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 لٌود افراد
_____________________________________ 

الحسن للصناعات الؽذائٌة لصاحبها : حسام حسن محمود دمحم على , تاجر فرد , رأس  - 1
, ورلم لٌد  7521, برلم اٌداع ,  01/12/2021, لٌد فى ,  200000.000ماله , 

امة وتشؽٌل إل -: 2017لسنة  72أنشطة داخل ق  -, عن النشــــــــــــــــاط : 18568
الثالجات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة 

الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع وتعبئة وتؽلٌؾ  -وتبرٌدها أو تجمٌدها. 
 -إلامة وتشؽٌل مصنع لتخلٌل وتجفٌؾ الخضراوات والفاكهة.  -الحاصالت الزراعٌة. 

ً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع و استزراع استصالح وتجهٌز األراض
األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض 
االستصالح واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الؽمر)فٌما 

و مراعاه لرار  2007لسنة  350عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 
: 2017لسنة  72( أنشطة خارج ق 2008لسنه  356رئٌس جمهورٌه مصر العربٌة رلم 

عموم التصدٌر. وتلتزم المنشؤة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة  -
ٌسمط  الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام المنشؤة بهذا الشرط

والئحته  2017لسنة  72حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 
التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز 

 . -الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة. , بجهة سٌدى ؼازى 
عبدالخالك ابوالعنٌن لصاحبها : اٌمن عبدالخالك عبدالخالك ابوالعنٌن , اٌمن عبدالخالك  - 2

 7549, برلم اٌداع ,  01/12/2021, لٌد فى ,  10000.000تاجر فرد , رأس ماله , 
" أعمال  2017لسنة  72أنشطة داخل ق  -, عن النشــــــــــــــــاط : 18573, ورلم لٌد 

ات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها. " التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌ
أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات 

" إلامة وتشؽٌل  2017لسنة  72اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها. أنشطة خارج ق 
ومركز مالً مستمل لألنشطة وإدارة سوبر ماركت . وتلتزم المنشؤه بإفراد حسابات مالٌة 

الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام المنشؤه بهذا الشرط ٌسمط 
والئحته  2017لسنة  72حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 
إلٌه بالضمانات والحوافز  التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار

الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 
 -المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة برج الشروق 

 . - 57مٌامى خلؾ شارع 
الفتاح دمحم البحٌرى , تاجر فرد , رأس ماله ,  مركز النؽم لصاحبتها / امٌره فتحى عبد - 3

,  18578, ورلم لٌد  7563, برلم اٌداع ,  01/12/2021, لٌد فى ,  50000.000
انشاء واداره مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن -:  2017لسنه  72عن انشطه داخل 

رمجٌات ولواعد اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للب-ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات.
اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء -البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها.

 72لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌه وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .انشطه خارج ق 
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 الامه وتشؽٌل مركز تدرٌب الفنون الشعبٌه واالستعراضٌه والبالٌه والرسم- 2017لسنه 
الكائن بالمٌزان االول ٌشار الناظر للصاعد بالعمار  3والموسٌمى والؽناء , بجهة الشمه رلم 

 لسم .-سٌدى جابر -ش دار  52رلم 
كارٌزما لتشكٌل المعادن لصاحبها : جمال احمد عبد العال بخٌت , تاجر فرد , رأس  - 4

, ورلم لٌد  7569, برلم اٌداع ,  02/12/2021, لٌد فى ,  50000.000ماله , 
الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن . مع مرعاة  -1 -, عن النشاط : 18580

احكام الموانٌن واللوائح والمررات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص 
 8لطعة رلم  -الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط :

ضمن  24رلم  -حوض عزبة البربرى  -من تمسٌم جورج بافالكٌس  - 10لوط من  -
 . -ام زؼٌو  -شارع مسجد الوفاء  - 7المطعة 

الندى للمالبس الجاهزة لصاحبها : نادٌة إبراهٌم ربٌع عثمان , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 5
,  18581لٌد , ورلم  7573, برلم اٌداع ,  02/12/2021, لٌد فى ,  200000.000

" إلامة و تشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة مع مراعاة  -عن النشــــــــــــــــاط :
أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص 

طرسك اسكندرٌة مطروح  - 8بوابة  -الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة بجوار المعرض 
 . -وار فضة بج -
السالمة للمالبس الجاهزة لصاحبها : إبراهٌم ربٌع عثمان خلٌل , تاجر فرد , رأس  - 6

, ورلم لٌد  7574, برلم اٌداع ,  02/12/2021, لٌد فى ,  200000.000ماله , 
" إلامة و تشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة مع  -, عن النشــــــــــــــــاط : 18582

أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة  مراعاة
 . -بحرى  17الكٌلو  -التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة بجوار فٌال السولمه 

لصاحبها : دمحم على رجب حامد , تاجر فرد , رأس  M.H Trustام اتش تراست  - 7
, ورلم لٌد  7642, برلم اٌداع ,  06/12/2021, , لٌد فى  100000.000ماله , 

إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األدوات الصحٌة بكافة  - -, عن النشــــــــــــــــاط : 18597
استصالح وتجهٌز  -أنواعها والمنتجات البالستٌكٌة و مواسٌر البالستٌن ومستلزماتها. 

تزراع واستزراع األراضً األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالس
المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض 

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

التوكٌالت التجارٌة. تلتزم  -. 2008لسنه  356العربٌه رلم رئٌس جمهورٌه مصر 
فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال  1982لسنه  120الشركه باحكام المانون رلم 

ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة 
باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .  لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

وتلتزم المنشؤة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار 
والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام المنشؤة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا 

والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع  2017 لسنة 72والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 
األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته 
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مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول  -التنفٌذٌة. 
ع صبرى الكحكى متفرع من على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة شار

 . -ش الجمهورٌة 
بنت النٌل لصاحبتها/ نهال فوزى جابر حمدان , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 8

,  18603, ورلم لٌد  7655, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌد فى ,  100000.000
وجمٌع منتجات إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة  -عن النشــــــــــــــــاط :

االلبان مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على 
كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة المركز الرئٌسً ومولع ممارسة النشاط 

 اول . -: مدخل المستعمره اول شارع الشجر 
 جابر عبدالفتاح حسن شاهٌن , تاجر فرد , رأس عصافٌر الجنة لصاحبتها / هبه هللا - 9

, ورلم لٌد  7692, برلم اٌداع ,  07/12/2021, لٌد فى ,  10000.000ماله , 
(: أعمال التوصٌؾ والتحلٌل 72, عن النشــــــــــــــــاط : أنشطة داخل ق ) 18608

(: 72نشطه خارج ق )والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها. ا
الامة و تشؽٌل و ادارة مركز لتدرٌب و تنمٌة مهارات األطفال مع االلتزام بإفراد حسابات 
مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة 

ة بمانون اإلستثمار عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط ٌسمط حك التمتع بالمزاٌا والحوافز الوارد
والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار  2017لسنة  72رلم 

المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة. مع مراعاة أحكام الموانٌن 
لمباشرة  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة

 . -نشاطها . , بجهة لرٌة الفالوجا الرئٌسٌه 
شباب مصر لصاحبها / محمود على محمود ابوالسعود , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 10

,  18609, ورلم لٌد  7693, برلم اٌداع ,  07/12/2021, لٌد فى ,  30000.000
، سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات -عن النشــــــــــــــــاط :

األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج 
السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. االستثمار العماري بالمدن 

خارج الوادي المدٌم. مع والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة، والمناطك النائٌة، والمناطك 
مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة 

برج العرب المدٌمه  -التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة شارع مدرسة الزراعه 
- . 

تاجر فرد , االنعام لإلنتاج الحٌوانى لصاحبها : اٌمن عادل مصطفى العٌسوى ,  - 11
, ورلم  7701, برلم اٌداع ,  07/12/2021, لٌد فى ,  1000000.000رأس ماله , 

" استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة  -, عن النشــــــــــــــــاط : 18612لٌد 
التً تجعلها لابلة لالستزراع و استزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن 

األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع , وأن تستخدم  الحالتٌن أن تكون
طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الؽمر. . فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس 

 356و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  2007لسنة  350الوزراء رلم 
ن ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو " تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات، سواء كا 2008لسنه 
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التسمٌن أو اللحوم. " تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت 
أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. " إلامة المزارع السمكٌة. مع مراعاة 

الحصول على كافة التراخٌص  أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة
 . -خلؾ بنن اإلسكندرٌة  - 16الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة شمة 

كوما لصاحبها : عمرو دمحم ٌوسؾ عٌسى السٌد , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 12
,  18619, ورلم لٌد  7727, برلم اٌداع ,  08/12/2021, لٌد فى ,  20000.000

حتوى االلكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . مع عن النشاط : انتاج الم
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة 

 -عماره ب  -شارع مصطفى كامل  501التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة 
 اول . -السٌوؾ  -مدٌنة جولدن سٌتى 

صنٌع المالبس والمفروشات لصاحبتها : مرٌم نصٌؾ مٌخائٌل مٌرهم , تاجر ام ان لت - 13
,  7773, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌد فى ,  50000.000فرد , رأس ماله , 

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس والمفروشات  -1 -, عن النشاط : 18631ورلم لٌد 
ة وعلى المنشاة الحصول على كافة . مع مراعاة احكام الموانٌن والمرارت السارٌ

 . -الهانوفٌل  -التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة شارع عمر بن الخطاب 
حسام على عبد العزٌز عبد المادر لصاحبها : حسام على عبد العزٌز عبد المادر ,  - 14

 7801,  , برلم اٌداع 12/12/2021, لٌد فى ,  50000.000تاجر فرد , رأس ماله , 
الامة وتشؽٌل مصنع لحمن البالستٌن . مع مراعاة  -, عن النشاط : 18638, ورلم لٌد 

احكام الموانٌن واللوائح والمرارت السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 
 . -مرؼم خلؾ فتحى محمود  19الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة كٌلو 

حبها : امٌر دمحم نجٌب دمحم فتٌحة عطا , تاجر فرد , رأس لصا Fioriمركز فٌورى  - 15
, ورلم لٌد  7802, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌد فى ,  50000.000ماله , 

إنشاء أو إدارة  -: 2017لسنة  72أنشطة بداخل ق  -, عن النشــــــــــــــــاط : 18639
إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا  oأو تشؽٌل المدارس. 

إنتاج المحتوى اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات.  oالمعلومات. 
إلامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب الموارد البشرٌة  -: 2017لسنة  72أنشطة خارج ق 

ضانة. وتلتزم المنشؤة بإفراد حسابات مالٌة إلامة وتشؽٌل دور الح -وتنمٌة المهارات. 
ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم 

إلتزام المنشؤة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار 
تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار  والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم 2017لسنة  72رلم 

مع مراعاة أحكام الموانٌن  -المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة. 
واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 

 . -ر األول علوى الدو 2جناكلٌس شمة -طرٌك الحرٌة  681نشاطها . , بجهة 
خلؾ هللا حسانٌن احمد مرسى لصاحبها : خلؾ هللا حسانٌن احمد مرسى , تاجر فرد  - 16

, ورلم  7803, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌد فى ,  100000.000, رأس ماله , 
" االستثمار  2017لسنة  72أنشطة داخل ق  -, عن النشــــــــــــــــاط : 18640لٌد 
رى فً المناطك النائٌة و المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة العما
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سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما " تجارة الجملة و التجزئة للمواد الؽذائٌة فً المناطك النائٌة 
" عموم المماوالت "  2017لسنة  72و المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة أنشطة خارج ق 

عمومٌة وتلتزم المنشؤه بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة التورٌدات ال
الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام المنشؤه بهذا الشرط ٌسمط 

والئحته  2017لسنة  72حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 
م تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز التنفٌذٌة ، مع عد

الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 
المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة مدخل الناصرٌة 

 ثان . -وث بجوار مركز البح -المدٌمة 
خرٌطه لصاحبها / دمحم رمضان حمدهللا عبدهللا , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 31

,  18682, ورلم لٌد  7997, برلم اٌداع ,  20/12/2021, لٌد فى ,  500000.000
إلامة وتشؽٌل مصنع العادة تدوٌر المخلفات  72عن ؼرض الشركة هو أنشطة داخل ق 

التورٌدات مع التزام بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل عموم  72أنشطة خارج ق 
لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام الشركة بهذا 

لسنة  72الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 
متع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم ت 2017

بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 
والمرارت السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , 

 . -الهانوفٌل  -عمارات االندلس والحجاز  5بجهة 
اطلس جروب لصاحبها : عمرو عبد الخالك السٌد زٌد ابوزٌان , تاجر فرد , رأس  - 32

, ورلم لٌد  8035, برلم اٌداع ,  21/12/2021, لٌد فى ,  20000.000ماله , 
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنظفات . مع مراعاة احكام  -1-, عن النشاط : 18694

ة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة الموانٌن واللوائح والمرارت السارٌ
الحى الثالث  -ب 3مجاورة  - 37العمار رلم  -لمباشرة نشاطها . , بجهة شمة بالدور الثانى 

 . -برج العرب الجدٌدة  -
هارت مٌد لصاحبها : أبو زٌد احمد مصطفى احمد الشربٌنى , تاجر فرد , رأس ماله  - 17

,  18644, ورلم لٌد  7818, برلم اٌداع ,  12/12/2021فى , , لٌد  10000.000, 
أعمال التوصٌؾ والتحلٌل  -: 2017لسنة  72أنشطة داخل ق -عن النشــــــــــــــــاط :

أعمال تصمٌم وإنتاج  -والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها. 
ات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌان

 -إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات.  -علٌها. 
إلامة وتشؽٌل مركز تدرٌب وتنمٌة المهارات ولدرات  -: 2017لسنة  72أنشطة خارج ق 

)فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق تمدٌم االستشارات  -األطفال ورعاٌة الموهوبٌن . 
المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة 

رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات 
من لانون سوق رأس  27 العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة

المال والئحته التنفٌذٌة( " وتلتزم المنشؤة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة 
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الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام المنشؤة بهذا الشرط ٌسمط 
والئحته  2017لسنة  72لم حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار ر

التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز 
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  -الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة. 

, بجهة حوض وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . 
 خلؾ لسم ثالث .-برٌة ابة لٌر الفولانى لسم سابع كازولى نمرة واحد حوض سباهى 

ساري لصاحبتها : هاجر السٌد عبدالمحسن السٌد عمار , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 18
,  18645, ورلم لٌد  7819, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌد فى ,  10000.000

أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات  - -عن النشــــــــــــــــاط :
أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد  -نواعها. والتطبٌمات بمختلؾ أ

إنشاء وإدارة مراكز  -البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها. 
لسنة  72أنشطة خارج ق  -التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات. 

نمٌة المهارات ولدرات األطفال ورعاٌة إلامة وتشؽٌل مركز تدرٌب وت -: 2017
إلامة وتشؽٌل مالهى ترفٌهٌة لألطفال. " وتلتزم المنشؤة بإفراد حسابات  -الموهوبٌن . 

مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة 
زاٌا والحوافز الواردة بمانون عدم إلتزام المنشؤة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالم

والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون  2017لسنة  72اإلستثمار رلم 
اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة. , بجهة ش جالل 

 . -الدسولى مع ش المفتش الحضرة المبلٌة كمباوند البركة 
هٌام السٌد على سلٌمان لصاحبتها : هٌام السٌد على سلٌمان , تاجر فرد , رأس ماله  - 19

,  18646, ورلم لٌد  7820, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌد فى ,  10000.000, 
أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات  - -عن النشــــــــــــــــاط :

أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد  -أنواعها.  والتطبٌمات بمختلؾ
إنشاء وإدارة مراكز  -البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها. 

مع مراعاة أحكام الموانٌن  -التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات. 
على المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة واللوائح والمرارات السارٌة و

 . -سٌوؾ بحرى -نشاطها . , بجهة ش عبدالسالم عارؾ 
دمحم محمود دمحم على , تاجر فرد , رأس ماله ,  -دمحم محمود دمحم على لصاحبها : - 20

,  18648, ورلم لٌد  7828, برلم اٌداع ,  13/12/2021, لٌد فى ,  50000.000
تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او  -عن النشاط :

التسمٌن او اللحوم . مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارت السارٌة وعلى المنشاة 
الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة لرٌة احمد عرابى خلؾ 

 اول . -اته مشمس احمد شح
البسٌونى للحاصالت الزراعٌة لصاحبها : عماد رجب بسٌونى عبدالمادر , تاجر فرد  - 21

, ورلم  7849, برلم اٌداع ,  13/12/2021, لٌد فى ,  10000.000, رأس ماله , 
 -: 2017لسنة  72أنشطة من داخل ق  - -, عن النشــــــــــــــــاط : 18654لٌد 

األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع واستزراع  استصالح وتجهٌز
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األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض 
االستصالح واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الؽمر فٌما 

و مراعاه لرار  2007لسنة  350رلم عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء 
تجارة التجزئة للحاصالت  - 2008لسنه  356رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم 

 72أنشطة من خارج ق  -الزراعٌة فً المناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة. 
الً التورٌدات العمومٌة. " وتلتزم المنشؤة بإفراد حسابات مالٌة ومركز م -: 2017لسنة 

مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام المنشؤة 
لسنة  72بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه  2017
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح  -الضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة. ب

والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . 
 . -, بجهة المرٌة الثامنة مشتل 

ضان دمحم سلٌمان , تاجر فرد احمد ولٌد رمضان دمحم سلٌمان لصاحبها / احمد ولٌد رم - 22
, ورلم  7861, برلم اٌداع ,  13/12/2021, لٌد فى ,  50000.000, رأس ماله , 

تربٌه جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان -, عن  18657لٌد 
السالالت  تربٌه جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج-او التسمٌن او اللحوم.

او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم مع مراعاه احكام الموانٌن واللوائح 
والمرارات السارٌه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخٌص الالزمه لمباشره نشاطها. 

 ثان .-الحسٌنٌه ابٌس المرٌه الثانٌه  6, بجهة جزء 
االنتاج الحٌوانى لصاحبها : تامر رضا دمحم وادى طٌبه الستصالح االراضى و - 23

,  14/12/2021, لٌد فى ,  40000.000المتولى الشحبور , تاجر فرد , رأس ماله , 
" استصالح وتجهٌز  -, عن النشــــــــــــــــاط : 18659, ورلم لٌد  7877برلم اٌداع , 

تزراع األراضً األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع و اس
المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض 

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

" تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات،  2008لسنه  356رلم رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه 
سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. مع مراعاة أحكام الموانٌن 
واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 

 . -مدٌنة النوبارٌة  - - 20فرع  -نشاطها . , بجهة مدخل لرٌة الشجاعة 
ازهار حسٌن دمحم احمد لصاحبتها / ازهار حسٌن دمحم احمد , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 24

,  18666, ورلم لٌد  7904, برلم اٌداع ,  15/12/2021, لٌد فى ,  50000.000
إلنتاج السالالت أو عن النشــــــــــــــــاط : تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات، سواء كان ذلن 

األلبان أو التسمٌن أو اللحوم مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 
المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة المرٌة البٌضاء 

 . -النهضه  -بنزٌنة اخر المرٌة 
مومو لصاحبها : ابراهٌم دمحم على دمحم جمعه , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 25



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جشس التعامل مع هذا ال يجو

,  18667, ورلم لٌد  7905, برلم اٌداع ,  15/12/2021, لٌد فى ,  100000.000
تجارة الجملة والتجزئة لالجهزة الكهربائٌة والموباٌالت بالمناطك النائٌة  -عن النشاط :

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارت السارٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة .
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة جرٌن 

 . -سموحة - F10بالزا محل رلم 
جاد لالستثمار الزراعى لصاحبها دمحم عبدالكرٌم دمحم جاد , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 26

,  18668, ورلم لٌد  7921, برلم اٌداع ,  15/12/2021د فى , , لٌ 100000.000
(: استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك 72انشطه داخل ق ) -عن النشــــــــــــــــاط :

األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً 
الح واالستزراع، وأن تستخدم الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستص

طرق الري الحدٌثة فً االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر. تربٌة جمٌع أنواع 
الحٌوانات، سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. تربٌة جمٌع 

ض أو أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌ
التسمٌن أو اللحوم. المزارع السمكٌة. تجارة الجملة والتجزئة للمواد الؽذائٌة بالمناطك 
النائٌة والمجتمعات العمرانٌة االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة 
وبالمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االعالؾ 

(: عموم 72وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الصنادٌك والمواسٌر البالستٌن انشطه خارج ق )إلامة 
التورٌدات عموم التصدٌر مع االلتزام بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة 

الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط 
والئحته  2017لسنة  72زاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم ٌسمط حك التمتع بالم

التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز 
 . -النوبارٌه الجدٌده  -الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة. , بجهة ش احمد زوٌل 

لصاحبها : صالح الدٌن إبراهٌم عبدالسالم الحجر ,  Bloomingبلومٌنج لألسنان  - 27
 7949, برلم اٌداع ,  16/12/2021, لٌد فى ,  50000.000تاجر فرد , رأس ماله , 

إلامة وتشؽٌل مركز طبً متخصص  - - -, عن النشــــــــــــــــاط : 18671, ورلم لٌد 
ت التً ٌتم تمدٌم الخدمة % بالمجان سنوٌا من الحاال10فً عالج األسنان على أن ٌمدم 

..مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  -الطبٌة أو العالجٌة لها 
طرٌك  294المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة 

 . -الحرٌة كلٌوباترا الدور األول 
صالح عبد الجلٌل مطٌر , تاجر فرد , رأس ماله , النوبارٌة للتصنٌع لصاحبها : دمحم  - 28

,  18672, ورلم لٌد  7950, برلم اٌداع ,  16/12/2021, لٌد فى ,  300000.000
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وخلط وتعبئة اسمدة ورلٌة سائلة مخلبٌة  -1 -عن النشاط :

واللوائح والمرارت  سائلة وبودرة مع مراعاة احكام الموانٌن npkوبودرة واسمدة مركبة 
السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة 

 -المنطمة الصناعٌة الثانٌة  176لطعة رلم  -المركزالرئٌسى ومولع ممارسة النشاط :
 . -النوبارٌة 

, لصاحبها / فصٌل امانوٌل كفلى , تاجر فرد , رأس ماله  FIMEXمكس  - 29



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جشس التعامل مع هذا ال يجو

,  18675, ورلم لٌد  7963, برلم اٌداع ,  19/12/2021, لٌد فى ,  250000.000
عن النشــــــــــــــــاط : االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة، 

والمناطك النائٌة، والمناطك خارج الوادي المدٌم. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح 
وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , والمرارات السارٌة 

 . -البٌطاش  -العجمى  -بٌانكى  10بجهة تماطع ش خطاب مع شارع 
النجاح لالستثمار والتنمٌة لصاحبتها : نجاح إسماعٌل عبدالعزٌز المالوى , تاجر فرد  - 30

, ورلم  7989برلم اٌداع ,  , 20/12/2021, لٌد فى ,  50000.000, رأس ماله , 
استصالح  -: 2017لسنة  72أنشطة من داخل ق  -, عن النشــــــــــــــــاط : 18679لٌد 

وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع واستزراع األراضً 
المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض 

الح واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الؽمر فٌما االستص
و مراعاه لرار  2007لسنة  350عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

لسنة  72أنشطة من خارج ق  2008لسنه  356رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم 
إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل التورٌدات العمومٌة. وتلتزم المنشؤة ب -: 2017

لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام المنشؤة بهذا 
لسنة  72الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

ون اإلستثمار المشار إلٌه والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لان 2017
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح  -بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة. 

والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . 
 , بجهة شارع صبرى الكحكى متفرع من شارع الجمهورٌة .

