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 لٌود افراد
_____________________________________ 

مالن اسحاق صلٌب ابراهٌم لصاحبها مالن اسحاق صلٌب ابراهٌم , تاجر فرد , رأس  - 1
,  356, ورلم لٌد  240, برلم اٌداع ,  13/12/2021, لٌد فى ,  10000.000ماله , 

صنٌع المالبس عن إلامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع أعمال االلومٌتال وإلامة وتشغٌل مصنع لت
الجاهزة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلً المنشأة الحصول 

 81علً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها من الجهات المعنٌة , بجهة شمة رلم 
 _ شارع سعد زغلول و عزمى ) برج دروٌش ( . 32بالدور الثامن علوى _ العمار رلم 

دمحم دمحم السٌد غرٌب الباسطى لصاحبها دمحم دمحم السٌد غرٌب الباسطى , تاجر فرد ,  - 2
, ورلم لٌد  254, برلم اٌداع ,  27/12/2021, لٌد فى ,  100000.000رأس ماله , 

, عن تربٌه جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او  366
عاه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وعلً المنشأه التسمٌن او اللحوم مع مرا

الحصول علً كافه التراخٌص الالزمه لمباشره نشاطها من الجهات المعنٌه . , بجهة لطعه 
 ارض كائنه بحوض الرسوه _ االخالص _ ناحٌه حً الجنوب .

_____________________________________ 
 لٌود شركات

_____________________________________ 
, شركة ,  Sharpelco Groupشاربلكو جروب للتورٌدات العمومٌه والمماوالت  - 1

, ورلم لٌد  232, برلم اٌداع ,  01/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000رأس مالها , 
م الموانٌن , عن التورٌدات العمومٌه و المماوالت العمومٌه وذلن دون االخالل بأحكا 350

واللوائح والمرارات السارٌه وبشرط استصدار التراخٌص الالزمه لممارسه هذه االنشطه . 
 . -ابراج بروتكس  - 64برج المصطفً ق  - 802, بجهة حجره بالشمه رلم 

, شركة , رأس مالها ,  Porto Friends Caffeeبورتو فرٌندز كافٌه  - 2
, عن  351, ورلم لٌد  233, برلم اٌداع ,  01/12/2021, لٌدت فى ,  10000.000

إلامة و تشغٌل و إدارة صالة أللعاب الفٌدٌو ) بالي ستٌشن ( و إعداد و تمدٌم المشروبات ) 
فٌما عدا الكحولٌة ( و ذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة و 

طة . و ٌجوز للشركة أن تشترن بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنش
بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التى تزاول أعماالً شبٌهة بأعمالها أو التى لد 

تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو 
بالدور  B5 -1Bتشترٌها أو تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة الوحده 

 طرٌك بورسعٌد / دمٌاط . -مشروع بورتوسعٌد  -االرضً 
دمحم ابراهٌم السٌد سالمه و اٌهاب السٌد حسن سلٌمان و شركائهما , شركة , رأس  - 3

, ورلم لٌد  235, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌدت فى ,  500000.000مالها , 
ندسٌه مع مراعاه احكام الموانٌن , عن الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع المهمات اله 352

واللوائح والمرارات السارٌه وعلً الشركه الحصول علً كافه التراخٌص الالزمه لمباشره 
 جنوب بورسعٌد . - C8 -بالمنطمه الصناعٌه  - 52نشاطها . , بجهة لطعه ارض رلم 

 MSAR Training and Humanمسار للتدرٌب و التنمٌة البشرٌة  - 4
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Development  , 09/12/2021, لٌدت فى ,  10000.000, شركة , رأس مالها  ,
, عن إلامة و تشغٌل مركز إلعداد و تدرٌب و تنمٌة  353, ورلم لٌد  236برلم اٌداع , 

الموارد البشرٌة دون منح شهادات علمٌة . وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح 
تصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة. وٌجوز والمرارات السارٌة ، وبشرط اس

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

كام المانون. , بجهة المكتب الكائن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألح
مدن  26بالجهة البحرٌة _ العمار رلم  2بالدور المٌزانٌن ) الرودشسٌة ( مكتب رلم 

 عواٌد برج الناصر صالح الدٌن _ ش صالح سالم . 28وتنظٌم 
,  300000.000اٌهاب رشدى ابراهٌم سلٌمان و شرٌكٌه , شركة , رأس مالها ,  - 5

