/2021بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  360دمحم سعد احمد حسن , خروج شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 32
 بـ : . 28/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  363, برلم اٌداع  15/07/1996بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  360دمحم صابر دمحم حموده , خروج شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 33
 بـ : . 28/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  363برلم اٌداع ,  15/07/1996بتارٌخ 

, وتم  360عبدهللا حمدي رفعت دمحم , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 34
بـ  28/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  363, برلم اٌداع  15/07/1996اٌداعه بتارٌخ 

الجهات الرسمٌه للشرٌن المتضامن السٌد / ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه امام  -: 
عٌدهللا حمدى رفعت . وله منفردا الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام 
جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

اع وفتح حسابات بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌد
واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وابرام كافة العمود 

والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وكل ذلن باسم 
الشركه وضمن اغراضها ولصالحها وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله 

ستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض الحك فى تعٌٌن وعزل م
ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه وله الحك فى بٌع كل ما 

ٌخص المصنع من معدات واالالت وسٌارات وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او 
 بعض ماذكر . .
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_____________________________________ 
 تجدٌد أفراد

_____________________________________ 
الهوارى للتعبئة والتغلٌف لصاحبها محمود احمد دمحم ابراهٌم , تاجر فرد سبك لٌده  - 1

, وفى تارٌخ  553, برلم اٌداع ,  25/12/2014, لٌدت فى ,  748برلم: , 
 ص . 12:00:00 24/12/2024, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  09/12/2021

_____________________________________ 
 تجدٌد شركات

_____________________________________ 
 

 

 

 

 