لصاحبها : احمد دمحم حافظ خمٌس شحاته , تاجر فرد ,  Alex Egاى جى  الٌكس - 33
, ورلم لٌد  8059, برلم اٌداع ,  22/12/2021, لٌد فى ,  12000.000رأس ماله , 

" أعمال تصمٌم  2017لسنة  72أنشطة داخل ق  -, عن النشــــــــــــــــاط : 18701
بٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد ال

والتدرٌب علٌها. " إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها. " حاضنات 
" الامة و  2017لسنة  72األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. أنشطة خارج ق 

وتلتزم المنشؤه بإفراد تشؽٌل و ادارة مركز ألعداد و تاهٌل و تدرٌب الخدمات الطبٌة. 
حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، 
وفً حالة عدم إلتزام المنشؤه بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة 

األنشطة خارج والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع  2017لسنة  72بمانون اإلستثمار رلم 
لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة مع مراعاة 
أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص 

متفرع من شارع خالد بن  15شارع  -الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة برج الطائؾ 
 . -سٌدى بشر  -لولٌد ا

لصاحبها : مالئكة عبدالحفٌظ مٌرؼنى موسى , تاجر فرد , رأس  Anglesانجلٌز  - 34
, ورلم لٌد  8095, برلم اٌداع ,  23/12/2021, لٌد فى ,  25000.000ماله , 

ة و " تجارة التجزئة للمواد الؽذائٌة فً المناطك النائٌ -, عن النشــــــــــــــــاط : 18711
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جشس التعامل مع هذا ال يجو

المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 
متفرع  -المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة الدولى 

 . -مٌامى الجدٌدة  - 45متفرع من ش -من ش مصطفى كامل 
رحاب ابراهٌم عٌسى نصار لصاحبتها / رحاب ابراهٌم عٌسى نصار , تاجر فرد ,  - 35

, ورلم لٌد  8104, برلم اٌداع ,  23/12/2021, لٌد فى ,  50000.000رأس ماله , 
, عن تربٌه جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او  18714

ه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وعلى المنشؤه التسمٌن او اللحوم مع مراعا
 23الحصول على التراخٌص الالزمه لمباشره نشاطها . , بجهة ش احمد عبد السالم ن 

 اول .-لبلى امام معرض رشدى للبالط 
سامر الشحات جابر فرج لصاحبها : سامر الشحات جابر فرج , تاجر فرد , رأس  - 36

, ورلم لٌد  8105, برلم اٌداع ,  23/12/2021, لٌد فى ,  50000.000ماله , 
, عن تربٌه جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او  18715

التسمٌن او اللحوم مع مراعاه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وعلى المنشؤه 
لسم اول -ه نشاطها . , بجهة ش احمد عبد السالم الحصول على التراخٌص الالزمه لمباشر

. 
مصطفى خلؾ حمٌد حسن , تاجر فرد ,  -مصطفى خلؾ حمٌد حسن لصاحبها : - 37

, ورلم لٌد  8136, برلم اٌداع ,  26/12/2021, لٌد فى ,  20000.000رأس ماله , 
الموانٌن واللوائح الامة وتشؽٌل مخبز إفرنجى . مع مراعاة احكام  -, عن النشاط : 18725

والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. 
 . -شارع الشهٌد على صالح  25, بجهة 

لصاحبها : خلود فتحى دمحم عامر ابراهٌم , تاجر فرد , رأس  KSHكٌه اس اٌتش  - 38
, ورلم لٌد  8158, برلم اٌداع ,  27/12/2021, لٌد فى ,  10000.000ماله , 

الامة او استنجار استودٌهات او معامل االنتاج السٌنمائى او دور  -, عن النشاط : 18735
وانتاج وعرض وتوزٌع . مع  العرض او تشؽٌلها بما فى ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارت السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 
 -الهانوفٌل  -العجمى  -التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة خلؾ سنترال العجمى 

. 
د مصطفى سبلنسى للؽزل و النسٌج و المالبس الجاهزة والطباعة لصاحبها : احم - 39

,  27/12/2021, لٌد فى ,  300000.000احمد دمحم عثمان , تاجر فرد , رأس ماله , 
" إلامة و تشؽٌل  -, عن النشــــــــــــــــاط : 18739, ورلم لٌد  8169برلم اٌداع , 

مصنع لتصنٌع الؽزل و النسٌج " إلامة و تشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة " إلامة و 
ة للطباعة على النسٌج و المالبس الجاهزة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح تشؽٌل مطبع

والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . 
 اول . -مٌامى  -اتحاد مالن العال و الٌسر  - 57, بجهة شارع 

: دمحم محمود دمحم عبدالعزٌز , تاجر  لصاحبها Perfektion Techبٌرفٌكشن تن  - 40
,  8176, برلم اٌداع ,  27/12/2021, لٌد فى ,  50000.000فرد , رأس ماله , 

" أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم  -, عن النشــــــــــــــــاط : 18746ورلم لٌد 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جشس التعامل مع هذا ال يجو

نتاج البرامج للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها. " أعمال تصمٌم وإ
والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها " 
إنتاج المحتوى اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات. " إدخال البٌانات 

على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة " أعمال التوصٌؾ والتصمٌم والتطوٌر لنظم 
سبات بمختلؾ أنواعها. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الحا

 - 4المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة شمة رلم 
 . -برج العرب الجدٌدة  - - B2نموذج رلم  - 20 -عماره رلم  -الدور الرابع 

على عوض لصاحبتها : شٌماء دمحم على دمحم على عوض , تاجر شٌماء دمحم على دمحم  - 41
,  8200, برلم اٌداع ,  28/12/2021, لٌد فى ,  10000.000فرد , رأس ماله , 

أعمال  -: 2017لسنة  72أنشطة داخل ق  -, عن النشــــــــــــــــاط : 18754ورلم لٌد 
نات ونظم المعلومات اإللكترونٌة تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌا

إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل  -وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها. 
الامة وتشؽٌل مركز تدرٌب -: 2017لسنة  72تكنولوجٌا المعلومات. أنشطة خارج ق 

عدا ما  تمدٌم االستشارات )فٌما -وتنمٌة مهارات ولدرات األطفال ورعاٌة الموهوبٌن. 
ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة 
بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة 

ن م 27النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 
لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( وتلتزم المنشؤة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً 

مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام المنشؤة 
سنة ل 72بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه  2017
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح  -بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة. 

والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . 
 . -شمة دور ارضى ش داٌر الناحٌة بمرٌة للٌشان , بجهة 

ام اند اس للمٌدٌا لصاحبها : دمحم السٌد عبد الجلٌل ابراهٌم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 42
,  18760, ورلم لٌد  8217, برلم اٌداع ,  28/12/2021, لٌد فى ,  80000.000

امل االنتاج السٌنمائى او دور الامة واستنجار استودٌهات او مع -1 -عن النشاط هو :
العرض او تشؽٌلها بما فى ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع . مع 

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارت السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 
 . -ش امتداد ام كلثوم 6التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة 

_____________________________________ 
 لٌود شركات

_____________________________________ 
لمم للتنمٌة و التجارة و الخدمات الهندسٌة ش.ذ.م.م , شركة , رأس مالها ,  - 1

, ورلم لٌد  7519, برلم اٌداع ,  01/12/2021, لٌدت فى ,  1000000.000
" تجارة الجملة و  2017لسنة  72, عن ؼرض الشركة هو : أنشطة داخل ق  18567

التجزئة للمعادن والمستلزمات المعدنٌة فً المناطك النائٌة و المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة " 
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 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جشس التعامل مع هذا ال يجو

إلامة و تشؽٌل سالسل االمداد فً المناطك النائٌة و المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة " إلامة و 
ات العمرانٌة الجدٌدة " إلامة و تشؽٌل المراكز التجارٌة فً المناطك النائٌة و المجتمع

تشؽٌل مصنع لتشؽٌل و معالجة المعادن و تصنٌع األثاث المعدنى و المسبوكات المعدنٌة 
المختلفة و الجلفنة " الامة و تشؽٌل المستشفٌات المتخصصة او المتكاملة او العامة و ما 

من عدد االسرة  %( سنوٌا بالمجان10تتضمنه من انشطة عالجٌة أو طبٌة بشرط ان تمدم )
التً ٌتم شؽلها. " إلامة و تشؽٌل مركز طبى متخصص فً الجراحة بشرط ان تمدم 

%( سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة او العالجٌة او 10)
التشخٌصٌة لها. " إلامة أو تشؽٌل وإدارة وصٌانة محطات الصرؾ الصحً أو الصرؾ 

التها. " إلامة أو إدارة وتشؽٌل وصٌانة محطات تحلٌة المٌاه الصناعً والتنمٌة وتوصٌ
وتكرٌرها وشبكات توزٌعها وخطوط نملها ومعالجتها وتدوٌرها، وفما للمعاٌٌر الفنٌة 

والعلمٌة الممررة فً هذا الشؤن " مشروعات اإلسكان االجتماعً ومشروعات اإلسكان 
لمناطك النائٌة و المجتمعات العمرانٌة الموجهة لمحدودي الدخل. " االستثمار العمارى فً ا

 72الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما أنشطة خارج ق 
" المماوالت العامة " التورٌدات العمومٌة " التوكٌالت التجارٌة )تلتزم الشركه  2017لسنة 

لوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ فى شان تنظٌم اعمال ا 1982لسنه  120باحكام المانون رلم 
تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة 

لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ( 
ستشارات " تمدٌم االستشارات الهندسٌة )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا اال

المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ 
وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق 

من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( "  27المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 
لامة و تشؽٌل و ادارة مركز ألعداد و تنمٌة و تدرٌب الموارد البشرٌة. " تمدٌم الدعم الفنً ا

للشركات واألفراد " اعداد التصمٌمات الهندسٌة وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة 
ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم 

شركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار إلتزام ال
والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار  2017لسنة  72رلم 

المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة. وذلن دون اإلخالل بؤحكام 
وائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه الموانٌن والل

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

تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو 
 الحى السكنى الثالث . -ب  3مجاورة  - 186عمار  - 1, بجهة شمة 

, لٌدت فى ,  50000.000بٌكو الستصالح االراضى , شركة , رأس مالها ,  - 2
, عن ؼرض الشركة هو : "  18569, ورلم لٌد  7522, برلم اٌداع ,  01/12/2021

استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع و استزراع 
األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض 

االستصالح واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الؽمر. . 
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 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جشس التعامل مع هذا ال يجو

و مراعاه لرار  2007لسنة  350لرار رئٌس الوزراء رلم فٌما عدا المناطك الصادر بها 
وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن 2008لسنه  356رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم 

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

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

 . -مدٌنة النوبارٌة  -الحى الثانى  - 98
, لٌدت فى ,  15000.000اضى , شركة , رأس مالها , البٌاع الستصالح االر - 3

, عن ؼرض الشركة هو : "  18570, ورلم لٌد  7523, برلم اٌداع ,  01/12/2021
استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع و استزراع 

مخصصة ألؼراض  األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً
االستصالح واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الؽمر. . 

و مراعاه لرار  2007لسنة  350فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 
وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن 2008لسنه  356رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم 

رارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة واللوائح والم
. " تؤجٌر المعدات فما عدا التؤجٌر التموٌلى وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز 
مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام 

حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم  الشركة بهذا الشرط ٌسمط
والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار  2017لسنة  72

إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة. وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه 
التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها

تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو 
مدٌنة النوبارٌة  -ابنى بٌتن ج  - 211تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة عمار 

- . 
,  300000.000دالٌا كامل مرسى كامل دٌاب و شرٌكٌها , شركة , رأس مالها ,  - 4

, عن " إلامة و  18571, ورلم لٌد  7542, برلم اٌداع ,  01/12/2021لٌدت فى , 
تشؽٌل مصنع لتصنٌع المركبات و العناصر الكٌمٌائٌة االساسٌة العضوٌة و الؽٌر عضوٌة 

المضؽوطة أو المسٌلة الؽٌر عضوٌة أو العضوٌة و  و الؽازات الصناعٌة أو المخلوطة
صنع االسمدة االزوتٌة و الفوسفاتٌة و البوتاسٌة و كذلن صنع االسمدة المركبة و المخلبٌة 
و الورلٌة و صنع المنتاجات االزوتٌة المختلفة و صنع مبٌدات االفات و المواد الكٌمٌائٌة 

ٌائٌة الزراعٌة االخرى و تصنٌع التً تدخل فً صناعتها و صنع المنتاجات الكٌم
السٌلٌولوز و مشتماتة الكٌمٌائٌة , صنع بولٌمرات و بولً أمٌدات متنوعة , صنع االسفنج 
الصناعً و الفوم و كذلن صناعة منتاجات بالستٌكٌة متنوعة مع مراعاة أحكام الموانٌن 

لالزمة لمباشرة واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص ا
 . -ؼرب النوبارٌه -37عماره -5نشاطها. , بجهة شمه 

, شركة , رأس مالها ,  MAMإم اٌه إم لتصنٌع بروسلٌن وخزؾ األدوات منزلٌة  - 5
, ورلم لٌد  7546, برلم اٌداع ,  01/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000
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البروسلٌن والخزؾ  , عن ؼرض الشركة هو: " إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع 18572
وأدوات المائدة. وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط 
استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه 

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

أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبماً ألحكام المانون . , بجهة عزبة 
 . -عامرٌة اول-التالجا

 , لٌدت 100000.000سٌركون إٌجٌبت للمماوالت العمومٌة , شركة , رأس مالها ,  - 6
, عن ؼرض الشركة  18574, ورلم لٌد  7550, برلم اٌداع ,  01/12/2021فى , 

هو: " المماوالت العمومٌة " التورٌدات العمومٌة " تورٌد المحاصٌل الزراعٌة ) فٌماعدا 
تجارة الجملة للخضر و الفاكهة( وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات 

ر التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن السارٌة ، وبشرط استصدا
تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو 

التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها 
عمارة  -المانون . , بجهة شارع سنتر المدٌنة  أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام

 . -مدٌنة النوبارٌة  -تجارى  7
,  50000.000, شركة , رأس مالها ,  Microbus Storeمٌكروباص ستور  - 19

, عن ؼرض  18594, ورلم لٌد  7619, برلم اٌداع ,  05/12/2021لٌدت فى , 
لن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن الشركة هو : تجارة وبٌع المالبس واالكسسوارات وذ

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

رج ، كما شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخا
ش  8ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 

 . -طلعت حرب بجوار مكتبة شرٌؾ ومحل شارب 
 MOON LIGHT FORمون الٌت للتجارة والصناعات العشبٌة والدوائٌة  - 7

HERBS  , برلم  01/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000, شركة , رأس مالها ,
(: 72, عن ؼرض الشركة هو: أنشطة داخل ق ) 18575, ورلم لٌد  7556اٌداع , 

إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمستلزمات الطبٌه 
جات الدوائٌة الكٌماوٌة والمستخلصات واالعشاب الطبٌعبه والمواد الصٌدالنٌة والمنت

والنباتٌه والعشبٌه والمكمالت الؽذائٌة واضافات االعالؾ. إلامة وتشؽٌل مصنع لتعٌئة 
وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة من اعشاب مجهزه وخلطات عشبٌة تجارة الجملة والتجزئة 

بالمناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك 
ساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً األ

الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع، وأن تستخدم 
(: 72طرق الري الحدٌثة فً االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر أنشطة خارج ق )

والبٌطرٌة والمستلزمات الطبٌه  تصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ كل من االدوٌة البشرٌة
والمستخلصات واالعشاب الطبٌعبه والمواد الؽذائٌة من اعشاب مجهزه وخلطات عشبٌة 
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لدى الؽٌر توزٌع مستحضرات االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة واالعشاب 
فراد حسابات الطبٌعٌة ومستلزمات اإلنتاج الحٌوانى والداجنى عموم التصدٌر مع االلتزام بإ

مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة 
عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط ٌسمط حك التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار 

ستثمار والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإل 2017لسنة  72رلم 
المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة. وذلن دون اإلخالل بؤحكام 
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه 
األنشطة وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول 

ال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما أعما
ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى 

النوبارٌة الجدٌده  - 7الدور الرابع مكتب  6وذلن كله طبماً ألحكام المانون . , بجهة عمارة 
- . 
, لٌدت  100000.000لالعمال الكهرومٌكانٌكٌة , شركة , رأس مالها , الفا باور  - 8

, عن ؼرض الشركة  18576, ورلم لٌد  7558, برلم اٌداع ,  01/12/2021فى , 
هو: " المماوالت العامة. " مماوالت االعمال الكهرومٌكانٌكٌة. " التورٌدات العمومٌة. " 

. وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح التورٌدات الخاصة باالعمال الكهرومٌكانٌكٌة
والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز 

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

شارع  42أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
 . - 8مسجد األنصار عزبة عبدالمنعم رٌاض شمة بالدور الثانى علوى رلم 

, لٌدت  10000000.000, شركة , رأس مالها ,  Rigid Centerرٌجٌد سنتر  - 9
, عن ؼرض الشركة  18577, ورلم لٌد  7562, برلم اٌداع ,  01/12/2021فى , 

هو: " إدارة األصول العمارٌة وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات 
السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن 

ً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها الت
التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها 
أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة ٌكون المركز الرئٌسً إلدارة 

شارع  - 9العمار رلم  - 3المكتب رلم  - 3الشركة و مولع ممارسة النشاط: جناح رلم 
 . -كفر عبده  -فرٌد بن 

, لٌدت  1000000.000بتروجروب للتجارة والتوكٌالت , شركة , رأس مالها ,  - 10
, عن ؼرض الشركة  18579, ورلم لٌد  7568, برلم اٌداع ,  02/12/2021فى , 
 -ع ؼٌارها. تجارة السٌارات ولط -إلامة وتشؽٌل مركز خدمة وصٌانة السٌارات .  -هو: 

فى شان تنظٌم  1982لسنه  120التوكٌالت التجارٌة. تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 
اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد 
الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل 

المنظمة لهذا الؽرض . وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح باحكام الموانٌن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جشس التعامل مع هذا ال يجو

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

ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 
 303ش 2أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 

 . -تمسٌم المضاه 
 Egypt Hands for constructionاٌجٌبت هاندز للمماوالت و التجارة  - 11
&trading  , برلم  02/12/2021فى , , لٌدت  400000.000, شركة , رأس مالها ,

, عن ؼرض الشركة هو: المماوالت العامة التورٌدات  18583, ورلم لٌد  7579اٌداع , 
لسنه  120العمومٌة التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة )تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

فى شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى  1982
اولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات مز

المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض إلامة و تشؽٌل مراكز لصٌانة 
المعدات و اآلالت و خطوط اإلنتاج التجارة العامة و التوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

مشتماته ومالحماته إلامة و تشؽٌل مصنع لتصنٌع و تعبئة المواد تجارة و توزٌع الملح و 
الؽذائٌة بكافه أنواعها و تصنٌعها و تعبئتها لدى الؽٌر وكالء بالعمولة التسوٌك فما عدا 

التسوٌك العمارى و االكترونى الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافٌترٌات الثابتة لتمدٌم 
لكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن اواى جمٌع أنواع المشروبات)عدا ا

استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع و استزراع 
األراضً المستصلحة تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات، سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو 

لدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. تربٌة جمٌع أنواع ا
السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. وذلن دون اإلخالل بؤحكام 

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

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

 . طرٌك الجٌش -السراٌا  -شارع على العبادى  - 16عماره  -الدور األول  - 4شمة 
,  Alex technology Medical devicesالٌكس تكنولوجى لألجهزة الطبٌة  - 12

 7590, برلم اٌداع ,  05/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000شركة , رأس مالها , 
, عن ؼرض الشركة هو: " تصنٌع االدوٌة والمستحضرات الطبٌة و  18585, ورلم لٌد 

لدى الؽٌر " تجارة و توزٌع االدوٌة  مستحضرات التجمٌل و المكمالت الؽذائٌة
والمستحضرات الطبٌة و مستحضرات التجمٌل والمطهرات و المنظفات و الكٌماوٌات 
المكمالت الؽذائٌة و المستلزمات الطبٌة و األجهزة التعوٌضٌة والطبٌة و تجهٌزات و 

ارة العامة و مستلزمات المعامل و مراكز االشعة و الكٌماوٌات المعملٌة و الصناعٌة " التج
التوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا " التورٌدات العمومٌة " عموم التصدٌر " التسوٌك فٌما 

هو مسموح به لانونا فما عدا التسوٌك العمارى و االلكترونى " الامة و تشؽٌل و ادارة 
مركز ألعداد و تنمٌة و تدرٌب الموارد البشرٌة. وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من 

وجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على ال
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تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو 
 -تمسٌم المهندسٌن  -تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة شمة بالدور الثانى 

 ثان . - بجوار ابراج المضاه
, لٌدت  100000.000آفك جروب لالستشارات الهندسٌة , شركة , رأس مالها ,  - 13

, عن ؼرض الشركة  18586, ورلم لٌد  7592, برلم اٌداع ,  05/12/2021فى , 
هو: " تمدٌم خدمات اإلستشارات الفنٌة الهندسٌة والحلول العلمٌة المتكاملة للمشروعات و 

ئٌة و األشراؾ علً التنفٌذ )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق إدارة المشروعات الهندسٌة اإلنشا
االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم 

بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة 
من لانون سوق  27ٌة المنصوص علٌها فى المادة الشركات العاملة فى مجال االوراق المال

رأس المال والئحته التنفٌذٌة( " الخدمات الهندسٌة و الرسومات المعمارٌة و الهندسٌة " 
عمل التصمٌمات الخارجٌة و الداخلٌة و االشراؾ علً تنفٌذها " اعداد دراسات الجدوي و 

عمال المماوالت بمختلؾ أنواعها. " الدراسات التحلٌلٌة للمشروعات " المٌام بجمٌع أنواع أ
تجارة جمٌع انواع مواد البناء " التورٌدات العمومٌة وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن 

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

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

 لسم . -شارع ملن حفنً  395طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
, شركة , رأس  SINDEBADلٌؾ و التصنٌع لدى الؽٌر السندباد للتعبئة والتؽ - 14

, ورلم لٌد  7593, برلم اٌداع ,  05/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000مالها , 
, عن ؼرض الشركة هو: " أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات  18587

نت " حاضنات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها. " االتصاالت وخدمات اإلنتر
األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. " تصنٌع و تعبئة المواد الؽذائٌة لدى الؽٌر " 
توزٌع المواد الؽذائٌة وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة 

شرط ٌسمط الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام الشركة بهذا ال
والئحته  2017لسنة  72حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز 
ات الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة. وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرار

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

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

 . -شارع مٌدان عرابى  5المانون . , بجهة 
, شركة  Merava Pharmaceutical industriesمٌرافا للصناعات الدوائٌة  - 15

,  7602, برلم اٌداع ,  05/12/2021, لٌدت فى ,  1000000.000, رأس مالها , 
رض الشركة هو: " تجارة وتوزٌع وتسوٌك االدوٌة والمكمالت , عن ؼ 18588ورلم لٌد 
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الؽذائٌة والبان األطفال ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌة دون تحضٌرها 
وتصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر. " التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة. تلتزم الشركه باحكام 

له التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس فى شان تنظٌم اعمال الوكا 1982لسنه  120المانون رلم 
الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة 

ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض . وذلن 
خٌص دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار الترا

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

ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 
 . -نون . , بجهة خلؾ مسجد عباس ؼرٌب وذلن طبماً ألحكام الما

, لٌدت فى ,  250000.000الهندسٌة ألعمال التروس , شركة , رأس مالها ,  - 16
, عن ؼرض الشركة هو : "  18590, ورلم لٌد  7604, برلم اٌداع ,  05/12/2021

إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع التروس. وذلن دون اإلخالل بؤحكام لوانبن واللوائح 
لمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز وا

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

 21أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة الكٌلو  أن تندمج فٌها أو تشترٌها
 . -مرؼم -طرٌك مصر اإلسكندرٌة الصحراوى بجوار مطبعة الصفا

,  Montaser For Trading And Suppliesالمنتصر للتجارة والتورٌدات  - 17
, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌدت فى ,  200000.000شركة , رأس مالها , 

, عن ؼرض الشركة هو : عموم التجارة والتورٌدات  18591, ورلم لٌد  7614
فى شان تنظٌم  1982لسنه  120التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض . وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح 
شطة . وٌجوز والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األن

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

أ تنظٌم ش  9أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
 . - 1برج رلم  -ة السوٌس مشروع لرطاج السكنى حى محرم باشا لنا

, شركة , رأس  Advanced Buildersالبناة المتمدمون للمماوالت العمومٌة  - 18
, ورلم لٌد  7617, برلم اٌداع ,  05/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000مالها , 

تورٌدات العمومٌة. " , عن ؼرض الشركة هو: " المماوالت العمومٌة . " ال 18592
مماوالت انشاء و صٌانة المبانً. " مماوالت االعمال الكهربائٌة وااللكترونٌة والمٌكانٌكٌة. 

وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار 
جوه التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الو

مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 
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ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن 
تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبماً ألحكام المانون . , بجهة الشمة رلم 

طرٌك اسكندرٌة -اتحاد مالن الرواد  Dعلوى بالعمار رلم ))الدور الثانى عشر  121
 . -الزراعً 

, شركة  A-RAHMAN-AL GHANIMعبدالرحمن الؽانم لالستٌراد والتصدٌر  - 20
,  7635, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌدت فى ,  2000000.000, رأس مالها , 

وتصدٌر اللحوم المجمدة. تلتزم , عن ؼرض الشركة هو: " استٌراد  18595ورلم لٌد 
فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ  1982لسنه  121الشركه باحكام المانون رلم 

تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة 
لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض . 

لن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار وذ
التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه 

مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 
رج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها ؼرضها فً مصر أو فً الخا

 وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة العطؾ .
,  Metropolitan Contractorsمتروبولٌتان كنتراكتورز للصناعات المعدنٌة  - 21

 7637, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000شركة , رأس مالها , 
, عن ؼرض الشركة هو: " إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتشكٌل  18596د , ورلم لٌ

وتشؽٌل المعادن وأعمال األلومٌتال . " تورٌد المشؽوالت المعدنٌة واعمال االلومٌتال. 
وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار 

عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة 
والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع  2017لسنة  72والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته 
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط التنفٌذٌة. وذلن دون اإلخالل بؤحكام 

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

ً شركة أخرى أو معها أو تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج ف
أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبماً ألحكام المانون . , بجهة مساكن 

 . - 61بلون  -ارض البد -عبدالمادر الجدٌدة
,  50000.000باٌونٌر لتجارة وتوزٌع وتصنٌع االدوٌة , شركة , رأس مالها ,  - 22

, عن ؼرض  18598, ورلم لٌد  7646, برلم اٌداع ,  06/12/2021لٌدت فى , 
الشركة هو: تجارة وتوزٌع االدوٌه والمكمالت الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل 

الامة و تشؽٌل و ادارة  -والمستلزمات الطبٌه وتصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر التصدٌر 
مركز ألعداد و تنمٌة و تدرٌب الموارد البشرٌة. وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن 

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

شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جشس التعامل مع هذا ال يجو

أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله  أن تندمج فً شركة أخرى
 . -ستانلى  -ش المس مٌخائٌل بادٌر  13طبماً ألحكام المانون . , بجهة 

, لٌدت فى ,  100000.000الصحو للخدمات الطبٌة , شركة , رأس مالها ,  - 23
هو , عن ؼرض الشركة  18599, ورلم لٌد  7647, برلم اٌداع ,  06/12/2021

إلامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فً امراض  2017لسنة 27انشطه داخل لانون 
النساء والتولٌد. إلامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فً معامل التحالٌل. إلامة وتشؽٌل 

مركز طبى متخصص فً العالج الطبٌعً. إلامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فً 
فً الصدر والملب. إلامة وتشؽٌل االمراض الباطنة. إلامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص 

مركز طبى متخصص فً السكر والمدم السكرى. إلامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فً 
االشعه التشخٌصٌة . إلامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فً طب االسنان. بشرط أن تمدم 

ه % سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة أو العالجٌة او التشخٌص10ٌ
إدارة الصٌدلٌات. وتلتزم الشركة بإفراد حسابات  2017لسنة 27لها. انشطه خارج لانون 

مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة 
عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون 

والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون  2017لسنة  72ر رلم اإلستثما
اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة. وذلن دون 
اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 

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

ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 
متفرع من ش الهانوفٌل  ش امٌن إسحك فتوح 947وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 

 لسم . -شٌاخة العجمً بحرى -الرئٌسى 
, شركة , رأس  Digitaro for limited solutionsدٌجٌتارو للحلول المتكاملة  - 24

, ورلم لٌد  7648, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000مالها , 
توكٌالت التجارٌة )تلتزم , عن ؼرض الشركة هو: " البٌع لحساب الؽٌر " ال 18600

فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال  1982لسنه  120الشركه باحكام المانون رلم 
ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة 

لؽرض . لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا ا
وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار 

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

فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها ؼرضها فً مصر أو 
 ثان . -العصافرة بحرى  -شارع ملن حفنى  386وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 

, شركة , رأس  Acacus and Atlas inspectionاكاكوس واطلس للتفتٌش ـ - 25
, ورلم لٌد  7653رلم اٌداع , , ب 06/12/2021, لٌدت فى ,  200000.000مالها , 

, عن ؼرض الشركة هو: " تمدٌم االستشارات البحرٌة وتمدٌم الحلول المتكاملة  18601
للشركات )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة 
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وكذا واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ 
االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة 

من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( " التفتٌش  27المنصوص علٌها فى المادة 
والفحص ومعاٌنة البضائع وتمدٌر االضرار " سحب العٌنات من البضائع لتحلٌلها. " 

البحري . " تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌة فً مجال النمل البحرى . " الوساطة  الشحن والنمل
فً انهاء اإلجراءات اإلدارٌة امام الجهات الؽٌر حكومٌة. " المٌام بؤعمال األشؽال البحرٌة 