, عن تربٌة جمٌع أنواع  355, ورلم لٌد  239, برلم اٌداع ,  13/12/2021لٌدت فى , 
الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم مع مراعاة 

أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص 
 231ة الرضوان _ شباب الخرجٌن _ المطعة رلم الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة لرٌ

 _ جمعٌة عمرو بن العاص _ جنوب بورسعٌد . 10زراعة  22حوشة 
 P.T.S Shippingبى تى اس شٌبٌنج الٌن للتوكٌل المالحى و الخدمات اللوجستٌة  - 6

line  , برلم  14/12/2021, لٌدت فى ,  2000000.000, شركة , رأس مالها ,
, عن التوكٌالت المالحٌة و تمدٌم الخدمات اللوجستٌة و  357, ورلم لٌد  241اٌداع , 

التورٌدات العمومٌة و التجارة العامة ) فٌما هو مسموح به لانونا ( و االستٌراد و التصدٌر 
 1982لسنة  120و التوكٌالت التجارٌة و تموٌن السفن وتلتزم الشرکه بأحكام المانون رلم 

فً شان سجل المستوردٌن وتنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة  1982 لسنة 121والمانون رلم 
وال ٌنشئ تأسٌس الشرکه اي حك فً مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص 

الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل بأحكام الموانٌن المنظمة لهذا 
للوائح و المرارات السارٌة و بشرط الغرض . و ذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن و ا

استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . و ٌجوز للشركة أن تشترن بأى وجه 
من الوجوه مع الشركات و غٌرها التى تزاول أعماالً شبٌهة بأعمالها أو التى لد تعاونها 

ا أو تشترٌها أو على تحمٌك غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌه
و  11_ مكتب  3تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة أرض الجولف _ عمارة 

 الدور األرضى . 12
 mas forماس لصناعة اللوحات الكهربائٌة والمماوالت واإلنشاءات والتورٌدات  - 7

electrical panels industry contracting construction and supplies 
, برلم اٌداع ,  14/12/2021, لٌدت فى ,  40000000.000, شركة , رأس مالها , 

, عن إلامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع كشافات شوارع  358, ورلم لٌد  242
ومصانع واللوحات الكهربائٌة واالستثمار العماري للمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة 

ٌدات العمومٌة واالنشاءات و ذلن دون اإلخالل بأحكام والمناطك النائٌة والمماوالت والتور
الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة و بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه 

األنشطة . و ٌجوز للشركة أن تشترن بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التى 
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لى تحمٌك غرضها فى مصر أو فى تزاول أعماالً شبٌهة بأعمالها أو التى لد تعاونها ع
الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون 

(  18( عواٌد )  80( مدن وتنظٌم و ) 88. , بجهة كامل الدور المسروق بالعمار رلم ) 
سابما ( وحالٌا  مسلسلة حسب تنمٌر محافظة بورسعٌد ، تمسٌم الورش بشارعً ) دمنهور

 شارع الشهٌد إبراهٌم الدسولً والنٌل برج النٌل شٌاخة العباسً لسم العرب .
, شركة , رأس مالها ,  E invoice Solutionsاي انفوٌس سولٌوشنز  - 8

, عن  360, ورلم لٌد  244, برلم اٌداع ,  16/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000
وٌر البرمجٌات و موالع االنترنت و تطبٌمات تكنولوجٌا التورٌدات العمومٌة و صناعة و تط

المعلومات و صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و 
تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و التعلٌم التكنولوجى و اعمال تصمٌم و 

ات و نظم المعلومات االلكترونٌة و تشغٌلها إنتاج البرامج و التطبٌمات و انشاء لواعد البٌان
و التدرٌب علٌها و اعمال التوصٌف و التحلٌل و التصمٌم للبرمجٌات و لواعد البٌانات و 

التطبٌمات بمختلف أنواعها و ذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات 
نشطة . و ٌجوز للشركة أن السارٌة و بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األ

تشترن بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التى تزاول أعماالً شبٌهة بأعمالها أو 
التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها 

تكس _ برج أو تشترٌها أو تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة أبراج برو
 . 13العزٌمة _ الدور الثانً _ شمة 

, لٌدت فى  100000.000البطل جروب للتجارة و التوزٌع , شركة , رأس مالها ,  - 9
, عن تجارة و توزٌع المواد  363, ورلم لٌد  248, برلم اٌداع ,  23/12/2021, 

اللوائح و المرارات الغذائٌة و عموم التورٌدات و ذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن و 
السارٌة و بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . و ٌجوز للشركة أن 

تشترن بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التى تزاول أعماالً شبٌهة بأعمالها أو 
ها التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌ

_ عمارة  4_ مدخل  3أو تشترٌها أو تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة شمة 
 نبٌل منصور _ تعاونٌات الجٌزة .