 -تمدٌم اللنشات الماطرة والصنادل والمواعٌن  -وتشمل )فن وتثبٌت الحاوٌات على السفن 
تعتٌك وتحمٌل وتستٌؾ البضائع بالساحات وعلى وسائل النمل  -لسفن أعمال نظافة عنابر ا

تموٌن وتطمٌم السفن( " المٌام باعمال  -أعمال الدهان والمراشمة للسفن  -البرٌة المختلفة 
الخدمات والمعٌنات والخبرة للسفن فى مجال الشحن البحرى والتفرٌػ وتكنولوجٌا 

فٌما عدا الشحن والنمل البرى( " اعمال التخزٌن المعلومات وتمدٌم الخدمات اللوجٌستٌه) 
واستؽالل المخازن والمستودعات الجمركٌة )عدا مخازن الكٌماوٌات والمواد الخطرة( " 

التورٌدات العمومٌة و عموم التجارة فٌما هو مسوح به لانونا. " التصدٌر. وذلن دون 
شرط استصدار التراخٌص اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وب

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

ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 
 شارع سٌبوٌه من شارع الجالء ـ لسم . 22طبماً ألحكام المانون . , بجهة وذلن 

,  500000.000الوالى الٌكس للمماوالت الكهرومٌكانٌكٌة , شركة , رأس مالها ,  - 26
, عن ؼرض  18602, ورلم لٌد  7654, برلم اٌداع ,  06/12/2021لٌدت فى , 

والمماوالت الكهربائٌة واأللكترونٌه ) التٌار الخفٌؾ ( الشركة هو: " التورٌدات العمومٌه 
والمٌكانٌكٌة وجمٌع األعمال الكهرومٌكانٌكٌة للمنشآت والمصانع والمبانى العامه . " جمٌع 

أعمال الصٌانة للمبانى والصٌانه الكهربٌة والمٌكانٌكٌة وأنظمة مكافحة وانذار الحرٌك 
ن أعمال التكٌٌؾ والتهوٌة للمبانً العامه وجمٌع محطات وشبكات التٌار الخفٌؾ وكذل

والمنشئات والمصانع . " المماوالت العامة واإلنشائٌة بجمٌع أنواعها والصناعٌة والتكمٌلٌه 
. " تورٌد وتركٌب وصٌانة محطات وشبكات الصرؾ الصحً والمٌاه والرى والولود 

تؽذٌة المٌاه وأعمال والؽاز واألباروكذلن محطات التحلٌة والمعالجة وأعمال توصٌالت 
الصرؾ الداخلً بالمبانً السكنٌة والمنشئات والمصانع " تورٌد وتركٌب وصٌانة المنشؤت 
الصناعٌة ومحطات الطاله الكهربٌة التملٌدٌة والمتجددة . " أعمال تورٌد وتركٌب وصٌانة 

نع انطمة المعلومات وجمٌع أنظمة التٌار الخفٌؾ وكامٌرات المرالبة للمنشآت والمصا
والمبانى العامه. " التوكٌالت التجارٌة وعموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا. تلتزم 

فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال  1982لسنه  120الشركه باحكام المانون رلم 
ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة 

ا من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض . لمزاولة ؼرضه
وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار 

التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه 
اال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعم
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ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 
اإلسكان الصناعى  1الجدٌدة شمة رلم  3وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة عمارة 

 . -سموحه محمور المحمودٌة 
, لٌدت  50000.000ورٌدات الهندسٌة , شركة , رأس مالها , شٌلد لألعمال و الت - 27

, عن ؼرض الشركة  18605, ورلم لٌد  7677, برلم اٌداع ,  07/12/2021فى , 
هو: " تورٌد و تركٌب معدات خطوط اإلنتاج " تورٌد و تركٌب التجهٌزات الصناعٌة " 

دات السالمه واطفاء تورٌد و تركٌب اعمال الكهرباء و التؽذٌة " تورٌد و تركٌب مع
الحرٌك واالنظمة الكهرومٌكانٌكٌة والصٌانة المتنملة لما سبك. مع مراعاة لرار وزٌر 

" تورٌد و تركٌب مستلزمات التبرٌد و  2003لسنه  64الدفاع واالنتاج الحربى رلم 
التكٌٌؾ " تورٌد و تركٌب اعمال المنشؤت الخفٌفة و التشطٌبات " مماوالت اعمال 

المعمارٌة " مماوالت اعمال و تجهٌزات صاالت العرض المتحفى " اعداد المجسمات 
التصمٌمات و الرسومات الهندسٌة و المعمارٌة وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح 

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

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

 . -هوابور المٌا -شارع دمحم مسعود  15ألحكام المانون . , بجهة 
,  50000.000, شركة , رأس مالها ,  Legal Immigrationلٌجل امٌجرٌشن  - 28

, عن ؼرض  18606, ورلم لٌد  7681, برلم اٌداع ,  07/12/2021لٌدت فى , 
الشركة هو: " تمدٌم االستشارات فً مجال الهجره و السفر )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق 

لمانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم االوراق المالٌه وكذا االستشارات ا
بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة 

من لانون سوق  27الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 
انهاء إجراءات التحاق الطالب بالجامعات رأس المال والئحته التنفٌذٌة( " الوساطة فً 

األجنبٌة " الوساطة فً انهاء اإلجراءات اإلدارٌة امام الجهات الؽٌر حكومٌة وذلن دون 
اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 

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

ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 
 . -كفر الدوار  - 2عماره  -الدفعة الثانٌة  -وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة التملٌن 

, لٌدت  50000.000الصٌاد الٌكس للمطاعم والكافٌترٌات , شركة , رأس مالها ,  - 29
, عن ؼرض الشركة هو  18607, ورلم لٌد  7686, برلم اٌداع ,  07/12/2021فى , 

: الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم وبٌع جمٌع أنواع المشروبات 
( والعصائر الجاهزه و المؤكوالت. وذلن دون اإلخالل بؤحكام البارده )عدا الكحولٌة

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

على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً  تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها
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الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . 
اول  -سٌدى بشر  -ش صالح الدٌن شعبان برج فرٌده بالس  43عمار رلم  2, بجهة رلم 

. 
لها , , شركة , رأس ما Makanna Technologyمكانه للتكنولوجٌا  - 30

 18610, ورلم لٌد  7699, برلم اٌداع ,  07/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000
, عن ؼرض الشركة هو: " أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد 
البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها " أعمال التوصٌؾ 

بمختلؾ أنواعها " التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت "  والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات
الدعاٌه و االعالن بكافة الوسائل المسموعه و الممرإه و المرئٌه وتلتزم الشركة بإفراد 

حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، 
سمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة وفً حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌ

والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج  2017لسنة  72بمانون اإلستثمار رلم 
لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة. وذلن دون 

سارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات ال
 -رشدى  -الدور األول  -شارع مدحت الملٌجى  39الالزمة لممارسة هذه األنشطة , بجهة 

. 
ماعت لتنمٌة البنٌة األساسٌة لشبكات تكنولوجٌا المعلومات , شركة , رأس مالها ,  - 31

لٌد , ورلم  7702, برلم اٌداع ,  07/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000
, عن ؼرض الشركة هو : أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء  18613

لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها. تصمٌم وتنفٌذ 
وإدارة مشروعات البنٌة األساسٌة للمعلومات واالتصاالت: )أ( أعمال التوصٌؾ والتصمٌم 

لبٌانات. )ب( تنفٌذ وإدارة شبكات نمل وتداول البٌانات. وذلن دون لشبكات ونمل وتداول ا
اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 
الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع 

ها أو التً لد تعاونها على تحمٌك الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمال
ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 
وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة سموحه الجدٌده الطرٌك الزراعى شارع نور اإلسالم 

 ثان . -بجوار مصنع بٌبى كوكا للمالبس 
, شركة , رأس مالها ,  Grand Alpina for industryجراند البٌنا للصناعات  - 32

, ورلم لٌد  7703, برلم اٌداع ,  07/12/2021, لٌدت فى ,  500000.000
, عن ؼرض الشركة هو : " إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع و تجمٌع منتجات اللٌد  18614

ات داخلٌة وخارجٌة و تجمٌع الكاسٌت من لمبه و كشاؾ و سبوت و وحدات إضاءة السٌار
و تصنٌع و تجمٌع كل ما سبك لدى الؽٌر وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً 
مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام الشركة 

لسنة  72ة بمانون اإلستثمار رلم بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الوارد
والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه  2017

بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة. وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن 
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رسة هذه األنشطة واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لمما
. وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال 

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

طرٌك  - 22ركز الرئٌسً إلدارة الشركة و مولع ممارسة النشاط الصناعى: كٌلو الم
مدخل مساكن  -خلؾ مخازن حسن عالم  -مرؼم بحرى  -اسكندرٌة الماهرة الصحراوى 

 . -النوبارٌة 
,  3000.000, شركة , رأس مالها ,  SIXth BAB SHARQستة باب شرق  - 33

, عن ؼرض  18615, ورلم لٌد  7708ع , , برلم اٌدا 08/12/2021لٌدت فى , 
الشركة هو: " عرض مصنفات سمعٌة و بصرٌة عن طرٌك البروجكتور " عرض 

مصنفات سمعٌة و بصرٌة عن طرٌك الكمبٌوتر " نشر و توزٌع الكتب " الاامة وتنظٌم 
د الندوات و الورش الثمافٌة " الامة و تشؽٌل و ادارة مركز ألعداد و تنمٌة و تدرٌب الموار

البشرٌة. وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط 
استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه 

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

تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة البدروم الكائن بالجهة الٌسرى من عمارة 
 لسم . -شارع الدكتور إبراهٌم عبدالسٌد  -( 6رلم )

ا , , شركة , رأس ماله 2M Medical Solutionsتو إم مٌدٌكال سٌلٌوشن  - 34
 18616, ورلم لٌد  7721, برلم اٌداع ,  08/12/2021, لٌدت فى ,  20000.000

, عن ؼرض الشركة هو: " تجارة و توزٌع االدوٌة و المستحضرات الطبٌة و 
مستحضرات التجمٌل و المبٌدات الحشرٌة " تصنٌع االدوٌة و المستحضرات الطبٌة لدى 

ات الطبٌة لمراكز التحالٌل و المستشفٌات و الؽٌر " تورٌد و توزٌع االدوٌة و المستلزم
الصٌدلٌات و المراكز الطبٌة و مراكز االشعة " إدارة الصٌدلٌات وذلن دون اإلخالل 
بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة 

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

مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً 
 . -سٌدى بشر  -شارع محمود مملد من خلٌل حماده  14ألحكام المانون . , بجهة 

 500000.000, شركة , رأس مالها ,  Royal For Clothesمالبس روٌال لل - 35
, عن ؼرض  18617, ورلم لٌد  7722, برلم اٌداع ,  08/12/2021, لٌدت فى , 

الشركة هو : بٌع وتسوٌك وتجارة المالبس )فٌما عدا التسوٌك العمارى والتكنولوجى( 
فرانشاٌز ( الدعاٌه و االعالن التوكٌالت التجارٌة و حك استؽالل العالمات التجارٌة ) ال

بكافة الوسائل المسموعه و الممرإه و المرئٌه البٌع بالعموله الامة و تشؽٌل و ادارة مركز 
ألعداد و تنمٌة و تدرٌب الموارد البشرٌة. إلامة و تنظٌم المعارض و المإتمرات والحفالت 

عدا المعارض  العامة بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حده )فٌما
السٌاحٌة( التسوٌك االلكترونى وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات 
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السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن 
تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو 

لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها التً 
شارع إبراهٌم  10-201أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 

 . -الشرٌؾ 
, شركة , رأس مالها ,  Heads Design  &Buildهٌدز للتصمٌمات والبناء  - 36

, ورلم لٌد  7725, برلم اٌداع ,  08/12/2021فى ,  , لٌدت 100000.000
المٌام باعداد مشروعات التخطٌط العمرانٌة والتصمٌم -, عن ؼرض الشركة هو:  18618

المٌام باعمال تنسٌك و صٌانة و ادارة وتجمٌل الحدائك و الطرق و المٌادٌن  -المعمارى. 
الستشارات الهندسٌة )فٌما عدا ما تمدٌم ا -اعداد التصمٌمات الهندسٌة. -)الالند سكٌب( 

ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة 
بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة 

من  27صوص علٌها فى المادة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المن
إدارة المشروعات عدا اإلدارة الفندلٌة. وذلن -لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( 

دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 
وه مع الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوج

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

 . -ش إسماعٌل حلمى سموحه 33وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
, لٌدت  50000.000المتطورة , شركة , رأس مالها , التجمع الهندسى للصناعات  - 37

, عن ؼرض الشركة هو  18620, ورلم لٌد  7730, برلم اٌداع ,  08/12/2021فى , 
: " إلامة و تشؽٌل مصنع لتشكٌل و تصنٌع و تشؽٌل المعادن " إلامة و تشؽٌل مصنع 

امة و تشؽٌل مصنع لتصنٌع النسٌج " إلامة و تشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة " إل
لتصنٌع االدوٌة " إلامة و تشؽٌل مصنع لتصنٌع مواد البناء وذلن دون اإلخالل بؤحكام 

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

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

 -الحى األول  -اإلسكان التجارى  - 4مكتب  -الدورالثانى علوى  -( 7, بجهة عمارة )
 . -برج العرب الجدٌٌدة 

 Home Of Expertise Forبٌت الخبرة لألنشاءات والتصمٌمات  - 38
Construction and Designs  , لٌدت فى  500000.000, شركة , رأس مالها ,

, عن ؼرض الشركة هو: "  18621, ورلم لٌد  7740, برلم اٌداع ,  09/12/2021, 
المماوالت العامة. " االستثمار العمارى. " التورٌدات العمومٌة. " التجارة العامة والتوزٌع 

بجهة شمة بالدور الثانى علوى  فٌما هو مسموح به لانونا. " اعداد التصمٌمات الهندسٌة. ,
 . -لوران -شارع عبدالسالم عارؾ 230بالعمار الكائن  201فوق المٌزانٌن رلم 

, شركة , رأس مالها ,  Winners Language Schoolمدرسة وٌنرز للؽات  - 39



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جشس التعامل مع هذا ال يجو

, ورلم لٌد  7754, برلم اٌداع ,  09/12/2021, لٌدت فى ,  3000000.000
انشاء وتشؽٌل وإدارة المدارس. وذلن دون اإلخالل -ة هو : , عن ؼرض الشرك 18625

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

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

 -المندرة  LAS, بجهة ش أبو الحسن الشاذلى متفرع من ش النبوى المهندس امام مدرسة 
. 

, لٌدت  30000.000الها , بارسنا إلدارة الكافٌهات والمطاعم , شركة , رأس م - 40
, عن ؼرض الشركة هو  18627, ورلم لٌد  7761, برلم اٌداع ,  09/12/2021فى , 

: الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات )عدا 
وائح الكحولٌة( و المؤكوالت و التٌن اواى . وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن والل

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

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

 اول . -شالرع البكباشى العسوى  55بالعمار رلم 
 ELEGANCE REALESTATEالٌجانس للتطوٌر العمارى  - 41

DEVELOPMENT  , لٌدت فى ,  1000000.000, شركة , رأس مالها ,
, عن ؼرض الشركة هو :  18628ورلم لٌد ,  7768, برلم اٌداع ,  09/12/2021

" االستثمار العمارى فً المناطك النائٌة و المجتمعات  2017لسنة  72أنشطة داخل ق 
العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما أنشطة خارج 

بات مالٌة ومركز مالً " التطوٌر العمارى وتلتزم الشركة بإفراد حسا 2017لسنة  72ق 
مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام الشركة 

لسنة  72بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 
ار المشار إلٌه والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثم 2017

بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة. وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن 
واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة 
. وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال 

شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما 
 10ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 

 . -كفر عبده  - 1شمة  -شارع إبراهٌم سالمة 
,  Digital Marine Services Solutionsدٌجتال للخدمات والحلول البحرٌة  - 42

, برلم اٌداع ,  09/12/2021, لٌدت فى ,  250000.000شركة , رأس مالها , 
, عن ؼرض الشركة هو : المساعده فً عملٌات اإلنماذ  18629, ورلم لٌد  7770

تورٌد وصٌانة معدات اإلنماذ البحرى ولطع ؼٌارها  -البحرى وإزالة حطام السفن 
التجارٌة فٌما ٌتعلك بنشاط اإلنماذ البحرى تلتزم الشركه باحكام  التوكٌالت -ومستلزماتها 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 28 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جشس التعامل مع هذا ال يجو

فى شان تنظٌم اعمال الوكاالت التجارٌة ، وال ٌنشئ  1982لسنه  120المانون رلم 
تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة 

م الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض . لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكا
المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح 

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

بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها 
ش االمام  39أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 

 اول . -سٌدى بشر بحرى من ش جمال عبدالناصر  -على 
, لٌدت  1000000.000ٌن , شركة , رأس مالها , اى سكان ألشعة الوجه والفك - 43

, عن ؼرض الشركة هو  18632, ورلم لٌد  7779, برلم اٌداع ,  12/12/2021فى , 
إلامة وتشؽٌل مركز طبً متخصص فً األشعة التشخٌصٌة للوجه والفكٌن على أن  -: 

عالجٌة لها. وذلن % بالمجان سنوٌا من الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة أو ال10ٌمدم 
دون اإلخالل بؤحكام لوانٌعبن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 

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

مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها ؼرضها فً 
-وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة عمارة تولٌب أبراج السراٌا شارع فوزى معاذ 

 . -سموحة
, شركة , رأس مالها ,  Masr Alex for suppliesمصر الٌكس للتورٌدات  - 44

, ورلم لٌد  7783, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000
, عن ؼرض الشركة هو: " التورٌدات العامة وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن  18634

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

شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما 
 300ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 

 . - 1601شمة  -بشر الترام سٌدى  -شارع عبد السالم عارؾ 
, لٌدت  500000.000, شركة , رأس مالها ,  OFOQأفك للخرسانة الجاهزة  - 45

, عن ؼرض الشركة هو  18635, ورلم لٌد  7784, برلم اٌداع ,  12/12/2021فى , 
: " إلامة و تشؽٌل مصنع لتصنٌع الخرسانة الجاهزة وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن 

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

شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما 
ترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة الدور ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تش

 ثالث . -اسكوت  -شارع مصطفى كامل  -عمارة السمان  -الثالث 
شركة مجموعة البركة لإلنتاج الزراعً والحٌوانً , شركة , رأس مالها ,  - 46

, ورلم لٌد  7785, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌدت فى ,  500000.000



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جشس التعامل مع هذا ال يجو

, عن ؼرض الشركة هو : " استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة  18636
التً تجعلها لابلة لالستزراع واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن 
أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري 

ا عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الؽمر فٌم
 2008لسنه  356و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  2007لسنة  350

o  تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو
ن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذل oاللحوم . 

أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم . " عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا. وتلتزم 
الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار 

ها فً التمتع بالمزاٌا والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حم
والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع  2017لسنة  72والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته 
، وبشرط التنفٌذٌة. وذلن دون اإلخالل بؤحكام لوانٌعبن واللوائح والمرارات السارٌة 

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

تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو 
 . -سبورتنج -شارع بورسعٌد  228ذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة تلحمها بها و

, شركة , رأس مالها ,  Black Listبالن لٌست لالستثمار السٌاحى  - 47
, ورلم لٌد  7787, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌدت فى ,  20000000.000

ولاعات االفراح  , عن ؼرض الشركة هو: " إدارة وتشؽٌل واستؽالل الشواطىء 18637
والكازٌنوهات . " الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافٌترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع 

المشروبات)عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن اواى " انشاء و ادارة 
تورٌد المالهى الترفٌهٌة لألطفال " انشاء الجامعات " عموم التورٌدات وعلى األخص 

الوجبات الؽذائٌة الجاهزة " تجهٌز الشواطئ باأللعاب المائٌة ومستلزماتها " إدارة 
واستؽالل موالؾ انتظار السٌارات والجراجات " إدارة المرى السٌاحٌة والفنادق ) الثابتة ( 
والموتٌالت واألنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمٌة وترفٌهٌة ورٌاضٌة وتجارٌة 

فٌة " عموم االستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة. تلتزم الشركه باحكام المانون و ثما
فى شان سجل المستوردٌن  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  120رلم 

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

باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض . " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به 
لانونا. " بٌع الفرٌسكا والحلوٌات " المماوالت العامة. وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن 

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

شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما 
م المانون . , بجهة عمار ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكا

 . -شارع بلهارس برج الباشا ٌمٌن المدخل الدور االرضى العصافرة بحرى 31رلم 
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اٌجى تن انٌرجى لخدمات حماٌة البٌئه ش.ذ.م.م , شركة , رأس مالها ,  - 48
, ورلم لٌد  7804, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌدت فى ,  10000000.000

هو: " إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االلواح الشمسٌة بجمٌع , عن ؼرض الشركة  18641
انواعها وأحجامها المختلفة و تصنٌع صفائح ومشمعات البولً اٌثٌلٌن. " الامة وتشؽٌل 

مصنع لخلط وتصنٌع البولٌمرات. " اعمال التصمٌمات الهندسٌة للمعدات وخطوط االنتاج 
ساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع والمصانع. " استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك اال

واستزراع األراضً المستصلحة. " تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج 
السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم. " تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان 

و اللحوم. " الامة المزارع ذلن إلنتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن ا
السمكٌة. " اعداد الدراسات والبحوث الفنٌة وااللتصادٌة ودراسات الجدوى للمشروعات 

االستثمارٌة فً مجال البنٌة االساسٌة. " إلامة وإدارة وتشؽٌل محطات تحلٌة المٌاه 
وتكرٌرها وشبكات توزٌعهاوخطوط نملها ومعالجتها وتدوٌرها. " عموم التورٌدات 

لتسوٌك عدا التسوٌك العمارى. " انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها وا
واستؽاللها وصٌانتها ومماوالت رصؾ الطرق . " تورٌد وتركٌب وتشؽٌل وصٌانة 

محطات الطالة المتجددة. وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، 
الزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن وبشرط استصدار التراخٌص ال

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

 . -شارع ظٌفل  13بجهة : برج الهدى تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , 
, شركة , رأس مالها ,  Pharos Mobility Allianceاتحاد فاروس للناللٌن  - 49

, ورلم لٌد  7813, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌدت فى ,  100000000.000
, عن ؼرض الشركة هو " النمل البرى الجماعى الداخلى و الدولى للركاب و  18642

لبرى الداخلى و الدولى للبضائع على اال ٌتم مزاولة نشاط النمل البرى للركاب او النمل ا
الدولى ( و المهمات و خدمات النمل داخل المطر المصرى او خارجه  -البضائع )الداخلى 

اال بعد المٌد بسجل الناللٌن و استخراج التراخٌص الالزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظٌم 
لى و الدولى" " التجارة العامة و التوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وذلن النمل البرى الداخ

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

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

 . -االزارٌطة  -شارع الدكتور عبدالحمٌد بدوى  24وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
,  100000.000, شركة , رأس مالها ,  OWNERSاونرز اللحاق العمالة  - 50

, عن ؼرض  18643, ورلم لٌد  7816, برلم اٌداع ,  12/12/2021لٌدت فى , 
الشركة هو: " الحاق العمالة المصرٌة بالداخل . وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن 

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

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

 Vento Technology Integratedفٌنتو تكنولوجى للحلول المتكاملة  - 51
Solutions  , برلم  12/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000, شركة , رأس مالها ,

, عن ؼرض الشركة هو: " أعمال تصمٌم وإنتاج  18647, ورلم لٌد  7823اٌداع , 
مات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلو

علٌها " أعمال التوصٌؾ والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها " أعمال 
التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات ونمل وتداول البٌانات. " تنفٌذ وإدارة شبكات نمل وتداول 

ٌة ، وبشرط البٌانات. وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار
استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه 

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

شارع  6لى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبماً ألحكام المانون . , بجهة أن تتحول إ
 . -كلٌوباترا  -خالد بن الٌزٌد 

, لٌدت فى  50000.000نماهة رٌكفرى إبدأ حٌاتن حٌاتن , شركة , رأس مالها ,  - 52
, عن ؼرض الشركة هو "  18649, ورلم لٌد  7829, برلم اٌداع ,  13/12/2021, 

شؽٌل وادارة مركز ألعداد و تنمٌة و تدرٌب الموارد البشرٌة " تمدٌم االستشارات الامة وت
فً مجال التؤهٌل السلوكى و مهارات الحٌاه )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه 

وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس 
ذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة المال واالستحوا

من لانون سوق رأس المال  27فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 
والئحته التنفٌذٌة( " إلامة وتنظٌم الندوات و ورش العمل و المعسكرات الرٌاضٌة وذلن 

ئح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوا
الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع 
الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 

ترٌها أو تلحمها بها ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تش
 . -العجمى  - 21الكٌلو  -ارض الزراعٌٌن  - 21وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة فٌال 

, لٌدت فى ,  6000000.000جامكو أٌجٌبت , شركة , رأس مالها ,  - 53
, عن ؼرض الشركة هو : "  18652, ورلم لٌد  7842, برلم اٌداع ,  13/12/2021

الجات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد إلامة وتشؽٌل الث
الؽذائٌة وتبرٌدها أو تجمٌدها " الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع وتعبئة وتؽلٌؾ 
الحاصالت الزراعٌة و انتاج تماوى الحاصالت الزراعٌة " استصالح وتجهٌز األراضً 

لالستزراع و استزراع األراضً المستصلحة. بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة 
وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح 

واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الؽمر)فٌما عدا المناطك 
 و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه 2007لسنة  350الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

( " االستٌراد و التصدٌر )تلتزم الشركة باحكام 2008لسنه  356مصر العربٌة رلم 
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فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى  1982لسنه  121المانون رلم 
حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من 

الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض( وتلتزم الشركة بإفراد الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام 
حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، 
وفً حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة 

ته التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج والئح 2017لسنة  72بمانون اإلستثمار رلم 
لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة. وذلن دون 

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

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

موٌنه أبراج سٌؾ  -دمحم فوزى معاذ  -شارع اللواء  90وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
 . -سموحة  - 2شمة  -الدور األول  - Bبرج  -)سٌؾ اٌتوال( 

 - Ad Medica for Advertisingاد مٌدٌكا للدعاٌة و التسوٌك االلكترونى  - 54
marketing  , برلم  13/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000, شركة , رأس مالها ,

" التسوٌك االلكترونى عبر , عن ؼرض الشركة هو:  18653, ورلم لٌد  7843اٌداع , 
االنترنت " الدعاٌه و االعالن بكافة الوسائل المسموعه و الممرإه و المرئٌه " إلامة و 

تنظٌم المإتمرات " أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم 
كام الموانٌن المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها وذلن دون اإلخالل بؤح

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

شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها 
مج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله أن تند

 -لوران  -طرٌك الحرٌة  696 - 706شمة  -طبماً ألحكام المانون . , بجهة الدور السابع 
 لسم .

, شركة , رأس مالها ,  Nahla Trading Coشركة نهله ترٌدنج  - 55
, ورلم لٌد  7852م اٌداع , , برل 13/12/2021, لٌدت فى ,  500000.000

, عن ؼرض الشركة هو : تجارة وتورٌد لطع الؽٌار المٌكانٌكٌة والكهربائٌة  18655
وأجزاء الماكٌنات وخطوط اإلنتاج الصٌانة المتنمله لجمٌع لوحات التحكم والتشؽٌل ولطع 

كه باحكام الؽٌار المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشر
فى شان تنظٌم اعمال الوكاالت التجارٌة ، وال ٌنشئ  1982لسنه  120المانون رلم 

تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة 
لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض . 

كام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار وذلن دون اإلخالل بؤح
التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه 

مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 
أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها 
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 . -ش الدكتور مصطفى رمضان ٌوسؾ  6وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
 Sharjah Investments andالشارلة لالستثمارات و الخدمات التجارٌة  - 56

Commercial Services  , لٌدت فى ,  50000.000, شركة , رأس مالها ,
, عن ؼرض الشركة هو: "  18656, ورلم لٌد  7857, برلم اٌداع ,  13/12/2021

التسوٌك عدا التسوٌك العمارى و االلكترونى " تمدٌم االستشارات )فٌما عدا ما ٌتعلك 
لدراسات المتعلمة باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات وا

بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة 
من  27النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

عامة " لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( " اعداد دراسات الجدوي " المماوالت ال
التورٌدات العمومٌة " البٌع بالعمولة وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات 

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

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

طرٌك الحرٌة  - 696العمار رلم  -الدور الثامن علوى  - 806المانون . , بجهة : شمة رلم 
 اول . -لوران  -

, شركة , رأس مالها ,  HACS Consultancyستشارات هاكس لال - 57
 18658, ورلم لٌد  7865, برلم اٌداع ,  13/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000

, عن ؼرض الشركة هو: " إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فً 
صوره المختلفة مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها " إنتاج المحتوى اإللكترونً ب

من صوت وصورة وبٌانات. " إدخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة " 
تمدٌم االستشارات اإلدارٌة )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات 

اذ المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحو
وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق 

من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة(  27المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 
وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار 

تنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والئحته ال
والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع  2017لسنة  72والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته 
دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط التنفٌذٌة. وذلن 

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

ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما 
أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبماً ألحكام المانون . , بجهة مبنى رلم 

 . -لوران  -طرٌك الحرٌة  - 696
,  50000.000دمحم اشرؾ دمحم حسن لفرز و تعبئة التمور , شركة , رأس مالها ,  - 58

, عن ؼرض  18660, ورلم لٌد  7884لم اٌداع , , بر 14/12/2021لٌدت فى , 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جشس التعامل مع هذا ال يجو

الشركة هو: " إلامة و تشؽٌل مصنع لتجفٌؾ و فرز وتعبئة و فرم التمور وذلن دون 
اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 

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

ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن 
 - 23تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبماً ألحكام المانون . , بجهة كٌلو 

 . -امام مدرسة البارونات الرسمٌة  -خلؾ بنزٌنه الوطنٌة  -روح لبلى طرٌك اسكندرٌة مط
,  100000.000الرابح أللحاق العمالة المصرٌة بالخارج , شركة , رأس مالها ,  - 59

, عن ؼرض  18661, ورلم لٌد  7891, برلم اٌداع ,  14/12/2021لٌدت فى , 
اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح  الشركة هو " الحاق العمالة المصرٌة بالخارج وذلن دون

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

ما ٌجوز لها بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، ك
شارع  1أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 

 . -الدور األول االدارى  -الفردوس 
, لٌدت فى ,  100000.000العربٌة لصٌانة وإدارة السفن , شركة , رأس مالها ,  - 60
عن ؼرض الشركة هو: " ,  18663, ورلم لٌد  7895, برلم اٌداع ,  14/12/2021

إدارة وتشؽٌل والصٌانة المتنملة للسفن التجارٌة. وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن 
واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة 
 . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال

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

 . - 603وحدة  -كومباوند رٌزٌدانس-عبده 
ذ.م.م شخص واحد , شركة . BRAZ BOIبرازبوى النتاج جمٌع انواع الحٌوانات  - 61

, ورلم  7940, برلم اٌداع ,  16/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000, رأس مالها , 
تربٌه جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او -1, عن  18669لٌد 

 االلبان او التسمٌن او اللحوم.مع مرعاه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وعلى
ش رشدى باشا  4, بجهة  0الشركه الحصول على كافه التراخٌص الالزمه لمباشره نشاطها

- . 
, شركة , رأس مالها ,  Cairo Kids Entertainmentكاٌرو لترفٌه األطفال  - 62

 18670, ورلم لٌد  7941, برلم اٌداع ,  16/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000
, عن ؼرض الشركة هو: " إلامة وإدارة وتشؽٌل مراكز استضافه وتنمٌة المهارات وما 
ٌشملها من انشطه ترفٌهٌه وفنٌة و رٌاضٌة " إلامة الحفالت العامة والمناسبات الخاصة 

وبٌع لعب األطفال بجمٌع أنواعها. " تمدٌم مؤكوالت واطعمة ومشروبات لألطفال.  باألطفال
وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار 

التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه 
ل أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك مع الشركات وؼٌرها التً تزاو
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ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 
مع ش الهٌلتون امام جرٌن  15وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة برج بالزا تماطع ش 

 . -بالزا سموحه
العامة و التورٌدات , شركة , رأس مالها ,  عمرو الحماد للمماوالت - 63

, ورلم لٌد  7962, برلم اٌداع ,  19/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000
, عن ؼرض الشركة هو: " المماوالت العامة " التورٌدات العمومٌة وذلن دون  18674

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

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

شارع الباب  2كله طبماً ألحكام المانون . , بجهة تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن 
 . -الخضر 

,  50000.000شركة مإسسة إعالم المستمبل للتدرٌب , شركة , رأس مالها ,  - 64
, عن ؼرض  18677, ورلم لٌد  7972, برلم اٌداع ,  19/12/2021لٌدت فى , 

درٌب الموارد البشرٌة. " الشركة هو: " الامة و تشؽٌل و ادارة مركز ألعداد و تنمٌة و ت
تشؽٌل وإدارة المدارس ومعاهد التعلٌم الفنً " إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات 

والمهرجانات الثمافٌة والفكرٌة )فٌما عدا المعارض السٌاحٌة( )شرط استصدار تراخٌص 
. " لكل معرض على حدة( " الدعاٌا واالعالن بكافة الوسائل الممرإة والمسموعة والمرئٌة 

أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات 
اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . " إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من 
صوت وصورة وبٌانات . " اعداد األبحاث العلمٌة " التوكٌالت التجارٌة. تلتزم الشركه 

فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ  1982لسنه  120رلم باحكام المانون 
تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة 

لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض . 
المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة  " تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات

بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة 
من  27ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة) . وذلن دون 
والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز 

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

 . -أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة زاوٌة سالم 
,  20/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000آرتمٌدس , شركة , رأس مالها ,  - 65

, عن ؼرض الشركة هو: " التورٌدات العمومٌة.  18681, ورلم لٌد  7996برلم اٌداع , 
ر فٌما هو مسموح به لانونا. " المماوالت العامة. وذلن دون اإلخالل بؤحكام " التصدٌ

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه 
األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً 
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التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو 
الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . 

 . -ش لناة السوٌس  36, بجهة 
, شركة  International Engineering Servicesالدولٌة للخدمات الهندسٌة  - 66

, ورلم  8007, برلم اٌداع ,  21/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000, رأس مالها , 
, عن ؼرض الشركة هو: " اعداد التصمٌمات و الرسومات الهندسٌة "  18683لٌد 

االشراؾ على تنفٌذ المشروعات " تمدٌم االستشارات الهندسٌة )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق 
رات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشا

بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة 
من لانون سوق  27الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

بؤعمال الدٌكور و التشطٌبات رأس المال والئحته التنفٌذٌة( " التورٌدات العمومٌة " المٌام 
وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار 

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

ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن 
 ) C21تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبماً ألحكام المانون . , بجهة باكٌه )

 . -سموحة  -مٌدان فٌكتور عمانوٌل  21 -
, لٌدت فى  100000.000االتحاد الدارة المراكز التجارٌة , شركة , رأس مالها ,  - 67

, عن ؼرض الشركة هو "  18684, ورلم لٌد  8010, برلم اٌداع ,  21/12/2021, 
إلامة و تشؽٌل و ادارة المراكز التجارٌة " المماوالت العامة و المتخصصة وذلن دون 

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

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

 -مٌدان فٌكتور عمانوٌل  -الدورالرابع  - 25ره رلم وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة عما
 . -سموحة 

, لٌدت فى ,  15000.000االتحاد للهندسة واالستشارات , شركة , رأس مالها ,  - 68
-, عن ؼرض الشركة هو:  18685, ورلم لٌد  8011, برلم اٌداع ,  21/12/2021

االستشارات الهندسٌة )فٌما عدا ما ٌتعلك تمدٌم  -اعداد الرسومات والتصمٌمات الهندسٌة. 
باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة 

بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة 
من  27نصوص علٌها فى المادة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة الم

لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح 
والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز 

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

 4أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة عمارة رلم 
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برج -المجاورة السادسة اإلسكان التجارى -الحى السكنى األول  1الدور األول علوى شمة 
 . -ب الجدٌدة العر
, لٌدت  50000.000الخلٌل للتطوٌر واالستثمار العمارى , شركة , رأس مالها ,  - 69

, عن ؼرض الشركة  18687, ورلم لٌد  8021, برلم اٌداع ,  21/12/2021فى , 
هو: " االستثمار العمارى . " المماوالت العامة. وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح 

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

ن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبماً تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أ
 . -برج العرب -عمارة ا إسكان التجارى  8ألحكام المانون . , بجهة شمة 

, لٌدت فى ,  2000000.000فلفت للمماوالت , شركة , رأس مالها ,  - 70
, عن ؼرض الشركة هو :  18688, ورلم لٌد  8026, برلم اٌداع ,  21/12/2021

مماوالت وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط عموم ال
استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه 

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

-كمبوند البركة  -ش جالل الدسولى 80تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
 . - 1مدخل ادارى رلم  3مكتب رلم  3عمارة 
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Estate Investment  , لٌدت فى ,  250000.000, شركة , رأس مالها ,

, عن ؼرض الشركة هو : "  18690, ورلم لٌد  8031, برلم اٌداع ,  21/12/2021
االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة، والمناطك النائٌة، والمناطك 

نة محطات الصرؾ الصحً أو خارج الوادي المدٌم. " إلامة أو تشؽٌل وإدارة وصٌا
الصرؾ الصناعً والتنمٌة وتوصٌالتها. " إنشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة 

وإدارتها واستؽاللها وصٌانتها. " تصمٌم أو إنشاء أو إدارة وتشؽٌل وصٌانة خطوط مترو 
األنفاق أو أجزاء منها. " تصمٌم أو إنشاء أو إدارة وتشؽٌل وصٌانة خطوط المترو 

طحٌة داخل المدن أو بٌن المدن. " مشروعات اإلسكان التً ٌتم تؤجٌر وحداتها بالكامل الس
ألؼراض السكن ؼٌر اإلداري، بشرط أال ٌمل عدد تلن الوحدات عن خمسٌن وحدة سكنٌة، 

سواء ألٌمت فً شكل بناء واحد أو عدة أبنٌة. " مشروعات اإلسكان االجتماعً 
ي الدخل. " تصمٌم أو إنشاء أو إدارة وتشؽٌل أنفاق ومشروعات اإلسكان الموجهة لمحدود

السٌارات. " إعداد الدراسات والبحوث الفنٌة وااللتصادٌة ودراسات الجدوى للمشروعات 
االستثمارٌة فً مجال البنٌة األساسٌة. " تصمٌم أو إنشاء أو إدارة أو تشؽٌل أو استؽالل أو 

اخل أو الخارج. " إلامة أو إدارة صٌانة خطوط السكن الحدٌدٌة وخطوط المترو بالد
وتشؽٌل وصٌانة محطات طلمبات مٌاه الري وشبكات توزٌعها وخطوط نملها لألراضً 

المخصصة لالستصالح واالستزراع. " تخطٌط وإلامة وتنمٌة المناطك العمرانٌة )المناطك 
م( " إلامة الصناعٌة والمجتمعات العمرانٌة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌ

وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أنشطة داخلٌة 
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% بالمجان سنوٌا من عدد األسرة التً ٌتم شؽلها " إلامة 10عالجٌة أو طبٌة. على تمدم 
وتشؽٌل مركز طبً متخصص فً امراض الباطنة والصدر والملب والعظام على أن ٌمدم 

ا من الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة أو العالجٌة لها وذلن خالل % بالمجان سنو10ٌ
مدة اإلعفاء الضرٌبً إن وجد " إلامة وتشؽٌل مركز طبً متخصص فً عالج األسنان 

% بالمجان سنوٌا من الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة أو العالجٌة 10على أن ٌمدم 
دارس. " إنشاء أو إدارة أو تشؽٌل مدارس ومعاهد التعلٌم لها " إنشاء أو إدارة أو تشؽٌل الم

الفنً. " إنشاء الجامعات. " إلامة وتشؽٌل الفنادق، الثابتة والموتٌالت، والشمك واألجنحة 
الفندلٌة، والمرى السٌاحٌة، واألنشطة المكملة أو المرتبطة بذلن سواء كانت خدمٌة أو 

واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فٌها،  ترفٌهٌة أو رٌاضٌة أو تجارٌة أو ثمافٌة،
على أال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌالت والشمك واألجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن 

ثالثة نجوم وأال ٌزٌد إجمالً مساحة الوحدات المبٌعة منها على نصؾ إجمالً المساحات 
ى " حك استؽالل العالمات التجارٌة المبنٌة من الطالة اإلٌوائٌة للمشروع. " التسوٌك العمار

)الفرنشاٌز( وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة 
بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها 

والئحته  2017لسنة  72فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 
التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز 

الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة. وذلن دون اإلخالل بؤحكام لوانٌن واللوائح والمرارات 
ركة أن السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للش

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

ش صالح سالم امام لسم  32أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
. 

, شركة , رأس مالها  FTY For Clothing Tradeاؾ تى واى لتجارة المالبس  - 72
, ورلم لٌد  8032, برلم اٌداع ,  21/12/2021, لٌدت فى ,  2000000.000, 

, عن ؼرض الشركة هو: " تجارة المالبس الجاهزة " التجارة العامة والتوزٌع  18691
مٌة. " االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح فٌما هو مسموح به لانونا. " التورٌدات العمو
فى شان سجل المستوردٌن  1982لسنه  121به لانونا. تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص 
انٌن المنظمة لهذا الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام المو

الؽرض . وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط 
استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه 

من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 
حمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو ت

 كلٌوباترا .-ش الشهٌد دمحم السٌد حفنى  12تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
, لٌدت فى ,  50000.000, شركة , رأس مالها ,  Inner trackانر تران  - 73
, عن ؼرض الشركة هو: "  18692, ورلم لٌد  8033, , برلم اٌداع  21/12/2021

الامة و تشؽٌل و ادارة مركز ألعداد و تنمٌة و تدرٌب الموارد و المهارات البشرٌة. وذلن 
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دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 
رن بؤي وجه من الوجوه مع الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن تشت

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

 ول .ا -لوران  -طرٌك الحرٌة  696وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة الدور التاسع 
, شركة , رأس  Egy Nor Business Servicesإٌجى نور بٌزنس سٌرفزٌس  - 74

, ورلم لٌد  8034, برلم اٌداع ,  21/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000مالها , 
, عن ؼرض الشركة هو : " صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت، بما  18693

تشمله من أنشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر اإللكترونٌات، ومراكز البٌانات، وأنشطة 
ت، والتعلٌم التكنولوجً. " أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم التعهٌد، وتطوٌر البرمجٌا

للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها. " أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج 
والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها. 

ه المختلفة من صوت وصورة وبٌانات. " إدخال " إنتاج المحتوى اإللكترونً بصور
البٌانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة. " أعمال التوصٌؾ والتصمٌم والتطوٌر 

لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها. " إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها. 
. " تنفٌذ وإدارة شبكات نمل " أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات ونمل وتداول البٌانات

وتداول البٌانات. " االتصاالت وخدمات اإلنترنت. " المشروعات التً تستثمر فً تطوٌر 
حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة. " إلامة 

أللمار أو إدارة وتشؽٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة وا
الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة وال ٌشمل ذلن اإلذاعة 

والتلٌفزٌون. " مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من أجل التنمٌة، والمشروعات التً 
تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. " إنشاء وإدارة 

باحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات. " إنشاء وإدارة مراكز مراكز التدرٌب إلعداد ال
االستشارات والدراسات المتخصصة فً مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. " 

حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. " األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى 
مً بما فً ذلن رلمنة المحتوى العلمً التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رل

والثمافً والفنً. وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط 
استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه 

ا أو التً لد تعاونها على من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعماله
تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو 

جناح السالم  -مٌدان فٌكتور عمانوٌل  21تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
 . -سموحة  -الدور األول  -األٌمن 

,  500000.000عمارى , شركة , رأس مالها , هاٌتس مصر للتنمٌة و االستثمار ال - 75
, عن ؼرض  18698, ورلم لٌد  8047, برلم اٌداع ,  22/12/2021لٌدت فى , 

الشركة هو: " االستثمار العمارى " التطوٌر العمارى وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن 
هذه األنشطة  واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة

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

 اول . -طرٌك الحرٌة لوران  713بالعمار رلم  -الدور األول المكتب ب
, لٌدت فى ,  200000.000جود للخدمات الطبٌة , شركة , رأس مالها ,  - 76
, عن ؼرض الشركة هو :  18700, ورلم لٌد  8053, برلم اٌداع ,  22/12/2021

ة إلامة وتشؽٌل مركز إلامة وتشؽٌل وإدارة معمل لتركٌبات االسنان تجارة األجهزة الطبٌ
طبى متخصص فً عالج وتركٌب وتجمٌل االسنان وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن 

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

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

 اول . -ارض الفضالى برج المحبه الدور األول 
, لٌدت فى ,  200000.000الرحمة للبناء و التعمٌر , شركة , رأس مالها ,  - 77
, عن ؼرض الشركة هو: "  18703, ورلم لٌد  8068, برلم اٌداع ,  22/12/2021

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

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

شارع عمر  18أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
 . -وادى الممر  -بن الخطاب 

, لٌدت فى ,  50000.000, شركة , رأس مالها ,  Siano Hotelسٌانو اوتٌل  - 78
 -, عن ؼرض الشركة هو :  18704, ورلم لٌد  8069, برلم اٌداع ,  22/12/2021

إلامة و تشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والمرى السٌاحٌة والموتٌالت مستوى ال ٌمل عن ثالثة 
ل عن خمسٌن ؼرفة واألنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من نجوم وطالة إٌوائٌة ال تم

خدمٌة وترفٌهٌة ورٌاضٌة وتجارٌة و ثمافٌة. وذلن دون اإلخالل بؤحكام لوانٌن واللوائح 
والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز 

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

أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة ش ترعة 
سكندرٌة ش لشطة متفرع من طرٌك اإل 21.5النوبارٌة ؼرب مصرؾ النوبارٌة ن 

 . -مطروح 
ماهر خلؾ لتصنٌع وتصدٌر االكٌاس والشنط البالستٌكٌة , شركة , رأس مالها ,  - 79

 18705, ورلم لٌد  8070, برلم اٌداع ,  22/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000
, عن ؼرض الشركة هو: " إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االكٌاس والشنط البالستٌكٌة 

الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة  وتصدٌرها. وتلتزم
بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها 

والئحته  2017لسنة  72فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 
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خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع األنشطة 
الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة. وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات 

السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن 
تً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها ال

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

 . -بمواجهة هندسة الرى  -المانون . , بجهة شارع الجمهورٌة 
, لٌدت  50000.000, شركة , رأس مالها ,  KARMA TRADEكارما ترٌد  - 80

, عن ؼرض الشركة هو  18708, ورلم لٌد  8073, برلم اٌداع ,  22/12/2021فى , 
: تجارة وتورٌد الحٌوانات والطٌور المذبوحه الطازجه او المبرده او المجمده والبٌض )عدا 

ام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط المبستر منه( وذلن دون اإلخالل بؤحك
استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه 

من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 
ن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أ

 -ش إسماعٌل زكى )المصحه سابما(  12تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
 . -بولكلى 

بروكٌر أسد سرفٌس إلدارة وصٌانة المنشآت وخدمات النظافة , شركة , رأس مالها  - 81
رلم لٌد , و 8077, برلم اٌداع ,  23/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000, 

, عن ؼرض الشركة هو: " إدارة وصٌانة المنشؤت فٌما عدا اإلدارة الفندلٌة  18709
. " تمدٌم خدمات النظافة. " اعداد 2008لسنة  119وفٌما عدا ما ٌتعلك بمانون البناء رلم 

دراسات الجدوى " تمدٌم االستشارات )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا 
المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال  االستشارات

واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى 
من لانون سوق رأس المال والئحته  27مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

كٌب األجهزة االلكترونٌة للمنشآت من الداخل فمط من)كامٌرات التنفٌذٌة( " تورٌد وتر
البوابات االلكترونٌة( " تورٌد و تركٌب معدات السالمه واطفاء -أجهزة اإلنذار  -المرالبة 

الحرٌك واالنظمة الكهرومٌكانٌكٌة والصٌانة المتنملة لما سبك. مع مراعاة لرار وزٌر 
وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح  2003لسنه  64الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

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

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

 3شمة  -الدور الثانى علوى -شارع الدكتور منصور الماضً  10ألحكام المانون . , بجهة 
 اول .-سٌدى بشر بحرى 

,  10000000.000ا , العمار للخدمات البحرٌة المتخصصة , شركة , رأس ماله - 82
, عن ؼرض  18712, ورلم لٌد  8102, برلم اٌداع ,  23/12/2021لٌدت فى , 

الشركة هو: " المماوالت العمومٌة " مماوالت اعمال االنشاءات البحرٌة و النهرٌة " 
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مماوالت اعمال االنشاءات المعدنٌة " بٌع وشراء و تملن وإٌجار وإستئجار وإدارة وتشؽٌل 
بحرٌة المائمة بالفعل السابك الحصول على ترخٌص لها من الجهات المعنٌة الوحدات ال

)وفٌما عدا التؤجٌر التموٌلً(. " تمدٌم خدمات الشحن و النمل و التفرٌػ البحرى وذلن دون 
اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 

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

ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 
 . -شارع عثمان اباظة  56وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 

,  10000.000, شركة , رأس مالها ,  Neuro Protectحماٌة لالعصاب  - 83
, عن ؼرض  18713, ورلم لٌد  8103, برلم اٌداع ,  23/12/2021لٌدت فى , 

الشركة هو : " إلامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فً عالج المخ و االعصاب بشرط ان 
مدٌم الخدمة الطبٌة او العالجٌة او %( سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم ت10تمدم )

التشخٌصٌة لها. وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط 
استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه 

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

 . -تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة شارع الثورة 
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Manufacturing and Distribution of Medicines  , شركة , رأس مالها ,
 18718, ورلم لٌد  8120, برلم اٌداع ,  26/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000

, عن ؼرض الشركة هو: " التصنٌع لدى الؽٌر األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والحٌوٌة 
صال والهرمونات والمضادات الحٌوٌة واألدوٌة السرطانٌة واألدوٌة البٌولوجٌة واألم

واللماحات والمراهم واللبوس واألٌرسوالت الطبٌة والبخاخات العالجٌة والمكمالت الؽذائٌة 
والمواد الؽذائٌة واألؼذٌة الخاصة والعامة واألؼذٌة الطبٌة والمستلزمات والمستحضرات 

الطبٌة والمستحضرات الصلبة ومستحضرات التجمٌل واألعشاب الطبٌة والمطهرات 
ة وؼٌر الطبٌة و ألبان وأؼذٌة األطفال والمنظفات الصناعٌة والمبٌدات والكٌماوٌات الطبٌ

والعطور واألجهزة الطبٌة والمستهلكات الطبٌة " تجارة وتوزٌع األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة 
والحٌوٌة والهرمونات والمضادات الحٌوٌة واألدوٌة السرطانٌة واألدوٌة البٌولوجٌة 

اللبوس واألٌرسوالت الطبٌة والبخاخات العالجٌة واألمصال واللماحات والمراهم و
والمكمالت الؽذائٌة والمواد الؽذائٌة واألؼذٌة الخاصة والعامة واألؼذٌة الطبٌة 

والمستلزمات والمستحضرات الطبٌة والمستحضرات الصلبة ومستحضرات التجمٌل 
ؼذٌة األطفال واألعشاب الطبٌة والمطهرات والكٌماوٌات الطبٌة وؼٌر الطبٌة و ألبان وأ

والمنظفات الصناعٌة والمبٌدات والعطور واألجهزة الطبٌة والمستهلكات الطبٌة وتعبئة 
وتؽلٌؾ كل ما سبك لدى الؽٌر. " الامة و تشؽٌل و ادارة مخازن األدوٌة والمستلزمات 

الطبٌة والخامات الدوائٌة و المستودعات عدا مخازن الكٌماوٌات الخطرة " إلامة وتشؽٌل 
ة المعامل التحالٌل الطبٌة والمٌكروبٌولوجٌة واألتاحة البٌولوجٌة الدوائٌة " عموم وإدار

فى  1982لسنه  120التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة . تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 
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شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها 
التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال إال بعد الحصول على 

ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض . " التورٌدات العمومٌة. " تسوٌك األدوٌة 
للشركة وللؽٌر. " إلامة وتشؽٌل وإدارة مراكز الثبات والتكافإ الحٌوى والتجارب السرٌرٌة 

تمدٌم استشارات تؽذوٌة للسمنة والنحافة )فٌما عدا  والبحث العلمى . " إلامة وتشؽٌل مراكز
ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات 

المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق 
 27االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال 

من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( " الامة و تشؽٌل و ادارة مركز تجمٌل للعناٌة 
بالبشرة و الشعر و الجسم ) بٌوتى سنتر ( " إلامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة 

بدنى والنفسً والتخاطب وتنمٌة الموارد البشرٌة. " إلامة وتشؽٌل مراكز التؤهٌل ال
المهارات. وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط 

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

تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو 
أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبماً ألحكام المانون . , بجهة منشٌة 

 . -كفر الدوار-بولٌن
 Pyramids Book Center Knowledgeبٌرامٌدز بون سنتر نولدج وٌؾ  - 85

Wave  , برلم  26/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000, شركة , رأس مالها ,
, عن ؼرض الشركة هو: " التجارة العامة و التوزٌع  18719, ورلم لٌد  8121اٌداع , 

فٌما هو مسموح به لانونا " التورٌدات العمومٌة " التوكٌالت التجارٌة )تلتزم الشركه 
شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ فى  1982لسنه  120باحكام المانون رلم 

تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة 
لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض . 