, شركة , رأس  G.PLAZOTIجً . بالزوتً للعطور ومستحضرات التجمٌل  - 10
, ورلم لٌد  253, برلم اٌداع ,  26/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000مالها , 

, عن تجارة و تورٌد و توزٌع العطور و مستحضرات التجمٌل و تجارة و توزٌع  365
األعالف الحٌوانٌة بكافة أنواعها و التوكٌالت التجارٌة و الخدمات اللوجستٌة للموانئ و 

ة و تصمٌم و تنفٌذ الدٌكورات الداخلٌة و الخارجٌة للوحدات و المحال و الخدمات الجمركٌ
أعمال تورٌدات المهام المكتبٌة و أعمال تورٌدات مستلزمات المصانع و تمدٌم االستشارات 

الجمركٌة لألفراد و المؤسسات ) فٌما عدا ما ٌتعلك بأسواق األوراق المالٌة و كذا 
رات و الدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبه زٌادة راس المال االستشارات المانونٌة و االستشا

و االستحواذ و كذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌه ألنشطة الشركات العاملة فً 
من لانون سوق راس المال و الئحته  27مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

نات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التنفٌذٌة ( و تربٌة جمٌع أنواع الحٌوا
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التسمٌن أو اللحوم و تربٌة جمٌع أنواع الدواجن و الطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت 
أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن و اللحوم و تربٌة الخٌول و الهندسة الوراثٌة فً 

خالل بأحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات المجاالت النباتٌة و الحٌوانٌة و ذلن دون اإل
السارٌة و بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . و ٌجوز للشركة أن 

تشترن بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التى تزاول أعماالً شبٌهة بأعمالها أو 
ما ٌجوز لها أن تندمج فى التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر أو فى الخارج ، ك

شركة أخرى أو معها أو تتحول الى شركة من طبٌعة أخرى و ذلن كله طبماً ألحكام المانون 
 _ شارع محفوظ حسٌن العجرودي وصالح الدٌن _ . 2. , بجهة محل بالعمار رلم 

 Clean aid for cleaning and generalكلٌناٌد للنظافه والخدمات العامه  - 11
services  , برلم  28/12/2021, لٌدت فى ,  150000.000, شركة , رأس مالها ,

, عن تمدٌم خدمات النظافه واباده الحشرات والموارض _  369, ورلم لٌد  257اٌداع , 
تجمٌع الممامه وفضالت االنشطه االنتاجٌه والخدمٌه ومعالجتها _ الامه وتشغٌل مغسله 

التوزٌع وعموم التورٌدات .وذلن دون االخالل سٌارات ) كار كٌر ( _ عموم التجاره و
بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه , وبشرط استصدار التراخٌص الالزمه 

لممارسه هذه االنشطه , وٌجوز للشركه ان تشترن بأي وجه من الوجوه مع الشركات 
مٌك غرضها فً وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهه بأعمالها او التً لد تعاونها علً تح

مصر او فً الخارج , كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 
بالدور المسروق ) رود شاسٌه ( بالعمار الممام علً  3الحكام المانون . , بجهة مكنب رلم 

عواٌد شارع دمحم علً و شارع طولون بالمرب من  88مدن وتنظٌم  73لطعه االرض رلم 
 النٌل . شارع

 Touch for general suppliesتاتش للتورٌدات العمومٌه و التجارة العامه  - 12
and trade  , برلم  30/12/2021, لٌدت فى ,  10000.000, شركة , رأس مالها ,

, عن التورٌدات العمومٌه و بخاصة تورٌد المطبوعات و  370, ورلم لٌد  261اٌداع , 
هات المضٌئه و الكالدٌنج و التجارة العامه و ذلن دون اإلخالل الدفاتر ، مستلزمات الواج

بأحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة و بشرط استصدار التراخٌص الالزمة 
لممارسة هذه األنشطة . و ٌجوز للشركة أن تشترن بأى وجه من الوجوه مع الشركات و 

لتى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر غٌرها التى تزاول أعماالً شبٌهة بأعمالها أو ا
أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام 

منطمه الحرفٌٌن _ فاطمة الزهراء _ لسم  10بلون  253المانون . , بجهة محل رلم 
 الضواحى .