والمرارات السارٌة ،  " نشر وتوزٌع الكتب وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح
وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي 
وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها 

ا أو على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌه
ابراج الهدي  5عمارة رلم  7تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة مكتب رلم 

 . -سموحة  -بالزا شارع النصر وخلؾ المماولون العرب 
, لٌدت  50000.000إٌهاب احمد حافظ حتاته للتورٌدات , شركة , رأس مالها ,  - 86

, عن ؼرض الشركة  18720لٌد , ورلم  8123, برلم اٌداع ,  26/12/2021فى , 
هو: " تورٌد مواد ؼذائٌة وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، 
وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي 

التً لد تعاونها  وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو
على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو 
معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
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 . -ابٌس  -الرابعة الناصرٌة  -شارع أوالد الؽبٌط  -( 2عمار رلم )
, شركة  Ofaly Lizz For Renting Equipmentالمعدات اوفالى لٌز لتؤجٌر  - 87

,  8125, برلم اٌداع ,  26/12/2021, لٌدت فى ,  1000000.000, رأس مالها , 
, عن ؼرض الشركة هو: " تؤجٌر المعدات واألدوات والسٌارات  18722ورلم لٌد 

بؤحكام الموانٌن  واالالت )ماعدا التؤجٌر التموٌلً والسٌاحً للٌموزٌن( وذلن دون اإلخالل
واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة 
. وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال 

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

الدور األول متفرع من ش عمارات ضباط الشرطة خلؾ  2شمة رلم  1سموحه برادٌز 
 . -فاروس -جامعه 

 Ofaly .Fontana For Trade andاوفالى . فونتانا للتجارة والتوزٌع  - 88
Distribution  26/12/2021, لٌدت فى ,  500000.000, رأس مالها , , شركة  ,

, عن ؼرض الشركة هو: " تجارة وتوزٌع  18723, ورلم لٌد  8126برلم اٌداع , 
مستلزمات المماهى والكافتٌرٌات بالتجزئة. وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح 

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

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

 -فاروس -الدور األول متفرع من ش عمارات ضباط الشرطة خلؾ جامعه  3شمة رلم  1
. 

, شركة , رأس مالها ,  The Chefz For Programmingذا شفز للبرمجٌات  - 89
 18724, ورلم لٌد  8135, برلم اٌداع ,  26/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000

لتوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد , عن ؼرض الشركة هو: " أعمال ا
البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها. " أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء 
لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها. " إنتاج المحتوى 

" إدخال البٌانات على الحاسبات اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات. 
وبالوسائل اإللكترونٌة. " تصمٌم وإنتاج معدات الحاسبات اآللٌة: " أعمال التوصٌؾ 
والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها. " إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة 

لمعلومات وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها. " تصمٌم وتنفٌذ وإدارة مشروعات البنٌة األساسٌة ل
واالتصاالت: " أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات ونمل وتداول البٌانات. " تنفٌذ وإدارة 

شبكات نمل وتداول البٌانات. " االتصاالت وخدمات اإلنترنت. " المشروعات التً تستثمر 
فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم 

إلامة أو إدارة وتشؽٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة الصناعٌة. " 
والالسلكٌة واأللمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة وال ٌشمل 

ذلن اإلذاعة والتلٌفزٌون. " مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من أجل التنمٌة، 
بعد ومشروعات التكنولوجٌا  والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن
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الحدٌثة. " إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات. 
" إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فً مجاالت المعلومات 
ألنشطة واالتصاالت وتطوٌرها. " حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. " ا

المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً 
ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافً والفنً. وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح 
والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز 

ترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة للشركة أن تش
بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن 

تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبماً 
الدور العاشر عمارات السراٌا  1002شمة -ش طرٌك الجٌ 336ألحكام المانون . , بجهة 

 اول .-روٌال بالزا 
األخوة للمستلزمات الطبٌة والتورٌدات العمومٌة , شركة , رأس مالها ,  - 90

, ورلم لٌد  8143, برلم اٌداع ,  22/12/2021, لٌدت فى ,  250000.000
واألجهزة الطبٌة. , عن ؼرض الشركة هو: " تجارة وتوزٌع المستلزمات الطبٌة  18726

" التورٌدات العمومٌة. وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، 
وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن 
بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد 
تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو 

-شارع جمال عبدالناصر  378تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
 . -العصافرة بحرى السكة 

, , لٌدت فى  1000000.000زٌنت للمنتجات األسمنتٌة , شركة , رأس مالها ,  - 91
, عن ؼرض الشركة هو: "  18727, ورلم لٌد  8144, برلم اٌداع ,  27/12/2021

إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الطوب األسمنتً واالنترلون وبلدورة الطرٌك و األسطمبات 
األسمنتٌة بكافة أنواعهم " المماوالت العامة. وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح 

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

بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها 
ن طبماً ألحكام المانون . , بجهة لرٌة أوالد أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذل

 . -سٌدى عبدالرحمن-علوانى 
, لٌدت فى  100000.000بالزا الٌكس لالستثمار السٌاحً , شركة , رأس مالها ,  - 92

, عن ؼرض الشركة هو :  18728, ورلم لٌد  8148, برلم اٌداع ,  27/12/2021, 
إدارة وتشؽٌل واستؽالل الشواطئ ولاعات االفراح والكازٌنوهات الامة و تشؽٌل و ادارة 

لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات )عدا الكحولٌة( و المؤكوالت و  المطاعم و الكافترٌات الثابتة
التٌن اواى . انشاء و ادارة المالهى الترفٌهٌة لألطفال عموم التجاره والتورٌدات العمومٌة 

وعلى األخص تورٌد الوجبات الؽذائٌة الجاهزة تجهٌز الشواطئ بااللعاب المائٌة 
السٌارات والجراجات عموم التصدٌر  ومستلزماتها إدارة واستؽالل موالؾ انتظار

فى شان تنظٌم  1982لسنه  120والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 
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اعمال الوكاالت التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد 
 ٌخل الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال

باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح 
والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز 

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

ش ملن  121أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
 اول . -حفنى سٌدى ٌشر لبلى الدور االرضى شمال 

,  EgyTraining and Consultancyإٌجً مصر للتدرٌب واالستشارات  - 93
 8149, برلم اٌداع ,  27/12/2021, لٌدت فى ,  10000.000شركة , رأس مالها , 

الامة و تشؽٌل و ادارة مركز ألعداد و  -, عن ؼرض الشركة هو :  18729, ورلم لٌد 
تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة  -تنمٌة و تدرٌب الموارد البشرٌة. 

لمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا واالستشارات والدراسات المتع
االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة 

تورٌد  -من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة  27المنصوص علٌها فً المادة 
ؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وتوزٌع الوجبات الجاهزة. وذلن دون اإلخالل ب

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

ا أن تندمج فٌها أو تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز له
 -لوران  -عبدالستار منصور  5تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 

. 
 27/12/2021, لٌدت فى ,  500000.000بٌرامٌد واحد , شركة , رأس مالها ,  - 94

. , عن ؼرض الشركة هو: " إدارة الصٌدلٌات  18730, ورلم لٌد  8150, برلم اٌداع , 
وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار 

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

الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها ؼرضها فً مصر أو فً 
 . -سموحه-ش بهاء الدٌن الؽتورى  27وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 

 27/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000عزٌز ساٌكل , شركة , رأس مالها ,  - 95
هو: " تجارة و توزٌع , عن ؼرض الشركة  18731, ورلم لٌد  8152, برلم اٌداع , 

الدراجات النارٌة و مستلزماتها وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات 
السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن 

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

بالحضرة  -شارع المعتمد  6أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
 . -البحرٌة 

, شركة , رأس مالها ,  Be Firstبى فرست إلنتاج المحتوى االلكترونى  - 96
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, ورلم لٌد  8155, برلم اٌداع ,  27/12/2021, لٌدت فى ,  300000.000
, عن ؼرض الشركة هو : صناعه تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشمله  18732

من انشطه صناعٌه وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد 
صٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى . اعمال التو

ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها . اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات 
وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌه وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . انتاج 

البٌانات على محتوى االلكترونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبٌانات . ادخال 
الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌه . اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ 

انواعها . انتاج وتطوٌر النظم المدمجه وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . اعمال التوصٌؾ 
والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات . تنفٌذ واداره شبكات نمل وتداول البٌانات . 

وخدمات االنترنت . المشروعات التى تستمر فى تطوٌر حموق الملكٌه الفكرٌة االتصاالت 
بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌه . انشاء واداره مراكز التدرٌب 

العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات . انشاء واداره مراكز االستشارات 
ت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها . حاضنات والدراسات المتخصصه فى مجاال

االعمال التكنولوجٌه ودعم رٌاده االعمال . االنشطه المتعلمه بتحوٌل المحتوى التملٌدى من 
صوت وصوره وبٌانات الال محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنه المحتوى العلمى والثمافى 

ة أو تشؽٌل مدارس ومعاهد التعلٌم والفنى . انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس إنشاء أو إدار
الفنً. التجاره والتسوٌك االلكترونى عبر االنترنت تاجٌر الماعات ومراكز المإتمرات. مع 

االلتزام بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار 
مط حك التمتع بالمزاٌا والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط ٌس

والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع  2017لسنة  72والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 
األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته 

وبشرط التنفٌذٌة. وذلن دون اإلخالل بؤحكام لوانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، 
استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه 

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

ش جمال عبدالناصر عمارة هاى  330ن طبماً ألحكام المانون . , بجهة تلحمها بها وذل
 . -مٌامى -كالس الدور األول 

, شركة , رأس مالها ,  Elite Plast EGإٌلٌت بالست إى جى  - 97
, ورلم لٌد  8156, برلم اٌداع ,  27/12/2021, لٌدت فى ,  1000000.000

ل مصنع لتصنٌع جمٌع أنواع ومنتجات , عن ؼرض الشركة هو : إلامة وتشؽٌ 18733
وخامات البالستٌن. وذلن دون اإلخالل بؤحكام لوانٌعبن واللوائح والمرارات السارٌة ، 

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

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو 
تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة المركز الرئٌسى ومولع ممارسة 

 اول . -مرؼم مجمع الصناعات البالستٌكٌة  160و152النشاط : العمار رلم 
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 50000.000, شركة , رأس مالها ,  NEEDZنٌدز لعموم التجارة والتورٌدات  - 111
, عن ؼرض  18756, ورلم لٌد  8208, برلم اٌداع ,  28/12/2021, لٌدت فى , 

الشركة هو: عموم التجارة والتورٌدات وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح 
راخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار الت

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

وذلن كله طبماً تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى 
 . -لسم كامب شٌزار  -ش هلٌوبولٌس  44ألحكام المانون . , بجهة 

, شركة , رأس مالها ,  INFINIPIPE EGYPTانفنٌبٌب مصر  - - 98
 18734, ورلم لٌد  8157, برلم اٌداع ,  27/12/2021, لٌدت فى ,  10000.000

, عن ؼرض الشركة هو: الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االنابٌب والمواسٌر والهٌاكل 
المجوفة والوصالت ذات صلة من الصلب ألامه و تشؽبل مصنع لتصنٌع االنابٌب و 

الوصالت ذات صله من البالستٌن اعمال التصمٌمات الهندسٌة  المواسٌر و الهٌاكل و
للمعدات وخطوط االنتاج والمصانع . انتاج المعدات وخطوط االنتاج اعمال ادارة التنفٌذ 

للمشروعات الصناعٌة ومشرعات الخدمات والمرافك على اختالؾ انشطتها واعادة الهٌكلة 
تحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات الفنٌة واالدارٌة للمصانع اعمال التوصٌؾ وال

والتطبٌمات بمختلؾ انواعها اعمال التوصٌؾ والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات بمختلؾ 
انواعها ألامه و تشؽبل مصنع لتصنٌع االنابٌب التملٌدٌة للعمالء و التصنٌع لدى الؽٌر 

متنمله بجمٌع أؼراضها مع  أعمال المماوالت ولحام المواسٌر. الامة وتشؽٌل ورش صناعٌه
االلتزام بافراد حسابات مستملة لكل نشاط على حدا وذلن دون االخالل بؤحكام الموانٌن 

واللوائح والمرارت السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة 
 وٌجوز للشركة ان تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال

شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز 
 - 33لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون . , بجهة بلون 

 . -مدٌنة برج العرب  -المنطمة الصناعٌة الرابعة  11لطعة 
, لٌدت فى ,  1000000.000ة , رأس مالها , , شرك Steel gateستٌل جاٌت  - 99
, عن ؼرض الشركة هو: "  18736, ورلم لٌد  8162, برلم اٌداع ,  27/12/2021

المماوالت العمومٌة " التورٌدات العمومٌة " مماوالت اعمال االستٌل و المعادن وذلن دون 
دار التراخٌص اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استص

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

ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 
 . -بجوار لهوة صبرى سعد  - 2ام المانون . , بجهة ابٌس وذلن طبماً ألحك

, لٌدت فى ,  500000.000شاهٌن الدارة الصٌدلٌات , شركة , رأس مالها ,  - 100
, عن ؼرض الشركة هو :  18737, ورلم لٌد  8163, برلم اٌداع ,  27/12/2021

المرارات السارٌة ، وبشرط إدارة الصٌدلٌات وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح و
استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه 
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من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 
ا أو تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌه

 -ش مسجد حاتم عمارات اتحاد الصٌادلة  1تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
. 

, شركة , رأس مالها  Jars Restaurant and Cafeجارز رستوران وكافٌه  - 101
, ورلم لٌد  8167, برلم اٌداع ,  27/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000, 

" الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافٌترٌات الثابتة , عن ؼرض الشركة هو:  18738
لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( و المؤكوالت و التٌن اواى وذلن دون 
اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 

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

ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 
ممام احمد عبد  -ش دمحم صفوت مع ش الماسم  46وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 

 . -كفر عبده  -العزٌز 
, شركة , رأس مالها ,  Your trust for designٌور تراست فور دٌزاٌن  - 102

, ورلم لٌد  8170, برلم اٌداع ,  27/12/2021, لٌدت فى ,  400000.000
, عن ؼرض الشركة هو: " اعداد التصمٌمات الهندسٌة وذلن دون اإلخالل  18740

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

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

 . -لوران  -طرٌك الحرٌة  - 696ألحكام المانون . , بجهة 
 AL BADRYالبدرى ستٌل لتصنٌع الحدٌد و المماوالت العامة و تشكٌل المعادن  - 103

Steel  , برلم  27/12/2021, لٌدت فى ,  1000000.000, شركة , رأس مالها ,
, عن ؼرض الشركة هو : " إلامة وتشؽٌل مصنع  18741, ورلم لٌد  8171اٌداع , 

لتصنٌع الحدٌد و تشكٌل و تشؽٌل المعادن " المماوالت العامة وتلتزم الشركة بإفراد 
دة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الوار

وفً حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة 
والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج  2017لسنة  72بمانون اإلستثمار رلم 

ه به وبالئحته التنفٌذٌة. وذلن دون لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارد
اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 
الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع 

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

وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة المركز الرئٌسً إلدارة الشركة و مولع ممارسة النشاط 
 -المنطمة الصناعٌة الثالثة _ برج العرب  -( 11بلون ) -( 17,18الصناعى : لطعة رلم )

. 
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,  UmedMi Information Technologyٌومٌدمى لتكنولوجٌا المعلومات  - 104
 8172, برلم اٌداع ,  27/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000شركة , رأس مالها , 

, عن ؼرض الشركة هو: " أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم  18742, ورلم لٌد 
ها. " أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواع

والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها. 
" إنتاج المحتوى اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات. " إدخال 

ام الموانٌن واللوائح البٌانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة. وذلن دون اإلخالل بؤحك
والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز 

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

ج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبماً تندم
 -من شارع شامبلٌون الدور األول  -ألحكام المانون . , بجهة شارع مصطفى إسماعٌل 

 . - 6عماررلم 
, شركة , رأس مالها ,  PERLA Technologyبٌرال تكنولوجى  - 105

, ورلم لٌد  8174, برلم اٌداع ,  27/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000
" اعمال التوصٌؾ  2017لسنة  72, عن ؼرض الشركة هو : أنشطة داخل ق  18744

والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها. أعمال تصمٌم 
نٌة وتشؽٌلها وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترو

والتدرٌب علٌها. " أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات ونمل وتداول البٌانات. " تنفٌذ 
" تصمٌم الموالع  2017لسنة  72وإدارة شبكات نمل وتداول البٌانات أنشطة داخل ق 

االلكترونٌة " التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة 
مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم  ومركز مالً

إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار 
والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار  2017لسنة  72رلم 

انات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة. وذلن دون اإلخالل بؤحكام المشار إلٌه بالضم
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه 

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

الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . 
 . -العجمى  -أبو ٌوسؾ  -عمارات الحدٌد و الصلب  -, بجهة شارع شهرزاد 

,  2000000.000, شركة , رأس مالها ,  B.S Medicalبى اس مٌدٌكال  - 106
, عن ؼرض  18745, ورلم لٌد  8175, برلم اٌداع ,  27/12/2021لٌدت فى , 

 121الشركة هو: " استٌراد وتجارة األجهزة الطبٌة. تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 
فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة  1982لسنه 

التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة ؼرضها إال بعد الحصول على 
وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض . وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن 

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

ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة نموذج 
 . -البٌطاش الرئٌسىبشارع -( بالدور الرابع علوى برج )بناٌة الشروق باالسكندرٌة 4)

 AL Farouk Agricultural Developmentالفاروق للتنمٌة الزراعٌة  - 107
Company  , 28/12/2021, لٌدت فى ,  500000.000, شركة , رأس مالها  ,
 72, عن ؼرض الشركة هو : أنشطة داخل ق  18749, ورلم لٌد  8187برلم اٌداع , 

ضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة " استصالح وتجهٌز األرا 2017لسنة 
لالستزراع و استزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون 

األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة 
 350ولٌس الري بطرٌك الؽمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

"  2008لسنه  356و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  2007لسنة 
تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات، سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو 

اللحوم. " تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ 
لسنة  72لتسمٌن أو اللحوم. " إلامة المزارع السمكٌة أنشطة داخل ق أو إنتاج البٌض أو ا

" عموم التصدٌر وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة  2017
الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط 

والئحته  2017لسنة  72لحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم حمها فً التمتع بالمزاٌا وا
التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز 

الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة. وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات 
الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن  السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص

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

 -شارع بورسعٌد  228. , بجهة  أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون
 . -سبورتنج 

, لٌدت  10000.000لٌجال ورلد لالستشارات و الترجمة , شركة , رأس مالها ,  - 108
, عن ؼرض الشركة  18751, ورلم لٌد  8196, برلم اٌداع ,  28/12/2021فى , 

ا االستشارات هو: " تمدٌم االستشارات )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذ
المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ 

وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق 
"  من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( 27المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

تمدٌم خدمات الترجمة وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، 
وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي 
وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها 

ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو على تحمٌك 
 . -سموحة  -شارع إسماعٌل سرى  40تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 

,  1000000.000الرزق التجارٌة لصٌانة السٌارات , شركة , رأس مالها ,  - 109
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, عن ؼرض  18752, ورلم لٌد  8197 , برلم اٌداع , 28/12/2021لٌدت فى , 
الشركة هو: " عموم التصدٌر " تجارة السٌارات و لطع الؽٌار " التوكٌالت التجارٌة )تلتزم 

فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال  1982لسنه  120الشركه باحكام المانون رلم 
التراخٌص الالزمة  ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على

لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض . 
" إلامة وتشؽٌل مركز خدمة وصٌانة السٌارات وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح 

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

بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها 
ش فٌكتور  17أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 

 . -وحة سم -عمانوٌل 
, لٌدت فى  100000.000بٌست فود لالستثمار الزراعى , شركة , رأس مالها ,  - 110

, عن ؼرض الشركة هو:  18755, ورلم لٌد  8204, برلم اٌداع ,  28/12/2021, 
استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع واستزراع 

رط فً الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض األراضً المستصلحة. وٌشت
االستصالح واالستزراع، وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فً االستزراع ولٌس الري 

بطرٌك الؽمر. تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات، سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو 
ء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التسمٌن أو اللحوم. تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سوا

التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح 
والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز 

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

تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبماً 
 ثان . -ألحكام المانون . , بجهة لرٌة الجزائر 

, لٌدت فى ,  50000.000لها , , شركة , رأس ما BD Shaftبى دى شافت  - 112
, عن ؼرض الشركة هو :  18757, ورلم لٌد  8211, برلم اٌداع ,  28/12/2021

" أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد  2017لسنة  72أنشطة داخل ق 
البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها. " إنتاج المحتوى 

لكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات. " إدخال البٌانات على الحاسبات اإل
وبالوسائل اإللكترونٌة. " أعمال التوصٌؾ والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات بمختلؾ 
أنواعها. " إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها. " أعمال التوصٌؾ 

اول البٌانات. وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والتصمٌم لشبكات ونمل وتد
والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز 

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

 104أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة وحدة رلم 
 . -سموحة  -شارع توت عنخ امون  -
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, لٌدت  100000.000لٌل لالستثمار و التنمٌة الزراعٌة , شركة , رأس مالها ,  - 113
, عن ؼرض الشركة هو  18758, ورلم لٌد  8215, برلم اٌداع ,  28/12/2021فى , 

: " إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االعالؾ و زٌت الزٌتون " استصالح وتجهٌز األراضً 
لابلة لالستزراع و استزراع األراضً المستصلحة. بالمرافك األساسٌة التً تجعلها 

وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح 
واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الؽمر فٌما عدا المناطك 

مهورٌه و مراعاه لرار رئٌس ج 2007لسنة  350الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 
" تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات، سواء كان ذلن  2008لسنه  356مصر العربٌه رلم 

إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. " تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور 
سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. " الامة 

السمكٌة. " إلامة و تشؽٌل مجزر آلى " إلامة وتشؽٌل الثالجات الخاصة بحفظ  المزارع
الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدها أو تجمٌدها " الامة 

وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع وتعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة وذلن دون 
ح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائ

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

رٌها أو تلحمها بها ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشت
 . -سموحة  -شارع العرٌش  12وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 

, لٌدت  50000.000صحتٌن إللامة وتشؽٌل المطاعم , شركة , رأس مالها ,  - 114
, عن ؼرض الشركة  18759, ورلم لٌد  8216, برلم اٌداع ,  28/12/2021فى , 

م و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات هو: الامة و تشؽٌل و ادارة المطاع
)عدا الكحولٌة( و المؤكوالت و التٌن اواى . وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح 

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

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

 . -مصطفى كامل  -ش دمحم امٌن شهٌب  2ألحكام المانون . , بجهة 
,  29/12/2021, لٌدت فى ,  150000.000وبلى , شركة , رأس مالها , ش - 115

, عن ؼرض الشركة هو: " التسوٌك االلكترونى  18762, ورلم لٌد  8234برلم اٌداع , 
عبر االنترنت " ادارة المشروعات عدا االدارة الفندلٌة " البٌع بالعمولة " األنشطة المتعلمة 

وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنة  بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت
المحتوى العلمً والثمافً والفنً. وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات 
السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن 

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

شمة رلم  - V 107أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة باكٌة رلم 
 اول . -وران ل -طرٌك الحرٌة  696العمار الكائن  -الدور الثامن علوى  - 806
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, لٌدت فى ,  250000.000, شركة , رأس مالها ,  2Mتو أم للمالبس الجاهزة  - 116
, عن ؼرض الشركة هو : "  18764, ورلم لٌد  8243, برلم اٌداع ,  29/12/2021

إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة. وذلن دون اإلخالل بؤحكام لوانٌن واللوائح 
هذه األنشطة . وٌجوز  والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة

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

حمد ش ا 22أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
 . -العصافرة-تٌسٌر 
 Engineering for Inspection andالهندسٌة للتفتٌش و الخدمات البحرٌة  - 117

Marine Services  , لٌدت فى ,  50000.000, شركة , رأس مالها ,
, عن ؼرض الشركة هو: "  18766, ورلم لٌد  8252, برلم اٌداع ,  29/12/2021

و تمدٌر المٌمة و اعمال العد و الحصر و نظم الجودة و  تمدٌم خدمات التفتٌش و المعاٌنة
سحب العٌنات و عمل التحالٌل المعملٌة االتالفٌة و ؼٌر االتالفٌة و كافة اعمال الخبرة " 

التفتٌش و المعاٌرة و معاٌنة جمٌع  -اصدار التمارٌر الفنٌة و الشهادات فً المجاالت االتٌة 
و المواد الخام و المنتجات الصناعٌة و الكٌماوٌة و أنواع البضائع و االالت و المعدات 

تمٌٌم اآلالت  -الؽذائٌة و الزراعٌة و البٌولوجٌة و تحدٌد صالحٌتها و تمدٌر العوارٌات لها 
و المبانى و المعدات ووسائل النمل و األثاث و البضائع و المحاصٌل بكافه أنواعها و تمدٌر 

ٌر حمولتها و معدالت التفرٌػ و صالحٌة السفن للشحن معاٌنة السفن و تمد -لٌمتها السولٌة 
الكشؾ على اللحامات و الدهانات  -و معاٌنة عنابر السفن و تمدٌر صالحٌتها لالستخدام 

لالحواض و الحاوٌات و الصهارٌج و االنابٌب المستخدمة فً نمل المواد البترولٌة و اى 
المٌام بعملٌات المعاٌرة  -صالحٌتها  مواد أخرى و عمل االختبارات ؼٌر االتالفٌة لتحدٌد

للصهارٌج و المستودعات األرضٌة الموجودة على السفن " المٌام باعداد و تنظٌم الدورات 
التدرٌبة فً كافة مجاالت الشركة وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات 

نشطة وٌجوز للشركة أن السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األ
تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو 

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

 . -سٌدى بشر  -عباد الرحمن الفضالى  - 3عمار  - 8. , بجهة شمة  المانون
 ICS INTEGRATED CLOUDالحلول السحابٌة المتكاملة  - 118

SOLUTIONS  , 29/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000, شركة , رأس مالها  ,
, عن ؼرض الشركة تصمٌم برامج الموالع  18767, ورلم لٌد  8254برلم اٌداع , 

لكترونٌه دون تؤسٌس موالع الكترونٌة أو ادارتها . تمدٌم االستشارات )فٌماعدا اال
االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال 

واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى 
من لانون سوق رأس المال والئحته  27الٌة المنصوص علٌها فى المادة مجال االوراق الم

لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  120التنفٌذٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 
فى شؤن سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تؤسٌس  1982
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صول على التراخٌص الالزمة لمزاولة الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الح
ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض التجارة 

العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا/التورٌدات العمومٌة الامة وتنظٌم المعارض 
مة لكل معرض والمإتمرات والندوات والحفالت العامة )بشرط استصدار التراخٌص الالز

صناعة تكنولوجٌا  1على حدة( المماوالت العامة والمتخصصة اعمال الوساطة التجارٌة 
المعلومات واالتصاالت بما تشمله من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات 

اعمال  2ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 
 3والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها التوصٌؾ والتحلٌل 

اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات 
انتاج المحتوى االلكترونى بصوره المختلفة من  4االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

اعمال  6ى الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة ادخال البٌانات عل 5صوت وصورة وبٌانات 
انتاج وتطوٌر النظم المدمجة  7التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمخلؾ انواعها 

وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط 
ان تكون لها مصلحة  إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة

او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او 
التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى 

ٌذٌة , بجهة الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنف
( بمجمع Pعمارة ) 906الؽرفة الوالعه ٌمٌن الداخل بالشمة الكائنة بالدور التاسع شمة 

 . -سموحه  -حدائك السراٌا السكنى بشارع مدرسة الرٌادة 
, لٌدت فى ,  50000.000إٌكو للتورٌدات العمومٌة , شركة , رأس مالها ,  - 119

, عن ؼرض الشركة هو :  18768م لٌد , ورل 9265, برلم اٌداع ,  30/12/2021
التورٌدات العامة فً مجال الحاسب األلى وكامٌرات المرالبة وأجهزة االتصاالت 

وتكنولوجٌا المعلومات المماوالت العامة والتسوٌك )فٌما عدا التسوٌك العماري 
شرط واإللكترونً( وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وب

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

تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو 
 -فٌكتورعمانوٌل جناح السالم األٌمن  21طبماً ألحكام المانون , بجهة تلحمها بها وذلن 

 . - C28الدور األول مكتب 
_____________________________________ 

 تعدٌالت السجل التجارى افراد
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 شطب -محو 
_____________________________________ 

لصاحبها اسالم احمد  -االسكندرٌه لتعبئة الزٌوت وتصنٌع المواد الؽذائٌة )سٌوة اوٌل(  - 1
, لٌدت فى ,  17674تم محو المٌد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , -حسن حسن الفار
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شطب  -, تم محو  12/12/2021, وفى تارٌخ  4644, برلم اٌداع ,  09/08/2021
 . 2021-12-12فى  1271جل امر محو رلم الس
تم محو المٌد  1273وامر محو رلم  154واٌداع محو رلم  8061بموجب تاشٌر رلم  - 2

, لٌدت فى ,  28لتحوٌل المنشاة الى شركة توصٌة , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 
شطب  -, تم محو  22/12/2021, وفى تارٌخ  45, برلم اٌداع ,  27/03/2005

تم محو  1273وامر محو رلم  154واٌداع محو رلم  8061السجل بموجب تاشٌر رلم 
 المٌد لتحوٌل المنشاة الى شركة توصٌة .

تم محو المٌد  1273وامر محو رلم  154واٌداع محو رلم  8061بموجب تاشٌر رلم  - 3
,  , لٌدت فى 28لتحوٌل المنشاة الى شركة توصٌة , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 

شطب  -, تم محو  22/12/2021, وفى تارٌخ  45, برلم اٌداع ,  27/03/2005
تم محو  1273وامر محو رلم  154واٌداع محو رلم  8061السجل بموجب تاشٌر رلم 

 المٌد لتحوٌل المنشاة الى شركة توصٌة .
_____________________________________ 

 رأس المال
_____________________________________ 

) لصاحبها دمحم ٌوسؾ عبد الؽنى دمحم  Tech Consult misrتن كونسولت مصر  - 1
, برلم  16/09/2020, لٌدت فى ,  15552ٌوسؾ ( , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 

, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  06/12/2021, وفى تارٌخ  4188اٌداع , 
500000.000 . 

لتربٌة المواشى واالبمار الحالبة ) لصاحبها طلعت صابر دمحم دمحم  مزرعة الزملى - 2
, برلم اٌداع ,  16/07/2017, لٌدت فى ,  9861الزملى( , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 

, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  13/12/2021, وفى تارٌخ  2959
50000.000 . 

لصاحبها )باسم دمحم مبرون الدسولى( ,  B-Boxمصنع بى بوكس للمالبس الجاهزة  - 3
 4493, برلم اٌداع ,  28/09/2020, لٌدت فى ,  15642تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 

 . 50000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  21/12/2021, وفى تارٌخ 
_____________________________________ 

 العناوٌن
_____________________________________ 

رمضان عبد هللا طلبه  -لصاحبها : U.P.V.C ELNosserالنصٌر ٌو بى فى سى  - 1
, برلم اٌداع ,  08/02/2021, لٌدت فى ,  16542نصٌر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 

ش الصفا الكٌلو 599, تم تعدٌل العنوان لٌصبح  01/12/2021, وفى تارٌخ  792
 العامرٌه .-ابو تالت  -طرٌك اسكندرٌة مطروح  22.5

رمضان عبد هللا طلبه  -لصاحبها : U.P.V.C ELNosserالنصٌر ٌو بى فى سى  - 2
, برلم اٌداع ,  08/02/2021, لٌدت فى ,  16542نصٌر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 

مارسة النشاط , تم تعدٌل العنوان لٌصبح مولع م 01/12/2021, وفى تارٌخ  792
شرق المنطمة  - 18بلون رلم  49الدور االرضى واالول من المطعة رلم  -الصناعى فى :



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 57 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جشس التعامل مع هذا ال يجو

 . -برج العرب الجدٌدة  -الصناعٌة الثانٌة 
العربٌه المتحده لالستثمار والتنمٌه )لصاحبها:حمٌده رزق شامخ مطراوى( , تاجر فرد  - 3

, وفى  3566, برلم اٌداع ,  10/11/2015, لٌدت فى ,  7897سبك لٌده برلم: , 
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسه النشاط  02/12/2021تارٌخ 

 اول .-/ نجع مطراوى 
الشرق االوسط للبالستٌن لصاحبها جمال عبد اللطٌؾ على جاد , تاجر فرد سبك لٌده  - 4

, وفى تارٌخ  988,  , برلم اٌداع 26/05/2011, لٌدت فى ,  4334برلم: , 
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط :  09/12/2021

 مدٌنة برج العرب الجدٌدة . -المنطمة الصناعٌة الثانٌة  13بلون  3المطعه أ من المطعة 
مٌد جاز للؽازات الصناعٌة لصاحبها حسن احمد حسن عوؾ , تاجر فرد سبك لٌده  - 5

, وفى تارٌخ  2567, برلم اٌداع ,  06/12/2011, لٌدت فى ,  4686, برلم: 
 - 22بلون  2, تم تعدٌل العنوان لٌصبح اضافه فرع الكائن فى لطعة  12/12/2021

 . -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -المنطمة الصناعٌة الثالثة 
صابر دمحم دمحم مزرعة الزملى لتربٌة المواشى واالبمار الحالبة ) لصاحبها طلعت  - 6

, برلم اٌداع ,  16/07/2017, لٌدت فى ,  9861الزملى( , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح اضافه مولع ممارسة  13/12/2021, وفى تارٌخ  2959
 . -سٌدى ؼازى  -االنتصار ناحٌة االمل بالحاجر  7نشاط 

بها اسالم عالء الدٌن دمحم دمحم السٌد عاشور , تاجر اٌال للحلول الورلٌة المبتكرة لصاح - 7
, وفى  5279, برلم اٌداع ,  17/10/2018, لٌدت فى ,  11851فرد سبك لٌده برلم: , 

نجع  26, تم تعدٌل العنوان لٌصبح اضافه فرع انتاجى فى : ن  13/12/2021تارٌخ 
اول  -ؼم لبلى الصناعٌة منطمة مر -لبلى طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوى  -ابورجٌعه 

. 
لصاحبها )احمد بدراوى دمحم دمحم ابو ؼٌط( ,  Pro Care -EGبروكٌر مصر الطبٌة  - 8

 4291, برلم اٌداع ,  21/09/2020, لٌدت فى ,  15585تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المركز الرئٌسً ومولع ممارسة  19/12/2021, وفى تارٌخ 

 -شارع الصفا -طرٌك االسكندرٌة الماهرة الصحراوى  22.5النشاط الصناعى : الكٌلو 
منطمة مرؼم بحرى الصناعٌة  -امام مخازن شركة حسن عالم  -خلؾ مدرسة ؼٌث جمعة 

 لسم اول . -
,  2017لسنه  72منشؤة ستٌل الٌتنج )لصاحبها شرٌؾ محسن سرور سرور ( لانون  - 9

,  946, برلم اٌداع ,  18/04/2010, لٌدت فى ,  3554تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسة  21/12/2021رٌخ وفى تا

 حً . -مرؼم بحرى  -مرؼم الصناعٌة  - 25النشاط فى : الكٌلو 
لصاحبها عمر ٌنر سونمز  AHSANاالحسن الستصالح االراضى والتصدٌر  - 10

OMUR YENER SONMEZ  , :لٌدت فى ,  8656, تاجر فرد سبك لٌده برلم ,
, تم تعدٌل العنوان  27/12/2021, وفى تارٌخ  2571, برلم اٌداع ,  01/08/2016

( بالمنطمة الصناعٌة 6086لٌصبح اضافه مولع ممارسة النشاط الصناعً: المطعة رلم )
 . -السادسة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 58 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جشس التعامل مع هذا ال يجو

_____________________________________ 
 النشاط

_____________________________________ 
العربٌه المتحده لالستثمار والتنمٌه )لصاحبها:حمٌده رزق شامخ مطراوى( , تاجر فرد  - 1

, وفى  3566, برلم اٌداع ,  10/11/2015, لٌدت فى ,  7897سبك لٌده برلم: , 
(االستثمار العمارى بالمدن 1, تم تعدٌل النشاط لٌصبح ) 01/12/2021تارٌخ 

( 2اطك النائٌه والمناطك خارج الوادى الجدٌد.)والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده والمن
استصالح واستزراع األراضً البور والصحراوٌة أوأحداهما: ) أ ( استصالح وتجهٌز 
األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع . ) ب ( استزراع األراضً 

حالتٌن أن تكون المستصلحة وذلن كله فٌما ٌزٌد عن ألؾ فدان. وٌشترط فً هاتٌن ال
األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة 

ولٌس الري بطرٌك الؽمر)فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس مجلس الوزراء 
وكذا مناطك  2008لسنه  356، ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  07 0 2لسنة  350رلم

(تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن 3تٌن (. )شبه جزٌرة سٌناء وحالٌب وشال
( تربٌة جمٌع أنواع الدواجن 4) 0إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم

والطٌور، سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو 
( عموم المماوالت والتورٌدات 6)(الامه المزارع السمكٌه وكذا صٌد االسمان.5) 0اللحوم

(تجاره 8(تورٌد الخضار والفاكهه.)7واالستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.)
التجزئه للخضر والفاكهه وذلن فى المناطك النائٌه والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده.مع التزام 

نشاط على ح ده.  المنشؤه : افراد حسابات مالٌة مستملة ومنفصلة ومركز مالى خاص لكل
.  1982لسنه  121باست ٌفاء شروط المٌد بسجل المستوردٌن وفما الحكام المانون رلم 

.  1975لسنه  118باستٌفاء شروط المٌد بسجل المصدرٌن وفما الحكام المانون رلم 
فى شؤن الوكالة التجارٌة . مع مراعاة احكام  1982لسنه  120بؤحكام المانون رلم 

ائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة الموانٌن واللو
 لمباشرة نشاطها. .

البحٌرة لالستثمار و التنمٌة الحٌوانٌة لصاحبها : اسالم احمد حسن حسن الفار , تاجر  - 2
, وفى  5488, برلم اٌداع ,  12/09/2021, لٌدت فى ,  17949فرد سبك لٌده برلم: , 

, تم تعدٌل النشاط لٌصبح النشــــــــــــــــاط : تربٌة جمٌع أنواع  12/12/2021تارٌخ 
الحٌوانات، سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. تربٌة جمٌع 

أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو 
إلامة المزارع السمكٌة. إلامة وتشؽٌل الثالجات الخاصة بحفظ  التسمٌن أو اللحوم.

الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدها أو تجمٌدها . الامة 
وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع وتعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة الامه وتشؽٌل 

الؽذائٌه وزٌوت الطعام . الامه وتشؽٌل مصنع  مصنع لتجهٌز كافه انواع البمولٌات والمواد
لتصنٌع وتعبئه المكرونه بكافه اشكالها وانواعها. عموم التصدٌر . وتلتزم المنشؤة بإفراد 
حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، 

ها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة وفً حالة عدم إلتزام المنشؤة بهذا الشرط ٌسمط حم
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والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج  2017لسنة  72بمانون اإلستثمار رلم 
لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة. مع مراعاة 

نشؤة الحصول على كافة التراخٌص أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الم
 الالزمة لمباشرة نشاطها . .

مزرعة الزملى لتربٌة المواشى واالبمار الحالبة ) لصاحبها طلعت صابر دمحم دمحم  - 3
, برلم اٌداع ,  16/07/2017, لٌدت فى ,  9861الزملى( , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 

 -النشاط لٌصبح النشاط بعد التعدٌل هو :, تم تعدٌل  13/12/2021, وفى تارٌخ  2959
تربٌه جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او 

اللحوم. .مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار 
 التراخٌص الالزمة لمباشره نشاطها. .

 Future work Estateجانسى لالستثمار العمارى فٌوتشر وورن استٌشن اٌ - 4
Agency  , :11627لصاحبتها : امنٌة دمحم دمحم احمد دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم  ,
, تم  23/12/2021, وفى تارٌخ  4436, برلم اٌداع ,  05/09/2018لٌدت فى , 

البٌطرٌة . الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة البشرٌة و1تعدٌل النشاط لٌصبح 
والمستحضرات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل والكٌماوٌات الطبٌة وؼٌر الطبٌة والمنظفات 

الصناعٌة والمبٌدات والعطوروالتصنٌع لدى الؽٌر مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح 
والمرارت السارٌة وعلً المنشؤة الحصول علً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . 

االستثمار العماري باالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة  -3العماري  . التسوٌك2
والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع 

وماورد بمرار رئٌس  2007لسنة  350مراعاة ماورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 
بافراد حسابات مالٌة ومركز مالً  وتلتزم المنشؤة 2008لسنة  356الجمهورٌة رلم 

مستمل لالنشطة الواردة بمانون االستثمار والئحته التنفٌذٌة وفً حالة عدم التزام المنشؤة 
لسنة  72بهذا النشاط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

ن االستثمار المشار الٌه والئحته التنفٌذٌة مع عدم تمتع االنشطة خارج لانو 2017
باالضمانات والحوافز الواردة به وبالئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

 السارٌة وعلً المنشؤة الحصول علً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاط .
لصاحبها عمر ٌنر سونمز  AHSANاالحسن الستصالح االراضى والتصدٌر  - 5

OMUR YENER SONMEZ  , :لٌدت فى ,  8656, تاجر فرد سبك لٌده برلم ,
, تم تعدٌل النشاط  27/12/2021, وفى تارٌخ  2571, برلم اٌداع ,  01/08/2016

( استصالح  استصالح واستزراع األراضً البور والصحراوٌة او احداهما: )أ -1لٌصبح 
( استزراع  راع. )بوتجهٌز األراضى بالمرافك االساسٌة التً تجعلها لابلة لالستز

فدان . وٌشترط فً هاتٌن 1000األراضً المستصلحة وذلن كله فً حدود الل من 
الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع ، وان تستخدم 
طرق الرى الحدٌثة ولٌس الرى بطرٌك الؽمر. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس 

لسنة  356ولرار. رئٌس الجمهورٌة رلم 2007لسنة 350مجلس الوزارء رلم 
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع  -2وكذا مناطك شبه جزٌرة سٌناء وحالٌب وشالتٌن. 2008

عموم التصدٌر.  -3البرانٌن وكراسى وعبوات بالستٌن وصنادٌك بالستٌن ومستلزماتها. 
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ة الواردة بمانون تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستمل لالنشط -4
االستثمار والئحتة التنفٌذٌة وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع 

مع عدم تمتع االنشطة  2017لسنة  72بالمزاٌا والحوافز الواردة بماتنون االستثمار رلم 
مراعاة احكام  خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به وبالئحتة التنفٌذٌة مع

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه 
 االنشطة . .

_____________________________________ 
 الكٌان المانونى

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 االسم و السمة
_____________________________________ 

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , االسم التجارى ,  12:00:00 07/12/2021فى تارٌخ : ,  - 1
الى :  3004, برلم اٌداع  25/05/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  17227الممٌدة برلم لٌد , 

 لسمٌع ( .االمٌر للتنمٌة الزراعٌة ) لصاحبها / رضا فوزى عبد الحكٌم عبد ا
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , االسم التجارى ,  12:00:00 13/12/2021فى تارٌخ : ,  - 2

الى :  2959, برلم اٌداع  16/07/2017, وتم اٌداعه بتارٌخ  9861الممٌدة برلم لٌد , 
 مزرعة الزملى لتربٌة المواشى واالبمار الحالبة ) لصاحبها طلعت صابر دمحم دمحم الزملى( .

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , االسم التجارى ,  12:00:00 22/12/2021فى تارٌخ : ,  - 3
الى : بموجب  45, برلم اٌداع  27/03/2005, وتم اٌداعه بتارٌخ  28الممٌدة برلم لٌد , 

تم محو المٌد لتحوٌل  1273وامر محو رلم  154واٌداع محو رلم  8061تاشٌر رلم 
 المنشاة الى شركة توصٌة .

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , االسم التجارى ,  12:00:00 23/12/2021فى تارٌخ : ,  - 4
الى :  4436, برلم اٌداع  05/09/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  11627الممٌدة برلم لٌد , 

 Future work Estate Agencyفٌوتشر وورن استٌشن اٌجانسى لالستثمار العمارى 
 حمد دمحم .لصاحبتها : امنٌة دمحم دمحم ا

_____________________________________ 
 االشخاص

_____________________________________ 
, وتم اٌداعه  18162دمحم السٌد دمحم حسن سالم , وكٌل مفوض , الممٌد برلم لٌد ,  - 1

بـ :  05/10/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  6121, برلم اٌداع  05/10/2021بتارٌخ 
وكٌل مفوض عن المنشؤه امام اتحاد الؽرؾ الصناعٌه ؼرفه -باالختصاصات التالٌه:للمنشؤه 

االدوٌه لٌكون مسئول عن اداره النشاط بالمصنع الكائن فى عزبه ابو زٌد ابٌس العاشرق 
 الطرٌك الدائرى .

_____________________________________ 
 تعدٌالت السجل التجارى شركات

_____________________________________ 
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_____________________________________ 
 شطب -محو 

_____________________________________ 
, لٌدت فى ,  4832ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  Y  &Mتٌودور واى اند ام  - 1

شطب  -تم محو  , 01/12/2021, وفى تارٌخ  394, برلم اٌداع ,  14/02/2012
 السجل وضع الشركه تحت التصفٌه .

تم محو المٌد  146واٌداع محو رلم  1265وامر محو رلم  7540بموجب تاشٌررلم  - 2
 2703, برلم اٌداع ,  08/07/2020, لٌدت فى ,  15121, شركة سبك لٌدها برلم: , 

وامر  7540شطب السجل بموجب تاشٌررلم  -, تم محو  01/12/2021, وفى تارٌخ 
 تم محو المٌد . 146واٌداع محو رلم  1265محو رلم 

تم محو المٌد  146واٌداع محو رلم  1265وامر محو رلم  7540بموجب تاشٌررلم  - 3
 2703, برلم اٌداع ,  08/07/2020, لٌدت فى ,  15121, شركة سبك لٌدها برلم: , 

وامر  7540اشٌررلم شطب السجل بموجب ت -, تم محو  01/12/2021, وفى تارٌخ 
 تم محو المٌد . 146واٌداع محو رلم  1265محو رلم 

منطمة حرة , شركة سبك لٌدها برلم:  MARIAM GARMENTSمرٌم جارمنتس  - 4
, وفى تارٌخ  1505, برلم اٌداع ,  19/11/2006, لٌدت فى ,  1294, 

 شطب السجل . -, تم محو  02/12/2021
, لٌدت فى ,  7133والتشٌٌد ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: , الوطنٌة للبناء  - 5

شطب  -, تم محو  02/12/2021, وفى تارٌخ  137, برلم اٌداع ,  15/01/2015
 السجل وضع الشركه تحت التصفٌه .

, لٌدت فى ,  12127, شركة سبك لٌدها برلم: ,  EL BANNAالبنا  - 6
شطب  -, تم محو  02/12/2021, وفى تارٌخ  2882, برلم اٌداع ,  15/07/2020

 السجل .
,  14483تم محو المٌد , شركة سبك لٌدها برلم: , -الٌكس ترٌد لالعمال المتكامله - 7

 -, تم محو  02/12/2021, وفى تارٌخ  575, برلم اٌداع ,  28/01/2020لٌدت فى , 
 . 2021-12-2فى  1268شطب السجل تم شطب المٌد من السجل التجارى نهائٌا برلم 

, لٌدت  15387تم محو المٌد , شركة سبك لٌدها برلم: , -red marketرٌد ماركت  - 8
 -, تم محو  02/12/2021, وفى تارٌخ  3655, برلم اٌداع ,  25/08/2020فى , 

 . 2021-12-2فى  1267المٌد وشطبه من السجل التجارى برلم  شطب السجل تم محو
تم محو المٌد  147واٌداع محو رلم  1266وامر محو رلم  7567بموجب تاشٌررلم  - 9

ونملة من محافظة االسكندرٌة الى محافظة دمٌاط استثمار جمصة ( , شركة سبك لٌدها 
, وفى تارٌخ  4141,  , برلم اٌداع 15/09/2020, لٌدت فى ,  15533برلم: , 

وامر محو رلم  7567شطب السجل بموجب تاشٌررلم  -, تم محو  02/12/2021
تم محو المٌد ونملة من محافظة االسكندرٌة الى محافظة  147واٌداع محو رلم  1266

 دمٌاط استثمار جمصة ( .
تم محو  147واٌداع محو رلم  1266وامر محو رلم  7567بموجب تاشٌررلم  - 10

مٌد ونملة من محافظة االسكندرٌة الى محافظة دمٌاط استثمار جمصة ( , شركة سبك ال
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, وفى تارٌخ  4141, برلم اٌداع ,  15/09/2020, لٌدت فى ,  15533لٌدها برلم: , 
وامر محو رلم  7567شطب السجل بموجب تاشٌررلم  -, تم محو  02/12/2021

من محافظة االسكندرٌة الى محافظة  تم محو المٌد ونملة 147واٌداع محو رلم  1266
 دمٌاط استثمار جمصة ( .

, لٌدت فى ,  13825البرٌطانٌة للتوكٌالت المالحٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 11
شطب  -, تم محو  05/12/2021, وفى تارٌخ  5588, برلم اٌداع ,  16/10/2019

 السجل .
تم محو  150واٌداع محو رلم  1269وامر محو رلم  7606بموجب تاشٌر رلم  - 12

, برلم اٌداع ,  21/10/2019, لٌدت فى ,  13850المٌد , شركة سبك لٌدها برلم: , 
 7606شطب السجل بموجب تاشٌر رلم  -, تم محو  05/12/2021, وفى تارٌخ  5653

 تم محو المٌد . 150واٌداع محو رلم  1269وامر محو رلم 
تم محو  150واٌداع محو رلم  1269وامر محو رلم  7606بموجب تاشٌر رلم  - 13

, برلم اٌداع ,  21/10/2019, لٌدت فى ,  13850المٌد , شركة سبك لٌدها برلم: , 
 7606شطب السجل بموجب تاشٌر رلم  -, تم محو  05/12/2021, وفى تارٌخ  5653

 تم محو المٌد . 150واٌداع محو رلم  1269وامر محو رلم 
تم محو  151واٌداع محو رلم  1270وامر محو رلم  7628شٌررلم بموجب تا - 14

, برلم اٌداع ,  14/02/2019, لٌدت فى ,  12543المٌد , شركة سبك لٌدها برلم: , 
 7628شطب السجل بموجب تاشٌررلم  -, تم محو  06/12/2021, وفى تارٌخ  922

 تم محو المٌد . 151واٌداع محو رلم  1270وامر محو رلم 
تم محو  151واٌداع محو رلم  1270وامر محو رلم  7628بموجب تاشٌررلم  - 15

, برلم اٌداع ,  14/02/2019, لٌدت فى ,  12543المٌد , شركة سبك لٌدها برلم: , 
 7628شطب السجل بموجب تاشٌررلم  -, تم محو  06/12/2021, وفى تارٌخ  922

 ٌد .تم محو الم 151واٌداع محو رلم  1270وامر محو رلم 
, لٌدت فى ,  2154حسام دمحم فإاد اسماعٌل وشرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 16
شطب  -, تم محو  07/12/2021, وفى تارٌخ  615, برلم اٌداع ,  26/03/2008

السجل تم تعٌن السٌد /دمحم جمال الدٌن حجاج معوض الشٌمى بدال من السٌد / شرٌؾ حسٌن 
 ٌا للشركة .دمحم سٌد احمد زلزوق مصف

,  23/03/2021, لٌدت فى ,  16867الؽاء الفرع , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 17
 شطب السجل . -, تم محو  07/12/2021, وفى تارٌخ  1854برلم اٌداع , 

,  07/04/2021, لٌدت فى ,  16974الؽاء الفرع , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 18
 شطب السجل . -, تم محو  07/12/2021, وفى تارٌخ  2179برلم اٌداع , 

شركة الوكالة العربٌة للتدرٌب واالستشارات والتنمٌة البشرٌة ش.ذ.م.م , شركة سبك  - 19
, وفى تارٌخ  4259, برلم اٌداع ,  07/12/2016, لٌدت فى ,  9032لٌدها برلم: , 

 شطب السجل وضع الشركه تحت التصفٌه . -, تم محو  08/12/2021
الممة للخدمات االعالنٌة ولؾ التعامل لورود استعالم امنى ؼٌر طٌب , شركة سبك  - 20

, وفى تارٌخ  2299, برلم اٌداع ,  16/04/2019, لٌدت فى ,  12887لٌدها برلم: , 
 شطب السجل . -, تم محو  08/12/2021
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ٌة , شركة مإسسة األكادٌمٌة العلمٌة للدراسات المتمدمة والتدرٌب والتنمٌة البشر - 21
, وفى  2348, برلم اٌداع ,  17/04/2019, لٌدت فى ,  12899سبك لٌدها برلم: , 

 شطب السجل . -, تم محو  09/12/2021تارٌخ 
, برلم  03/11/2020, لٌدت فى ,  8114الؽاء الفرع , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 22

 جل .شطب الس -, تم محو  12/12/2021, وفى تارٌخ  5322اٌداع , 
, برلم  03/11/2020, لٌدت فى ,  8114الؽاء الفرع , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 23

 شطب السجل . -, تم محو  12/12/2021, وفى تارٌخ  5323اٌداع , 
, لٌدت  8009احمد عبد الفتاح خمٌس ابراهٌم وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 24

 -, تم محو  13/12/2021, وفى تارٌخ  4150, برلم اٌداع ,  21/12/2015فى , 
تم  153واٌداع محورلم  1272وامر محو رلم  7844شطب السجل بموجب تاشٌر رلم 

 اكتوبر( . 6محو المٌد لنملة من محافظة االسكندرٌة الى محافظة الجٌزة ) استثمار 
, لٌدت  8009احمد عبد الفتاح خمٌس ابراهٌم وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 25

 -, تم محو  13/12/2021, وفى تارٌخ  4150, برلم اٌداع ,  21/12/2015فى , 
تم  153واٌداع محورلم  1272وامر محو رلم  7844شطب السجل بموجب تاشٌر رلم 

 اكتوبر( . 6محو المٌد لنملة من محافظة االسكندرٌة الى محافظة الجٌزة ) استثمار 
, لٌدت فى ,  11169سبك لٌدها برلم: , , شركة  T Rتراست ثٌرم  - 26
شطب  -, تم محو  14/12/2021, وفى تارٌخ  2504, برلم اٌداع ,  15/05/2018

 السجل .
,  21/10/2020, لٌدت فى ,  15836تم محو المٌد , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 27

 شطب السجل . -, تم محو  14/12/2021, وفى تارٌخ  5053برلم اٌداع , 
, لٌدت فى  2810ادٌو جات ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  -الٌكس بون سنتر  - 28

شطب  -, تم محو  15/12/2021, وفى تارٌخ  521, برلم اٌداع ,  15/03/2009, 
 السجل .