 Safe zoneلعمومٌة سٌفزون لالستشارات و التدرٌب و التورٌدات ا - 13
consulting , training and general supplies  , شركة , رأس مالها ,

, عن  371, ورلم لٌد  262, برلم اٌداع ,  30/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000
تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌه 

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

من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌه ( والامه  27المنصوص علٌها فً الماده 
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ب الموارد البشرٌه والتورٌدات العمومٌه وتشغٌل واداره مركز العداد وتنمٌه وتدرٌ
والتجاره العامه و ذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة و بشرط 
استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . و ٌجوز للشركة أن تشترن بأى وجه 

بأعمالها أو التى لد تعاونها من الوجوه مع الشركات و غٌرها التى تزاول أعماالً شبٌهة 
على تحمٌك غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو 

 -شرٌحه أ  9بالعمار  1تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة محل رلم 
 االٌواءات المابوطً .

_____________________________________ 
 ل التجارى افرادتعدٌالت السج

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 شطب -محو 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 رأس المال
_____________________________________ 

واألثاث لصاحبها أحمد سعد الدٌن ٌوسف مصطفى , تاجر مرسوم لصناعة المطابخ  - 1
, وفى  116, برلم اٌداع ,  02/05/2017, لٌدت فى ,  280فرد سبك لٌده برلم: , 

 . 500000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  09/12/2021تارٌخ 
_____________________________________ 

 العناوٌن
_____________________________________ 

_____________________________________ 
 النشاط

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 الكٌان المانونى
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 االسم و السمة
_____________________________________ 

_____________________________________ 
 االشخاص

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 تعدٌالت السجل التجارى شركات
_____________________________________ 
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_____________________________________ 
 شطب - محو

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 رأس المال
_____________________________________ 

, شركة  Vanguard E-group Agencies LLCجروب اجنسٌز  –فانغارد أي  - 1
, وفى تارٌخ  40 , برلم اٌداع , 02/03/2021, لٌدت فى ,  226سبك لٌدها برلم: , 

 . 500000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  05/12/2021
, لٌدت فى ,  62اسامه ابراهٌم علً الصاحً وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 2

, تم تعدٌل رأس المال  26/12/2021, وفى تارٌخ  76, برلم اٌداع ,  28/01/2015
 . 3000000.000لٌصبح رأس مالها 

, لٌدت فى ,  337عبده دمحم دمحم رضوان وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 3
, تم تعدٌل رأس المال  26/12/2021, وفى تارٌخ  206, برلم اٌداع ,  29/09/2010

 . 1100000.000لٌصبح رأس مالها 
فى ,  , لٌدت 58شركه ٌاسر محمود إمام شحاته وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 4

, تم تعدٌل رأس المال  28/12/2021, وفى تارٌخ  72, برلم اٌداع ,  13/11/2019
 . 3530000.000لٌصبح رأس مالها 

_____________________________________ 
 العناوٌن

_____________________________________ 
بك لٌدها برلم: , , شركة س ROMAروما إللحاق العمالة المصرٌة بالدخل و الخارج  - 1

, تم  21/12/2021, وفى تارٌخ  97, برلم اٌداع ,  14/06/2021, لٌدت فى ,  266
تعدٌل العنوان لٌصبح المكتب الكائن بالدور االول برج نور االٌمان شارع دمحم على وهو 

عنوان مركزها الرئٌسى و مولع ممارسه النشاط جمٌع أنحاء الجمهورٌة فٌما عدا الماهرة و 
 ٌزة و منطمة شبه جزٌزة سٌناء .الج
) ش.ذ.م.م ( , شركة سبك لٌدها  EGY EXPORTاٌجً اكسبورت للصناعات  - 2

 26/12/2021, وفى تارٌخ  4, برلم اٌداع ,  19/01/2020, لٌدت فى ,  81برلم: , 
عمارة مدخل ب مساكن الموظفٌن الحكومٌة  101, تم تعدٌل العنوان لٌصبح شمة رلم 

 البحر و ابراهٌم سالم .بشارع طرح 
_____________________________________ 

 العناوٌن
_____________________________________ 

, لٌدت فى ,  62اسامه ابراهٌم علً الصاحً وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1
, تم تعدٌل النشاط  26/12/2021, وفى تارٌخ  76, برلم اٌداع ,  28/01/2015