, لٌدت فى ,  16172, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Smart Valleyسمارت فلى  - 29
شطب  -, تم محو  15/12/2021, وفى تارٌخ  1648, برلم اٌداع ,  15/03/2021

 السجل .
, لٌدت فى ,  3274اوتو مصر لالسٌتراد والتصدٌر , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 30
شطب  -محو  , تم 20/12/2021, وفى تارٌخ  2559, برلم اٌداع ,  25/11/2009

 السجل .
االحمدى جروب لالستثمار التجارى والعمارى ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 31

 21/12/2021, وفى تارٌخ  2283, برلم اٌداع ,  30/10/2011, لٌدت فى ,  4621
 شطب السجل . -, تم محو 

,  12330لم: , , شركة سبك لٌدها بر Spirula Devسبٌروال لتطوٌر البرمجٌات  - 32
 -, تم محو  21/12/2021, وفى تارٌخ  207, برلم اٌداع ,  13/01/2019لٌدت فى , 

 . 2021-1-21فى  1129شطب السجل تم محو المٌد برلم 
, لٌدت فى ,  8529التداول الذكى ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 33
شطب  -, تم محو  22/12/2021, وفى تارٌخ  2036, برلم اٌداع ,  14/06/2016
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لابلة للتجدٌد بعد  2021-5-11السجل تجدٌد مدة تصفٌة الشركة لمدة سنتٌن من تارٌخ 
 فترة انتهاء المدة من تارٌخ التاشٌر بالسجل التجارى . .

المصرٌة الكوٌتٌة إلدارة المطاعم والكافترٌات ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 34
, وفى تارٌخ  1038, برلم اٌداع ,  25/02/2018, لٌدت فى ,  10765

شطب السجل مد مدة التصفٌة الشركة لمدة سنتٌن تبدا من  -, تم محو  22/12/2021
لابلة للتجدٌد بعد فترة انتهاء المدة من تارٌخ التاشٌر بالسجل التجارى  2021-4-14تارٌخ 

. . 
شركة سبك لٌدها برلم: , شركة البٌسى إلدارة وتشؽٌل الصٌدلٌات )ش.ذ.م.م( ,  - 35

, وفى تارٌخ  4943, برلم اٌداع ,  17/09/2019, لٌدت فى ,  12246
 شطب السجل . -, تم محو  22/12/2021
,  1764شركة المستمبل للهندسة واالنشاءات ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 36

, تم محو  23/12/2021, وفى تارٌخ  1370, برلم اٌداع ,  26/08/2007لٌدت فى , 
شطب السجل مد مدة التصفٌة لتصبح خمس اعوام من تارٌخ التاشٌر فى السجل التجارى  -
. 

 UNLEVER MASHREQ TRADINGشركه ٌونٌلٌفر مشرق للتجاره  - 37
(L.L.C , :شركة سبك لٌدها برلم , )برلم اٌداع ,  06/07/2000, لٌدت فى ,  5543 ,
 شطب السجل . -تم محو ,  23/12/2021, وفى تارٌخ  3772

جوود جوب الدارة وتشؽٌل المطاعم والكافٌهات , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 38
,  23/12/2021, وفى تارٌخ  8, برلم اٌداع ,  03/01/2021, لٌدت فى ,  16289
 شطب السجل . -تم محو 

لٌدت فى , ,  3821االولى لخدمات التعلٌم ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 39
شطب  -, تم محو  26/12/2021, وفى تارٌخ  2103, برلم اٌداع ,  04/08/2010

السجل مد مدة التصفٌة لمدة سنة من تارٌخ انتهاء المدة السابك التاشٌر بها فى السجل 
 التجارى . .

محاسن السٌد دمحم احمد لالكسسوارات والمالبس الجاهزة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 40
, وفى تارٌخ  1362, برلم اٌداع ,  02/03/2021, لٌدت فى ,  16706

 شطب السجل . -, تم محو  26/12/2021
, لٌدت فى ,  6527زٌور كٌم للدهانات ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 41
شطب  -, تم محو  27/12/2021, وفى تارٌخ  1545, برلم اٌداع ,  20/04/2017

-امام مدخل جرٌن بالزا-ابراج السراٌا  14شارع  1االدارى برج رلم السجل الؽاء الفرع 
 . - 603شمه -الدور السادس

آفاق المستمبل لإلنشاءات العامة والتنمٌة ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 42
 27/12/2021, وفى تارٌخ  3947, برلم اٌداع ,  14/11/2016, لٌدت فى ,  8956

 جل .شطب الس -, تم محو 
, شركة سبك لٌدها برلم: ,  OROVETاورفت لتصنٌع اضافات االعالؾ  - 43

, وفى تارٌخ  1524, برلم اٌداع ,  20/03/2018, لٌدت فى ,  10893
 شطب السجل . -, تم محو  27/12/2021
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, لٌدت  9336السٌد عبد العلٌم دمحم زٌن الدٌن وشرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 44
 -, تم محو  28/12/2021, وفى تارٌخ  813, برلم اٌداع ,  28/02/2017فى , 

 شطب السجل .
, برلم  13/09/2006, لٌدت فى ,  1205الؽاء الفرع , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 45

شطب السجل الؽاءالفرع الكائن  -, تم محو  29/12/2021, وفى تارٌخ  1228اٌداع , 
 عمارات التعاونٌات سموحة . 3 شمة رلم 147فى : عمارة رلم 

دٌورافٌت اٌجٌبت لصناعة االدوات الصحٌة ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 46
 29/12/2021, وفى تارٌخ  1159, برلم اٌداع ,  03/01/2008, لٌدت فى ,  2282

 شطب السجل . -, تم محو 
_____________________________________ 

 رأس المال
_____________________________________ 

, لٌدت فى ,  10904الشرٌؾ للتنمٌة واالستثمار , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1
, تم تعدٌل رأس  01/12/2021, وفى تارٌخ  1560, برلم اٌداع ,  21/03/2018

 . 15000000.000المال لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى ,  15224بك لٌدها برلم: , دمحم السٌد دمحم و شرٌكته , شركة س - 2

, تم تعدٌل رأس  01/12/2021, وفى تارٌخ  3081, برلم اٌداع ,  26/07/2020
 . 300000.000المال لٌصبح رأس مالها 

, لٌدت فى ,  12127احمد دمحم السٌد البنا وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 3
, تم تعدٌل رأس  02/12/2021رٌخ , وفى تا 6315, برلم اٌداع ,  10/12/2018

 . 300000.000المال لٌصبح رأس مالها 
, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Octa Services Solutionsاوكتا للخدمات الهندسٌة  - 4

, وفى تارٌخ  2969, برلم اٌداع ,  28/05/2019, لٌدت فى ,  13064
 . 70000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  02/12/2021

, لٌدت  5715وٌسترن للتصنٌع والتجارة الدولٌة ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 5
, تم تعدٌل رأس  06/12/2021, وفى تارٌخ  979, برلم اٌداع ,  11/04/2013فى , 

 . 4000000.000المال لٌصبح رأس مالها 
( , شركة سبك لٌدها برلم:  اٌمن دمحم المهدى دمحم طه ٌوسؾ و شركاه ) شركة تضامن - 6
, وفى تارٌخ  3358, برلم اٌداع ,  23/06/2019, لٌدت فى ,  13166, 

 . 1000000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  06/12/2021
,  14888. , شركة سبك لٌدها برلم: , Onica Egypt L.L.Cاونٌكا اٌجٌبت  - 7

, تم  07/12/2021, وفى تارٌخ  1714,  , برلم اٌداع 28/04/2020لٌدت فى , 
 . 6550000.000تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 

شركة كٌرتً بارٌن وشرٌكٌه ( شركة تضامن بنظام المنطمه الحره العامه باالسكندرٌه  - 8
,  908, برلم اٌداع ,  14/02/2019, لٌدت فى ,  12541, شركة سبك لٌدها برلم: , 

 . 2500000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  08/12/2021وفى تارٌخ 
, لٌدت فى ,  15832الهمام للمماوالت والتجارة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 9
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, تم تعدٌل رأس  09/12/2021, وفى تارٌخ  5043, برلم اٌداع ,  20/10/2020
 . 20000000.000المال لٌصبح رأس مالها 

, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Lake Plaza Enterpriseتربراٌز لٌن بالزا ان - 10
, وفى تارٌخ  3162, برلم اٌداع ,  01/06/2021, لٌدت فى ,  17273

 . 2806600.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  09/12/2021
, لٌدت فى ,  3491عصام السٌد عبدهللا وشرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 11
, تم تعدٌل رأس  12/12/2021, وفى تارٌخ  8667, برلم اٌداع ,  11/03/2010

 . 9500000.000المال لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت  8009احمد عبد الفتاح خمٌس ابراهٌم وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 12

, تم تعدٌل  13/12/2021, وفى تارٌخ  4150, برلم اٌداع ,  21/12/2015فى , 
 . 2000000.000المال لٌصبح رأس مالها  رأس
الوطنٌه للصناعات المعدنٌه عبد هللا اسماعٌل عبد السالم وشركاه , شركة سبك لٌدها  - 13

, وفى تارٌخ  80, برلم اٌداع ,  10/04/2001, لٌدت فى ,  1087برلم: , 
 . 500000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  19/12/2021
)ش.ذ.م.م( ,  Consolidated Freight Serviceكونسولٌداتٌد فرٌت سرفٌس  - 14

,  2399, برلم اٌداع ,  09/05/2018, لٌدت فى ,  11146شركة سبك لٌدها برلم: , 
 . 3000000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  19/12/2021وفى تارٌخ 

, لٌدت فى ,  18338كة سبك لٌدها برلم: , الهٌبة لالستثمار والبناء والتشٌٌد , شر - 15
, تم تعدٌل رأس  19/12/2021, وفى تارٌخ  6716, برلم اٌداع ,  01/11/2021

 . 100000.000المال لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى ,  26دمحم عبد المجٌد مراد وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 16
, تم تعدٌل رأس المال  23/12/2021ٌخ , وفى تار 41, برلم اٌداع ,  27/03/2005

 . 70000000.000لٌصبح رأس مالها 
سٌؾ للتنمٌة العمرانٌة ) عالء سٌؾ وشركاه ( ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 17

,  23/12/2021, وفى تارٌخ  601, برلم اٌداع ,  24/03/2009, لٌدت فى ,  2828
 . 2000000.000تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 

,  Gipccoجٌبكو  -شركة ؼنٌم الدولٌة لتصنٌع االدوٌة ومستحضرات التجمٌل  - 18
,  1314, برلم اٌداع ,  29/05/2012, لٌدت فى ,  5061شركة سبك لٌدها برلم: , 

 10000000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  23/12/2021وفى تارٌخ 
. 

, لٌدت فى ,  11176أبوحلوه وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: , خالد حسن دمحم  - 19
, تم تعدٌل رأس  23/12/2021, وفى تارٌخ  2526, برلم اٌداع ,  16/05/2018

 . 1202000.000المال لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى ,  3715امبلاير اٌجٌبت للتجارة ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 20
, تم تعدٌل رأس  27/12/2021, وفى تارٌخ  1630برلم اٌداع , ,  16/06/2010

 . 250000.000المال لٌصبح رأس مالها 
مستشفى الهانوفٌل التخصصى ) دمحم مصطفى دمحم فهمى و طارق دمحم عاطؾ سالم  - 21
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, برلم  08/07/2002, لٌدت فى ,  160444وشركاهم ( , شركة سبك لٌدها برلم: , 
, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  28/12/2021فى تارٌخ , و 5072اٌداع , 

5250000.000 . 
هوم فارم لالستثمار الزراعى والتنمٌة الزراعٌة ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 22

 29/12/2021, وفى تارٌخ  2357, برلم اٌداع ,  06/06/2017, لٌدت فى ,  9725
 . 1035000.000رأس مالها , تم تعدٌل رأس المال لٌصبح 

_____________________________________ 
 العناوٌن

_____________________________________ 
, لٌدت فى ,  2389ماس الهندسٌة للمماوالت ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1

, تم تعدٌل العنوان  01/12/2021وفى تارٌخ ,  1591, برلم اٌداع ,  22/07/2008
-بٌفرلى هٌلز -( بالمركز التجارى "وٌست سكوٌر" S 18-19-20لٌصبح الوحده رلم ) 

 . - 4/  3مدٌنه الشٌخ زاٌد تجارى 
أسس لإلستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 2

 01/12/2021, وفى تارٌخ  1954برلم اٌداع ,  , 22/07/2014, لٌدت فى ,  6710
-182- 181, تم تعدٌل العنوان لٌصبح مولع ممارسه النشاط الصناعى /الوحدات رلم 

 . -2بمجمع مرؼم  201-202
, لٌدت  9422أم أم جى المتحدة للتجارة والتوزٌع ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 3

, تم تعدٌل  01/12/2021, وفى تارٌخ  1088, برلم اٌداع ,  21/03/2017فى , 
 1العنوان لٌصبح افتتاح فرع اللامه بارتشن)ستار بكس( نادى وادى دجله فرع اكتوبر 

 . -السادس من اكتوبر-لرٌه الروضه -المنطمه السٌاحٌه -التوسعات الشرلٌه 
, لٌدت  9422أم أم جى المتحدة للتجارة والتوزٌع ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 4

, تم تعدٌل  01/12/2021, وفى تارٌخ  1088, برلم اٌداع ,  21/03/2017فى , 
 2العنوان لٌصبح فتتاح فرع اللامه بارتشن)ستار بكس( نادى وادى دجله فرع اكتوبر 

 . -السادس من اكتوبر-الكائن فى الفاصل السكنى 
شركة سبك لٌدها برلم: , ,  Lemon Egyptلٌمون كافٌة الدارة و تشؽٌل المطاعم  - 5

, وفى تارٌخ  3423, برلم اٌداع ,  25/06/2019, لٌدت فى ,  13180
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المركز الرئٌسً ألدارة الشركة وموطنها  01/12/2021

 -( بمشروع الشركة ) جلٌم باي A12الوحدة رلم )  -المانونً فً العنوان االتً :
Glaam bay  )- لسم الرمل . -جلٌم  -ٌش طرٌك الكورن 

, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Lemon Egyptلٌمون كافٌة الدارة و تشؽٌل المطاعم  - 6
, وفى تارٌخ  3423, برلم اٌداع ,  25/06/2019, لٌدت فى ,  13180

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح مولع ممارسه نشاط الامه وتشؽٌل المطاعم  01/12/2021
طرٌك الكورنٌش  -(  Glaam bay -( بمشروع الشركة ) جلٌم باي A12/الوحدة رلم ) 

 لسم الرمل . -جلٌم  -
, لٌدت فى ,  17869, شركة سبك لٌدها برلم: ,  M.D.Cأم دى سى للتورٌدات  - 7

, تم تعدٌل العنوان  01/12/2021, وفى تارٌخ  5204, برلم اٌداع ,  01/09/2021
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 68 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جشس التعامل مع هذا ال يجو

 لسم اول .-ام مدرسه السٌوؾ االبتدائٌه شارع محمود الكمشوشى ام 41لٌصبح 
ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  ATM ELMOTAHEDAاٌه تى ام المتحده  - 8

 02/12/2021, وفى تارٌخ  1030, برلم اٌداع ,  15/03/2017, لٌدت فى ,  9395
الراس  -, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء فرع الشركة الكائن: شارع عزبة خطاب الرئٌسى 

 . -السوداء
ٌدها برلم: , ش.ذ.م.م , شركة سبك ل ATM ELMOTAHEDAاٌه تى ام المتحده  - 9

 02/12/2021, وفى تارٌخ  1030, برلم اٌداع ,  15/03/2017, لٌدت فى ,  9395
-ابٌس الثانٌه -, تم تعدٌل العنوان لٌصبح اضافه فرع للشركه بالعنوان / عزبه المٌسٌرى 

 ثانى .
ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم:  ATM ELMOTAHEDAاٌه تى ام المتحده  - 10

, وفى تارٌخ  1030, برلم اٌداع ,  15/03/2017ت فى , , لٌد 9395, 
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء الفرع الكائن للشركة شارع النجع اخر  02/12/2021
 لسم اول . -الفلكى  -االصالح  16
اندماج شركة السوٌمات العربٌة للجملة خالد عباس احمد فتح هللا وشركاه ) شركة  - 11

شركة فتح هللا جملة ماركت ) شركة تضامن ( فى شركة جملة ماركت توصٌة بسٌطة ( و 
, برلم اٌداع ,  13/04/2004, لٌدت فى ,  11122ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: , 

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح اضافه فرع للشركة  02/12/2021, وفى تارٌخ  1873
 شارع . 11رلم  -الكائن فى شارع البطرٌركٌه الٌونانٌة بشارع اسامبول 

اندماج شركة السوٌمات العربٌة للجملة خالد عباس احمد فتح هللا وشركاه ) شركة  - 12
توصٌة بسٌطة ( و شركة فتح هللا جملة ماركت ) شركة تضامن ( فى شركة جملة ماركت 

, برلم اٌداع ,  13/04/2004, لٌدت فى ,  11122ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: , 
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء الفرع الكائن فى  02/12/2021تارٌخ , وفى  1873

 لسم .-سموحه-شارع مصطفى كامل 21( اسفل العمار رلم 5المحل التجارى رلم )
 ALZAYED FOR METALالزاٌد للصناعات المعدنٌه  - 13

INDUSTRIES , :لٌدت فى ,  11481ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم ,
, تم تعدٌل العنوان  02/12/2021, وفى تارٌخ  3815رلم اٌداع , , ب 31/07/2018

 . -متفرع من كورنٌش النٌل -شارع الفلوجه  36الدور السادس عماره  23لٌصبح شمه 
, لٌدت فى ,  12127احمد دمحم السٌد البنا وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 14
, تم تعدٌل العنوان  02/12/2021, وفى تارٌخ  6315, برلم اٌداع ,  10/12/2018

 -خلؾ كوبرى ابٌس  -شارع الثالجه  1لٌصبح الؽاء الفرع للشركة الكائن فى : العمار رلم 
. 

, لٌدت فى ,  12127احمد دمحم السٌد البنا وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 15
ل العنوان , تم تعدٌ 02/12/2021, وفى تارٌخ  6315, برلم اٌداع ,  10/12/2018

-شارع الثالجه خلؾ كوبرى  1لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسه النشاط العمار رلم 
 ابٌس ثانى .

, لٌدت فى ,  12127, شركة سبك لٌدها برلم: ,  EL BANNAالبنا  - 16
, تم تعدٌل العنوان  02/12/2021, وفى تارٌخ  2882, برلم اٌداع ,  15/07/2020
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 -خلؾ كوبرى ابٌس  -شارع الثالجه  1للشركة الكائن فى : العمار رلم لٌصبح الؽاء الفرع 
. 

تم محو  147واٌداع محو رلم  1266وامر محو رلم  7567بموجب تاشٌررلم  - 17
المٌد ونملة من محافظة االسكندرٌة الى محافظة دمٌاط استثمار جمصة ( , شركة سبك 

, وفى تارٌخ  4141, برلم اٌداع ,  15/09/2020, لٌدت فى ,  15533لٌدها برلم: , 
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح تم نمل المركز العام من محافظة االسكندرٌة  02/12/2021

لسم دمٌاط  -المجاورة الرابعة  -/ أ شارع الحى الرابع  133الى العنوان الكائن فى 
 . -الجدٌدة 

 Gemmy For Restaurantsجٌمى الدارة وتشؽٌل المطاعم  - 18
Management  &Processing  , :لٌدت فى ,  15738, شركة سبك لٌدها برلم ,

, تم تعدٌل العنوان  02/12/2021, وفى تارٌخ  4778, برلم اٌداع ,  12/10/2020
 ZAYEDالكائنة بمنطمة ال  6لٌصبح اضافه فرع للشركة الكائن فى الكشن رلم 

PROMONADE  طعم وذلن بؽرض استخدامة م -زاٌد برو موندا- . 
دمحم عبد المنان عباس وسامى وجدى مختار الٌاس , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 19

, وفى تارٌخ  6217, برلم اٌداع ,  15/12/2020, لٌدت فى ,  16144
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسه النشاط/لطابك  02/12/2021

والطابك االول علوى فى  14/3ى المطعه رلم االرضى واالول علوى فى مبنى ممام عل
 -المنطمة الصناعٌة  -تمسٌم شركة مصر للؽزل والنسٌج 14/ 3الممام على المطعه  2مبنى 

 . -كفرالدوار
, لٌدت فى ,  8250ماس للسٌرامٌن ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 20
, تم تعدٌل العنوان  05/12/2021, وفى تارٌخ  894, برلم اٌداع ,  09/03/2016

لٌصبح مولع ممارسه النشاط االول/ العجارى ثانى نمره شمال من اوالد الحاج شعبان 
 لسم ثالث .-متفرع من طرٌك المحمودٌه بجوار ارض المهندسٌن 

, لٌدت  8451أندلسٌة كابٌتال للخدمات الطبٌة ش م م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 21
, تم تعدٌل  05/12/2021, وفى تارٌخ  1720اٌداع , , برلم  22/05/2016فى , 

-ناحٌه رشدى -طرٌك الحرٌه  460بالعمار رلم  1العنوان لٌصبح فرع ادارى /الشمه رلم 
 اول .

فاروس لالدوٌة والمستحضرات الطبٌة )ش.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 22
فى تارٌخ , و 3568, برلم اٌداع ,  17/07/2018, لٌدت فى ,  11421

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح مولع ممارسة النشاط الثالث والرابع والخامس  05/12/2021
-البٌطاش  -تماطع شارع نمطة الساحل  - 5بالعنوان التالى : ش الحنفٌة من شارع رلم 

 . -الدخٌلة حى العجمى 
,  9422,  أم أم جى المتحدة للتجارة والتوزٌع ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: - 23

, تم  06/12/2021, وفى تارٌخ  1088, برلم اٌداع ,  21/03/2017لٌدت فى , 
تعدٌل العنوان لٌصبح اضافه فرع للشركةاللامة بارتشن ) ستار بكس ( بالعنوان الكائن فى 

منطمة ) الجاردن  -التجمع االول  -الماهرة الجدٌدة  -نادى وادى دجله فرع النخٌل  -:
 . -دى الجدٌدة ( بالنا
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اٌمن دمحم المهدى دمحم طه ٌوسؾ و شركاه ) شركة تضامن ( , شركة سبك لٌدها  - 24
, وفى تارٌخ  3358, برلم اٌداع ,  23/06/2019, لٌدت فى ,  13166برلم: , 

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح برج الزهراء شارع مسجد التنعٌم من الطرٌك  06/12/2021
 لسم . -السٌد دمحم السٌد ؼازى الدائرى ابٌس العاشره ملن 

اٌمن دمحم المهدى دمحم طه ٌوسؾ و شركاه ) شركة تضامن ( , شركة سبك لٌدها  - 25
, وفى تارٌخ  3358, برلم اٌداع ,  23/06/2019, لٌدت فى ,  13166برلم: , 

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح اضافه مولع ممارسه النشاط الصناعى فى| :  06/12/2021
ع مصرؾ النوبارٌه ٌمٌن خلؾ فتحى محمود وطالب مشتهى الدور االول علوى شار10

 مرؼم بحرى الصناعٌه لسم اول . -ملن دمحم الولاد 
, لٌدت فى ,  16791إٌكومودا لصناعة المالبس , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 26
وان , تم تعدٌل العن 06/12/2021, وفى تارٌخ  1608, برلم اٌداع ,  11/03/2021

/م شارع سفن 11لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط الصناعى فى عماررلم 
 . -اب العمومى بجوار مؽسلة هشام 

,  9422أم أم جى المتحدة للتجارة والتوزٌع ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 27
م , ت 07/12/2021, وفى تارٌخ  1088, برلم اٌداع ,  21/03/2017لٌدت فى , 

اضافه فرع للشركة الكائن فى :الوحدة starbucksتعدٌل العنوان لٌصبح العالمة التجارٌة 
 . -مصر بدمٌاط الجدٌة  -جامعة حورس  -فى منطمة المطاعم ومساحتها خمسون مترا 

,  9422أم أم جى المتحدة للتجارة والتوزٌع ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 28
, تم  07/12/2021, وفى تارٌخ  1088, برلم اٌداع ,  21/03/2017لٌدت فى , 

تعدٌل العنوان لٌصبح ضافه فرع للشركةاللامة بارتشن ) ستار بكس ( بالعنوان الكائن فى 
 . -زهراء المعادى  -داخل نادى وادى دجلة الرٌاضً  -منفذ المبنى االجتماعى المدٌم  -:

, لٌدت فى ,  11127رلم: , روٌال لصناعة الورق , شركة سبك لٌدها ب - 29
, تم تعدٌل العنوان  07/12/2021, وفى تارٌخ  2338, برلم اٌداع ,  07/05/2018

لٌصبح ٌكون المركز الرئٌسً إلدارة الشركة ومحلها المانونً ومولع ممارسة النشاط 
الماهرة الصحراوي  -طرٌك اسكندرٌة  26الصناعً فً العنوان التالً : مبنى كائن بالكٌلو 

 . -شارع مخزن منصور شٌفرولٌة -نجع العارجً  -امام شركة مانتران 
 08/07/2018, لٌدت فى ,  11369درٌمرز للسٌاحة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 30

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح اضافه  07/12/2021, وفى تارٌخ  3365, برلم اٌداع , 
 لسم . -سبورتنج -شارع بورسعٌد  230 فرع جدٌد للشركةبالعنوان الكائن فً : عمار رلم

,  23/03/2021, لٌدت فى ,  16867الؽاء الفرع , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 31
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء الفرع  07/12/2021, وفى تارٌخ  1854برلم اٌداع , 

 ابٌس .ب 1بتمسٌم جزء  3و  2المبنى الخالى ؼٌر المجهز على لطع االراضى رلمى  -
,  07/04/2021, لٌدت فى ,  16974الؽاء الفرع , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 32

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء الفرع  07/12/2021, وفى تارٌخ  2179برلم اٌداع , 
 االسكندرٌة . -زراعة الحسٌنٌة بمنطمة ابٌس  1حوشة  6العمار بحوض جزء  -

. )ش.م.م( , شركة Technology Packلتعبئة والتؽلٌؾ تكنولوجى بان لمواد ا - 33
, وفى  5426, برلم اٌداع ,  09/09/2021, لٌدت فى ,  17934سبك لٌدها برلم: , 
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, تم تعدٌل العنوان لٌصبح جزء من لطعة األرض الكائنة طرٌك  07/12/2021تارٌخ 
 لسم . -المبارى السرٌع 

. )ش.م.م( , شركة Technology Packلٌؾ تكنولوجى بان لمواد التعبئة والتؽ - 34
, وفى  5426, برلم اٌداع ,  09/09/2021, لٌدت فى ,  17934سبك لٌدها برلم: , 

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح مولع ممارسة النشاط الصناعى فى :  07/12/2021تارٌخ 
 . -شارع السفن اب  - 8جزء من المطعة 

, لٌدت فى ,  18136ة سبك لٌدها برلم: , , شرك Anovateانوفات للبرمجٌات  - 35
, تم تعدٌل العنوان  07/12/2021, وفى تارٌخ  6050, برلم اٌداع ,  04/10/2021

لٌصبح ٌكون المركز الرئٌسً الدارةالشركة وموطنها المانونً ومولع ممارسة النشاط فً 
ك الحرٌة طرٌ -الدور التاسع  -696مبنً رلم 6101VB1248العنوان االتئ :وحده رلم 

 . -لوران -
, لٌدت فى ,  1476العامة للتجارة ببرج العرب ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 36
, تم تعدٌل العنوان  08/12/2021, وفى تارٌخ  432, برلم اٌداع ,  09/12/2002

طرٌك  -دمٌاط الجدٌدة -لٌصبح اضافه فرع ادارى للشركة الكائن فى : بناحٌة البساتٌن 
 . -المنصورة 

 Oceanاوشن نتورن اكسبرٌس )اٌجٌبت( للتوكٌالت المالحٌه ش.م.م.  - 37
Network Express (Egypt) for Shipping Agencies S.A.E شركة , .