لٌصبح إلامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع البوٌات الصناعٌة واإلنشائٌة العامة و البوٌات البحرٌة 
وبوٌات دوكو سٌارات و ورنٌشات عامة و مواد عازلة مختلفة جراوت وأكاسٌد ألوان 
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_ التشغٌل للغٌر والتشغٌل 2ترابٌة للبوٌات مواد عازلة وبوٌات طرق وبوٌات أخشاب . 
وٌات الصناعٌه واالنشائٌه العامه والبوٌات البحرٌه وبوٌات دوكو لدي الغٌر لتصنٌع الب

سٌارات وورنٌشات عامه ومواد عازله مختلفه جراوت واكاسٌد الوان ترابٌه للبوٌات ومواد 
عازله وبوٌات طرق وبوٌات اخشاب وعلى الشركة افراد حسابات مالٌة و مركز مالى 

الئحته التنفٌذٌة و فى حالة عدم التزام الشركة مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار و 
 72لهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الوارده بمانون االستثمار رلم 

و الئحته مع عدم تمتع االنشطة خارج لانون االستثمار المشارالٌه بالضمانات  2017لسنة 
اة احكام الموانٌن واللوائح والمرارت و الحوافز الوارده به و بالئحته التنفٌذٌة مع مراع

 السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . .
) ش.ذ.م.م ( , شركة سبك لٌدها  EGY EXPORTاٌجً اكسبورت للصناعات  - 2

 26/12/2021, وفى تارٌخ  4, برلم اٌداع ,  19/01/2020, لٌدت فى ,  81برلم: , 
_ الامة وتشغٌل مصنع لتعبئه و تغلٌف وتصنٌع المواد الغذائٌة  1, تم تعدٌل النشاط لٌصبح 

_ الامة  3_ الامة وتشغٌل مصنع لتعبئه و تغلٌف وتصنٌع االعالف بكافة أنواعها  2
_ التعبئة منتجات غذائٌة لدى الغٌر  4وتشغٌل مصنع لتعبئه و تغلٌف وتصنٌع مواد البناء 

_ أعمال التوصٌف و التحلٌل و التصمٌم للبرمجٌات و لواعد البٌانات و التطبٌمات  5
_ اعمال تصمٌم و انتاج البرامج و التطبٌمات و انشاء لواعد البٌانات  6بمختلف أنواعها . 

_ انتاج المحتوى االلكترونى  7المعلومات االلكترونٌة و تشغٌلها و التدرٌب علٌها  و نظم
_ إنشاء و إدارة مراكز االستشارات و  8بصورة المختلفة من صوت و صورة و بٌانات 

_ عموم التصدٌر  9الدراسات المتخصصة فً مجال المعلومات و االتصاالت و تطوٌرها 
اعداد الدراسات االلتصادٌة و التخطٌطٌة للمنطمة الصناعٌة _  10و التوكٌالت التجارٌة . 

_ تمدٌم  12_ اعداد الدراسات االلتصادٌة و الهندسٌة و التكنولوجٌة للمشروعات  11
الخدمات اللوجستٌة من الشحن و التفرٌغ و التوكٌالت التجارٌة و التخلٌص الجمركً . و 

المرارات السارٌة و بشرط استصدار ذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن و اللوائح و 
التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . و ٌجوز للشركة أن تشترن بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات و غٌرها التى تزاول أعماالً شبٌهة بأعمالها أو التى لد تعاونها على 
ٌها أو تحمٌك غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشتر

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون . .
, لٌدت فى ,  337عبده دمحم دمحم رضوان وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 3

, تم تعدٌل النشاط  26/12/2021, وفى تارٌخ  206, برلم اٌداع ,  29/09/2010
نواعه ومصنعات لٌصبح لامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع كفتة جمبرى مجمد ومعبا وجمبرى با

جمبرى وكفتة سمن مجمد ومعبا واسمان فٌلٌه ومجمدة شرائح واسمان اخرى محضرة 
وتجهٌز وتعبئه كابورٌا مجمدة وتجمٌد وتبرٌد اسمان فرٌش ومجمده واسمان حٌه ومطهٌه 

واخطبوط مجمد ومصنعات اسمان همبورجر كفته مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 
علً الشركه الحصول علً كافه التراخٌص الالزمه لمباشره نشاطها . والمرارات السارٌه و

. 
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_____________________________________ 
 الكٌان المانونى

_____________________________________ 
, لٌدت فى ,  58شركه ٌاسر محمود إمام شحاته وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1

, تم تعدٌل الكٌان  28/12/2021, وفى تارٌخ  72ع , , برلم اٌدا 13/11/2019
 المانونً لٌصبح توصٌة بسٌطة .

_____________________________________ 
 االسم و السمة

_____________________________________ 
ص , تم التأشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 28/12/2021فى تارٌخ : ,  - 1

 72, برلم اٌداع  13/11/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  58مٌدة برلم لٌد , او اسمها , الم
 الى : شركه ٌاسر محمود إمام شحاته وشركاه .

_____________________________________ 
 االشخاص

_____________________________________ 
, وتم اٌداعه بتارٌخ  345دمحم مصلح دمحم متولً , مدٌر بالعمل , الممٌد برلم لٌد ,  - 1

للشرٌن  -بـ :  16/01/2005تم التأشٌر فى تارٌخ  219, برلم اٌداع  16/01/2005
المتضامن عبده دمحم دمحم رضوان منفردا الحك فً التعامل بأسم الشركه وضمن اغراضها 

امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 
فه اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع الخاص بكا

والتولٌع علً الشٌكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك 
االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكذلن له حك التولٌع 

لكاتها العمارٌه واالراضً علً عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركه وممت
والسٌارات وله حك التولٌع امام الشهر العماري والتعامل مع السجل التجاري ومصلحه 

الضرائب وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه 
 والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه

بالنمض واالجل وله حك توكٌل وتفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر . وهذا ولد تم تعٌن 
السٌد / دمحم مصلح دمحم متولً من غٌر الشركاء مدٌرا مسئوال عن االنتاج واالشراف علً 

سالمه االغذٌه ووسائل السالمه والصحه المهنٌه بالمصنع ومسئوال امام كافه الجهات 
صاص منفردا وله حك تمثٌل الشركه امام الموي العامله وله صالحٌات الرلابٌه ذات االخت

لبول او رفض جمٌع البضائع من المواد الغذائٌه او مستلزمات االنتاج الوارده للمصنع 
 واعدام ما تلف منها والتعامل بكافه صور التعامل مع الجهات الرلابٌه علً الشركه . .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  226المعز لدٌن هللا عاطف دمحم عباس , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 2
بـ : ٌمثل المدٌرون  02/03/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  40, برلم اٌداع  02/03/2021

الشركة فى عاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة 
ها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة والتعامل بإسم

للجمعٌة العامه . و للمدٌرٌن مجتمعٌن الحك فى التعامل بإسم الشركة وضمن اغراضها 
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امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 
مل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع و فتح الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعا

وغلك حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على الشٌكات 
واستصدار شهادات و خطابات الضمان واالفراج عن راس المال وكل ذلن باسم الشركة 

تعٌٌن وعزل ولصالحها و كذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء ولهم الحك فى 
مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل السندات االذنٌة و التجارٌة 

وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل 
ولهم مجتمعٌن فمط حك االلتراض و حك التولٌع على عمود البٌع والرهن ألصول الشركة 

تها العمارٌة و األراضى و السٌارات و المنموالت ولهم حك توكٌل او تفوٌض فى و ممتلكا
كل او بعض ما ذكر . ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن التعامل مع البنون فٌما ٌخص إستالم و 
تمدٌم كافة الوثائك و المستندات البنكٌة و كذلن كافة المستخرجات المستندٌة الالزمة إذا ما 

ٌد / المعز لدٌن هللا عاطف دمحم عباس الحك منفرداً فً التولٌع على تطلب األمر . و للس
جمٌع الشٌكات أو التحوٌالت المتعلمة بهٌئة لناة السوٌس و جمٌع هٌئات و موانئ جمهورٌة 
مصر العربٌة و مكاتب الجوازات و مكاتب األمن الوطنى داخل جمهورٌة مصر العربٌة ، 

كافة التحوٌالت الخاصة بالهٌئات الحكومٌة و الشركات و له الحك فى التولٌع منفرداً على 
الخدمٌة الخاصة و كذلن التحوٌالت الخارجٌة الخاصة بعمالء الشركة من حسابات الشركة 

 لدى البنون . .
, وتم اٌداعه  302دمحم هانى عبد البصٌر على , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 3

بـ : ٌكون  05/08/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  150داع , برلم اٌ 24/04/2018بتارٌخ 
حك االداره والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه لكال من الساده رئٌس مجلس االداره 

ولهم الحك فً التعامل بأسم  -منفردٌن -, ونائب رئٌس مجلس االداره , والعضو المنتدب 
ه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام الشركه وضمن اغراضها اما جمٌع الجهات الحكومٌ

ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف 
من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 
م الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف بأسم الشركه ولصالحها وله
الحك فً تعٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك 

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

غٌر فً كل او بعض ما ذكر . وٌكون حك االلتراض والرهن فً توكٌل او تفوٌض ال
البنون وحك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه 

 واالراضً والسٌارات لرئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب . .
الممٌد برلم لٌد , دمحم منصور على الزغبى , نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب ,  - 4

تم التأشٌر فى تارٌخ  150, برلم اٌداع  24/04/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  302
 بـ : . 05/08/2021

, وتم  302دمحم حسنى اسماعٌل المشطى , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 5
بـ  05/08/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  150, برلم اٌداع  24/04/2018اٌداعه بتارٌخ 

. : 
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, وتم اٌداعه بتارٌخ  58اٌمن دمحم متولى سالمه , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 6
بـ : تعدلت صفته  28/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  72, برلم اٌداع  13/11/2019

 من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  58لٌد , ولٌد احمد عرالً غنٌم , شرٌن متضامن , الممٌد برلم  - 7

بـ : تعدلت صفته  28/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  72, برلم اٌداع  13/11/2019
 من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى .

,  58دمحم خالد صالح الدٌن دمحم عبد الحمٌد جاد , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 8
 28/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  72اٌداع , برلم  13/11/2019وتم اٌداعه بتارٌخ 

بـ : ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسؤلٌة امام الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن ٌاسر 
محمود امام شحاتة ، احمد محمود امام شحاتة ، دمحم خالد صالح الدٌن دمحم عبد الحمٌد جاد 

ضمن اغراضها امام جمٌع الجهات مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التعامل باسم الشركة و
الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم 

وكذلن التعامل مع حمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات والتولٌع علً 
شركة الشٌكات واالفراج عن راس المال ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء ال

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها ولهم حك لبض ودفع المبالغ 
وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود 

والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او 
ل او بعض ما ذكر. وللسٌد / ٌاسر محمود امام شحاتة منفرداً باالضافه تفوٌض الغٌر فً ك

الً ما سبك " له حك الرهن وااللتراض والكفالة وإصدار خطابات وشهادات الضمان 
وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف فً شأن ذلن وكل ذلن باسم الشركة 

وعمود البٌع باصول الشركة  وضمن اغراضها وكذلن حك التولٌع علً عمود الشراء
وممتلكاتها العمارٌة واألراضً والسٌارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلن حك التولٌع 
علً عمود المرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها دون الرهن ألرض المشروع او 

والئحتة التنفٌذٌة والئحة نظام  2017لسنه  72المبانً وشرط عدم مخالفة احكام المانون 
لعمل بالمناطك الحرة واٌضاً حمه فً توكٌل الغٌر فً المضاٌا التً ترفع من الشركة وضد ا

الشركة وحك التعامل مع كافة المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها وكذلن محاكم المضاء 
اإلداري ) مجلس الدولة والمحاكم االلتصادٌة والطعن بالنمض والطعن علً كافة االحكام 

ً الشركة ( وكذلن حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما التً ترفع من او عل
 ذكر .

, وتم اٌداعه  58دمحم سعد على ابراهٌم على , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 9
بـ : تعدلت  28/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  72, برلم اٌداع  13/11/2019بتارٌخ 

 صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى .
, وتم اٌداعه  58احمد محمود امام شحاتة , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 10

 بـ : . 28/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  72, برلم اٌداع  13/11/2019بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  58ٌاسر محمود امام شحاتة , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 11

 بـ : . 28/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  72ٌداع , برلم ا 13/11/2019بتارٌخ 
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_____________________________________ 
 تجدٌد أفراد

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 تجدٌد شركات
_____________________________________ 

مستلزمات السٌارات _ دمحم عبد الغنى الرٌس و شركه صانو كار الرٌس لصناعه  - 1
, برلم اٌداع ,  14/12/1996, لٌدت فى ,  367شركاه , شركة سبك لٌدها برلم: , 

, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  26/12/2021, وفى تارٌخ  255
 ص . 12:00:00 13/12/2026

 

 

 

 

 

 