, وفى تارٌخ  675, برلم اٌداع ,  14/04/2011, لٌدت فى ,  4269سبك لٌدها برلم: , 
بالدور االرضى  3والشمة رلم  1مة رلم , تم تعدٌل العنوان لٌصبح الش 08/12/2021

 -لسم العطارٌن  -وابور المٌاه  -شارع جالل الدسولى  -بابراج المستمبل  7بالعمارة رلم 
 حى .

ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها  the happiness factoryذا هابنٌس فاكتورى  - 38
, وفى تارٌخ  2690, برلم اٌداع ,  24/05/2018, لٌدت فى ,  11220برلم: , 

شارع دمحم صفوت متفرع من شارع  23, تم تعدٌل العنوان لٌصبح  08/12/2021
 لسم .-مصطفى كامل -بالدور االول علوى 2االسماعٌلٌه شمه رلم 

, لٌدت فى ,  14952شركة سبك لٌدها برلم: ,  كٌمبرو مصر للمماوالت ش.م.م , - 39
, تم تعدٌل العنوان  08/12/2021, وفى تارٌخ  7493, برلم اٌداع ,  08/06/2005

الحى السابع م الشروق الجامعه مول محل 3Cلٌصبح اضافه فرع للشركة الكائن فى العمار
 . -لسم الشروق  -الدور الثانى  3Cرلم 
 Siwa agriسان  -ٌة واالستثمار الزراعى والتنمٌة المستدامةسٌوة للرعاٌة الزراع - 40

care for agricultural investment  &sustainable development- 
SAC  , :برلم اٌداع ,  22/07/2020, لٌدت فى ,  15217, شركة سبك لٌدها برلم ,
رسة , تم تعدٌل العنوان لٌصبح اضافه مولع مما 08/12/2021, وفى تارٌخ  3062

 مركز . -تنكمامو  -ناحٌة المرالى  -النشاط االول الكائن فى :
, لٌدت فى ,  124917فاملى تورز للسٌاحة ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 41
, تم تعدٌل العنوان  08/12/2021, وفى تارٌخ  7655, برلم اٌداع ,  24/09/1988

 -ش بورسعٌد  -الدور االول علوي  260لٌصبح اضافه فرع للشركة الكائن فى عمار رلم 
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 . -كلٌوباترا 
اندماج شركة اٌهاب سعٌد خلٌل ابراهٌم وشركاه)وود مٌكرلالثاث  - 42

الخشبى()مندمجه(وشركه عالم االثاث الخشبى)سعٌد اٌهاب سعٌد خلٌل ابراهٌم وشرٌكه 
, لٌدت فى ,  9198()مندمجة(فى شركة وودمٌكر , شركة سبك لٌدها برلم: , 

, تم تعدٌل العنوان  09/12/2021, وفى تارٌخ  272, برلم اٌداع ,  18/01/2017
بالمنطمه  21بلون  2لٌصبح مركز اداره الشركه ومولع ممارسه النشاط فى : لطعه رلم 

 . -الصناعٌه االولى 
اندماج شركة اٌهاب سعٌد خلٌل ابراهٌم وشركاه)وود مٌكرلالثاث  - 43

الم االثاث الخشبى)سعٌد اٌهاب سعٌد خلٌل ابراهٌم وشرٌكه الخشبى()مندمجه(وشركه ع
, لٌدت فى ,  9198()مندمجة(فى شركة وودمٌكر , شركة سبك لٌدها برلم: , 

, تم تعدٌل العنوان  09/12/2021, وفى تارٌخ  272, برلم اٌداع ,  18/01/2017
ول بارن م P A O / D 406لٌصبح مكتب ادارى : الدور الرابع االدارى مكت رلم 

 . -منطمه االمتداد الشرلى طرٌك الماهره اسكندرٌه الصحراوى  1افٌنٌو لطعه رلم 
, لٌدت فى ,  12064شركة الوادي التجارٌةش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 44
, تم تعدٌل العنوان  09/12/2021, وفى تارٌخ  6086, برلم اٌداع ,  29/11/2018

 -خلؾ حسنى للمشوٌات  -المندرة بحرى  -ش حسنٌن هٌكل  15لٌصبح برج كوٌن هوس 
. 

 BAP PHARMA FOR TRADING ANDباب فارما للتجارة والتصدٌر - 45
EXPORT  , :برلم  16/12/2019, لٌدت فى ,  14211, شركة سبك لٌدها برلم ,

شارع  53, تم تعدٌل العنوان لٌصبح  09/12/2021, وفى تارٌخ  6886اٌداع , 
 لسم . -بجوار البنن االهلى المصرى  -الرئٌسى  البٌطاش

اصدلاء الخلٌج اللحاق العمالة المصرٌة بالخارج . , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 46
, وفى تارٌخ  1065, برلم اٌداع ,  23/02/2020, لٌدت فى ,  14664

الكائن , تم تعدٌل العنوان لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط  09/12/2021
 لسم ثانً . -حً المنتزة  -شارع الملن الجدٌد  3 -فى :
, لٌدت فى ,  15919, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Eizaإٌزا لالستثمار الصناعى  - 47
, تم تعدٌل العنوان  09/12/2021, وفى تارٌخ  5298, برلم اٌداع ,  02/11/2020

شارع  -التجمع الخامس  -3لنرجس ا - 63لٌصبح اضافه فرع للشركة الكائن فى العمار 
 . -التسعٌن الجنوبى 

, لٌدت  17547, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Processبروسٌس لالعمال الهندسٌه  - 48
, تم تعدٌل  09/12/2021, وفى تارٌخ  4138, برلم اٌداع ,  12/07/2021فى , 

الدور االول باكٌة )  -جناح السلم االٌمن -مٌدان فٌكتور عما نوٌل  21العنوان لٌصبح 
C37  )-  لسم . -سموحة 

,  8114ركة سبك لٌدها برلم: , مصطفى دمحم جابر وشرٌكٌه شركة تضامن , ش - 49
, تم تعدٌل  12/12/2021, وفى تارٌخ  313, برلم اٌداع ,  31/01/2016لٌدت فى , 

( 389( عمار) 2تم نمل فرع الشركة من شمة بالدورالثانى علوى رلم )-1العنوان لٌصبح 
ج ال الدور الثالث ادارى بر 6الى شمة  -االسكندرٌة -ش جمال عبد الناصر المنتزه ثان 
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 . -شارع جمال عبد الناصر  -زهٌر 
,  8114مصطفى دمحم جابر وشرٌكٌه شركة تضامن , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 50

, تم تعدٌل  12/12/2021, وفى تارٌخ  313, برلم اٌداع ,  31/01/2016لٌدت فى , 
ش  (131( الدور االول عمار )101شمة ) -تم نمل فرع الشركة من -2العنوان لٌصبح 

الدور  1محل رلم -االسكندرٌة الى  -جمال عبد الناصر مع ش ابو ردٌس المنتزه اول 
 اول . -شارع نكال  10االرضى بالعمار رلم 

,  8114مصطفى دمحم جابر وشرٌكٌه شركة تضامن , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 51
, تم تعدٌل  12/12/2021, وفى تارٌخ  313, برلم اٌداع ,  31/01/2016لٌدت فى , 

بالدور االول ) المٌزان ( شمال السلم  203تم نمل فرع الشركة من شمة -3العنوان لٌصبح 
الدور  3االسكندرٌة الى شمة  -محرم بن -( ش االمٌر عمر لناه السوٌس 6بالعمار رلم ) -

 . -برج الجامعه ش الجمال متفرع من ش الجالء  15الثالث بالعمار رلم 
ة البشرٌة وتنمٌة المهارات واإلستشارات العلمٌة , شركة سبك لٌدها برلم: أورا للتنمٌ - 52

, وفى تارٌخ  559, برلم اٌداع ,  29/01/2019, لٌدت فى ,  12434, 
اضافه فرع للشركة الكائن فى الدور  -1, تم تعدٌل العنوان لٌصبح  12/12/2021

رع العشرٌن الرئٌسى م بشا10االرضى والدور االول بالعمارالكائن فى شارع عوض 
 لسم ثان . -ببرج االطباء 

أورا للتنمٌة البشرٌة وتنمٌة المهارات واإلستشارات العلمٌة , شركة سبك لٌدها برلم:  - 53
, وفى تارٌخ  559, برلم اٌداع ,  29/01/2019, لٌدت فى ,  12434, 

لعنوان الكائن / اضافه فرع جدٌد للشركة با -2, تم تعدٌل العنوان لٌصبح  12/12/2021
بجزء من مسطح المٌزانٌن بالعمار الكائن بإتحاد مالن الفإاد )إستر باخوم( تماطع شارع 

لسم  -حجر النواتٌة  -عشرٌن مع إمتداد ش عثمان محرم والمعروؾ حالٌاً بشارع الزٌت 
 ثان .
لٌدت ,  12674دمحم مجدى دمحم محمود حجازى وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 54

, تم تعدٌل  12/12/2021, وفى تارٌخ  1465, برلم اٌداع ,  11/03/2019فى , 
مدٌنه مبارن مرؼم  10العنوان لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسه النشاط فى شارع 

 لسم اول .-لبلى الطرٌك الصحراوى 
 , لٌدت 13899, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Headwayهٌدواى لنظم التدرٌب  - 55

, تم تعدٌل  12/12/2021, وفى تارٌخ  5824, برلم اٌداع ,  28/10/2019فى , 
 لسم . -شارع دمحم صفوت كفرعبده  42العنوان لٌصبح 

, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Royal C.P.Mروٌال الدارة المشروعات التجارٌة  - 56
, وفى تارٌخ  6545, برلم اٌداع ,  28/11/2019, لٌدت فى ,  14096

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح اضافه فرع للشركة الكائن فى المحل الكائن  12/12/2021
شارع مسجد الشرلاوى ٌسار مدخل العمار بجوار حى العامرٌة اول لسم  4بالعمار رلم 

 اول .
, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Royal C.P.Mروٌال الدارة المشروعات التجارٌة  - 57

, وفى تارٌخ  6545, برلم اٌداع ,  28/11/2019, لٌدت فى ,  14096
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء امولع ممارسة النشاط الصناعى فى  12/12/2021
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لسم  -منطمة مرؼم بحرى الصناعٌة  -طرٌك االسكندرٌة الماهرة الصحراوى 23الكٌلو 
 اول .

فى , , لٌدت  16802, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Road Rashرود راش  - 58
, تم تعدٌل العنوان  12/12/2021, وفى تارٌخ  1657, برلم اٌداع ,  15/03/2021

 لسم . -كفر عبده  -ش سانت جٌنى متفرع من شارع إبراهٌم شرٌؾ  2لٌصبح 
,  18452شركة مستشفى أندلسٌة سموحة )ش.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 59

, تم  12/12/2021, وفى تارٌخ  7098, برلم اٌداع ,  16/11/2021لٌدت فى , 
( اتحاد  2،  1العمار رلم )  -تعدٌل العنوان لٌصبح اضافه فرع للشركة بالعنوان الكائن : 

سموحة بشارع ادمون فرمون وشارع مجلس الدولة تمسٌم  -مالن عمارة جاردن سٌتى 
 ( لسم . 5المنطمة ) 

, لٌدت فى ,  851لٌدها برلم: , اسكندرٌة للنمل والتجارة ش.م.م , شركة سبك  - 60
, تم تعدٌل العنوان  13/12/2021, وفى تارٌخ  24, برلم اٌداع ,  04/01/2006

طرٌك المنصورة  -دمٌاط الجدٌدة  -لٌصبح اضافه فرع للشركة الكائن فى بناصٌة البساتٌن 
- . 

 Groupe SEB Egyptزهران لألجهزة المنزلٌة ش.م.م  -جروب سب إٌجٌبت  - 61
- Zahran For Household Appliances S.A.E -  شركة مساهمة مصرٌة- 

, لٌدت فى ,  5463مإسسة وفماً ألحكام المانون المصري , شركة سبك لٌدها برلم: , 
, تم تعدٌل العنوان  13/12/2021, وفى تارٌخ  3090, برلم اٌداع ,  30/12/2012

 . -شارع شرٌؾ  38ماضافه فرع للشركة الكائن فى للعمار رل -3لٌصبح 
 Groupe SEB Egyptزهران لألجهزة المنزلٌة ش.م.م  -جروب سب إٌجٌبت  - 62

- Zahran For Household Appliances S.A.E -  شركة مساهمة مصرٌة- 
, لٌدت فى ,  5463مإسسة وفماً ألحكام المانون المصري , شركة سبك لٌدها برلم: , 

, تم تعدٌل العنوان  13/12/2021, وفى تارٌخ  3090, برلم اٌداع ,  30/12/2012
محل تجارى بشارع جنٌنة سرور من مٌدان  -اضافه فرع للشركة الكائن فى : -1لٌصبح 

 . -سرور بملن احمد حامد الشناوى 
 Groupe SEB Egyptزهران لألجهزة المنزلٌة ش.م.م  -جروب سب إٌجٌبت  - 63

- Zahran For Household Appliances S.A.E -  شركة مساهمة مصرٌة- 
, لٌدت فى ,  5463مإسسة وفماً ألحكام المانون المصري , شركة سبك لٌدها برلم: , 

, تم تعدٌل العنوان  13/12/2021, وفى تارٌخ  3090, برلم اٌداع ,  30/12/2012
ش عباس العماد  15اضافه فرع للشركة الكائن فى : محل تجارى فى عمار  -2لٌصبح 

 . -ة نصر شرق مدٌن
 Groupe SEB Egyptزهران لألجهزة المنزلٌة ش.م.م  -جروب سب إٌجٌبت  - 64

- Zahran For Household Appliances S.A.E -  شركة مساهمة مصرٌة- 
, لٌدت فى ,  5463مإسسة وفماً ألحكام المانون المصري , شركة سبك لٌدها برلم: , 

, تم تعدٌل العنوان  13/12/2021ارٌخ , وفى ت 3090, برلم اٌداع ,  30/12/2012
ش ابو العال  6اضافه فرع للشركة الكائن فى محل تجارى فى العمار رلم  -4لٌصبح 
 . -بندر كفرالشٌخ  2تمسٌم  -المعرى 
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 Groupe SEB Egyptزهران لألجهزة المنزلٌة ش.م.م  -جروب سب إٌجٌبت  - 65
- Zahran For Household Appliances S.A.E -  شركة مساهمة مصرٌة- 

, لٌدت فى ,  5463مإسسة وفماً ألحكام المانون المصري , شركة سبك لٌدها برلم: , 
, تم تعدٌل العنوان  13/12/2021, وفى تارٌخ  3090, برلم اٌداع ,  30/12/2012

شارع صالح الدٌن  31اضافه فرع للشركة الكائن فى محل تجارى العمار رلم  -5لٌصبح 
 . -اول اسوان  -لجدٌد الشارع ا

 Groupe SEB Egyptزهران لألجهزة المنزلٌة ش.م.م  -جروب سب إٌجٌبت  - 66
- Zahran For Household Appliances S.A.E -  شركة مساهمة مصرٌة- 

, لٌدت فى ,  5463مإسسة وفماً ألحكام المانون المصري , شركة سبك لٌدها برلم: , 
, تم تعدٌل العنوان  13/12/2021, وفى تارٌخ  3090, برلم اٌداع ,  30/12/2012

اضافه فرع للشركة الكائن فى محل تجار فى محل بالعمارشارع عمر طوسون  -6لٌصبح 
 . -هور بندر دمن -

, لٌدت  8009احمد عبد الفتاح خمٌس ابراهٌم وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 67
, تم تعدٌل  13/12/2021, وفى تارٌخ  4150, برلم اٌداع ,  21/12/2015فى , 

تم نمل المركز الرئٌسى من محافظة االسكندرٌة  7844العنوان لٌصبح بموجب تاشٌر رلم 
شارع د/هانم 14(بالعمار رلم 4شمة بالدور االول بعد االرضً رلم )-الى العنوان الكائن :

 . -خلؾ فندق مرٌدٌان الهرم  -حدائك االهرام المدٌمة-دمحم
, لٌدت  13154ابراهٌم معوض تادرس سوٌحه وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 68

م تعدٌل , ت 13/12/2021, وفى تارٌخ  3316, برلم اٌداع ,  19/06/2019فى , 
برج ب,ج أبراج جولدن -العنوان لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط فى :
 . -المنتزه  -السٌوؾ -سٌتى خلؾ المعرض الٌابانى للسٌارات ش مصطفى كامل 

ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  5Brothersفاٌؾ برازرز لاللعاب الرٌاضٌة - 69
, وفى تارٌخ  5685, برلم اٌداع ,  22/10/2019, لٌدت فى ,  13860

محطه سكه حدٌد -, تم تعدٌل العنوان لٌصبح صاله نادى السكه الحدٌد  13/12/2021
 . -سٌدى جابر 

ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  5Brothersفاٌؾ برازرز لاللعاب الرٌاضٌة - 70
 , وفى تارٌخ 5685, برلم اٌداع ,  22/10/2019, لٌدت فى ,  13860

الدور االرضى البرج الخامس  2, تم تعدٌل العنوان لٌصبح معرض رلم  13/12/2021
 لسم .-سموحه-ابراج سٌدى جابر -

, لٌدت فى ,  14507, شركة سبك لٌدها برلم: ,  EvoReenاٌفورٌن لالدوٌة  - 71
, تم تعدٌل العنوان  13/12/2021, وفى تارٌخ  637, برلم اٌداع ,  30/01/2020

-مٌدان فٌكتور عمانوٌل  21-جناح السلم االٌمن  -الدور االول-(  C41باكٌه )لٌصبح 
 . -سموحه 

,  Sweet Care Medical Center Alexسوٌت كٌر مٌدٌكال سنتر الٌكس  - 72
,  4221, برلم اٌداع ,  14/07/2021, لٌدت فى ,  17565شركة سبك لٌدها برلم: , 

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح اضافه فرع للشركة الكائن فى  13/12/2021وفى تارٌخ 
بالدور االدارى وكذلن المحل اسفل الوحدة المذكورة ) ٌستخدم  111الوحدة االدارٌة رلم 
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 لسم . -سموحه -شارع اسماعٌل سرى  4ن رلم كمدخل خاص ( بالعمار الكائ
ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها  ATCOامرٌكان ترٌد للخدمات الطبٌة والعلمٌة )اتكو(  - 73

, وفى تارٌخ  2512, برلم اٌداع ,  19/11/2009, لٌدت فى ,  3265برلم: , 
 3عمار رلن , تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء الفرع للشركة الكائن فى ال 14/12/2021

 . -شارع الهنداوى متفرع من شارع جٌهان 
 International Forانترناشونال للتوكٌالت التجارٌة )آي .سً .اٌه( - 74

Commercial Agencies -I.C.A- , :14276)ش.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم  ,
, تم  14/12/2021, وفى تارٌخ  7121, برلم اٌداع ,  24/12/2019لٌدت فى , 

بمشروع الشركة  22عدٌل العنوان لٌصبح اضافه فرع للشركة الكائن فى الوحدة رلم ت
سٌتى سكوٌر الكائنة على طرٌك الكورنٌش بالتماطع مع طرٌك المشٌر احمد اسماعٌل لسم 

- . 
,  21/10/2020, لٌدت فى ,  15836تم محو المٌد , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 75

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح تم الؽاء  14/12/2021تارٌخ , وفى  5053برلم اٌداع , 
 الفرع .

, لٌدت فى ,  16172, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Smart Valleyسمارت فلى  - 76
, تم تعدٌل العنوان  15/12/2021, وفى تارٌخ  6296, برلم اٌداع ,  17/12/2020

بالدور  3( فى الشمه رلم 1رلم ) لٌصبح الؽاء الفرع للشركة فى العنوان التالى : الؽرفه
صفٌحه بشارع احمد فاروق على  11تنظٌم  8الثانى بالعمار الكائن ببرج المتحدة رلم 

 لسم . -عزت سموحه 
, لٌدت فى ,  9214حماد عبد الحمٌد دمحم وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 77
, تم تعدٌل العنوان  16/12/2021, وفى تارٌخ  330, برلم اٌداع ,  24/01/2017

ماٌو امام نادى الجٌاد ونادى سموحه الرٌاضى  15لٌصبح المبنى االدارى والكائن شارع 
 . -3الدور الثالث عماره 7الوحده االدارٌه رلم 

, لٌدت فى ,  11079سامح حلٌم عوٌضه وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 78
, تم تعدٌل العنوان  16/12/2021تارٌخ , وفى  2228, برلم اٌداع ,  29/04/2018

المنطمة  22عنبر  8،1لٌصبح اضافه مولع ممارسة النشاط : الوحدات الصناعٌة ارلام 
 . -برج العرب -الصناعٌة الثانٌة برج العرب الجدٌدة 

 MADYMAR FORماضٌمار للمالحة والخدمات اللوجٌستٌة ش.ذ.م.م  - 79
SHIPPING  &LOGISTICS SERVICES CO  , :شركة سبك لٌدها برلم ,

 16/12/2021, وفى تارٌخ  904, برلم اٌداع ,  16/02/2005, لٌدت فى ,  12539
 . -سبورتنج  -الدور الثانى  -طرٌك الجٌش  69, تم تعدٌل العنوان لٌصبح 

ماس هٌلث كٌر للمنظفات ومستحضرات التجمٌل , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 80
, وفى تارٌخ  3596, برلم اٌداع ,  23/08/2020, لٌدت فى ,  15368

امام مدخل -, تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع مدرسة ؼٌث جمعة  16/12/2021
عبدالمادر الجهة البحرٌة امام الشركة المصرٌة لالعمال الهندسٌة بجوار مدرسة ؼٌث 

 . -لسم-مرؼم -جمعه 
ركة سبك لٌدها برلم: , ماس هٌلث كٌر للمنظفات ومستحضرات التجمٌل , ش - 81
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, وفى تارٌخ  3596, برلم اٌداع ,  23/08/2020, لٌدت فى ,  15368
طرٌك  23, تم تعدٌل العنوان لٌصبح مولع ممارسه النشاط الصناعى فى  16/12/2021

 -بجوار مصنع فاٌزه والى للكٌماوٌات-االسكندرٌه الماهره الصحراوى خلؾ جامع ابو سته 
. 

 Teba for Logistics Services andات اللوجٌستٌة و النمل طٌبه للخدم - 82
Transportation  , :26/10/2021, لٌدت فى ,  18309, شركة سبك لٌدها برلم  ,

تنظٌم  42, تم تعدٌل العنوان لٌصبح  16/12/2021, وفى تارٌخ  6595برلم اٌداع , 
 . -الدور االول علوى  -شارع الباب االخضر 

ش.م.م ,  Asilay For Agricultural Cropsلحاصالت الزراعٌة اصٌالى ل - 83
,  5579, برلم اٌداع ,  04/12/2017, لٌدت فى ,  10413شركة سبك لٌدها برلم: , 

شارع فوزي معاذ أبراج أزهار  74, تم تعدٌل العنوان لٌصبح  19/12/2021وفى تارٌخ 
 . -سموحه  -السراٌا برج البانسٌة 

ش.م.م ,  Asilay For Agricultural Cropsاصٌالى للحاصالت الزراعٌة  - 84
,  5579, برلم اٌداع ,  04/12/2017, لٌدت فى ,  10413شركة سبك لٌدها برلم: , 

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح اضافه مولع ممارسة النشاط االول  19/12/2021وفى تارٌخ 
 . -)المعداوى جروب (  -رٌة الصحراوى االسكند -طرٌك الماهرة  84فى : الكٌلو 

ش.م.م ,  Asilay For Agricultural Cropsاصٌالى للحاصالت الزراعٌة  - 85
,  5579, برلم اٌداع ,  04/12/2017, لٌدت فى ,  10413شركة سبك لٌدها برلم: , 

ومولع ممارسة النشاط  -2, تم تعدٌل العنوان لٌصبح اضافه  19/12/2021وفى تارٌخ 
طرٌك الماهرة االسكندرٌة  87فدان الكائنة بالكٌلو  15الول والرابع فى: مساحة ا

 . -( ؼرب طرٌك الماهرة االسكندرٌة الصحراوى 105الصحراوى بداخل المطعة رلم )
ش.م.م ,  Asilay For Agricultural Cropsاصٌالى للحاصالت الزراعٌة  - 86

,  5579, برلم اٌداع ,  04/12/2017, , لٌدت فى  10413شركة سبك لٌدها برلم: , 
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح اضافه مولع ممارسة النشاط الثانى  19/12/2021وفى تارٌخ 

 مجموعة ب الصناعٌة الخامسة . 6-5-4فى : المطع ارلام 
,  10812الممح الذهبى لصناعة المعجنات ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 87

, تم  19/12/2021, وفى تارٌخ  1246, برلم اٌداع ,  06/03/2018لٌدت فى , 
شارع  2-تعدٌل العنوان لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط فى العنوان التالى :

 شركة العال ـ أبٌس الثانٌة ـ .
, لٌدت  16638الٌكس تمبر لتجارة واستٌراد االخشاب , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 88

, تم تعدٌل  19/12/2021, وفى تارٌخ  1158, برلم اٌداع ,  22/02/2021فى , 
العنوان لٌصبح المبنى الكائن بطرٌك ام زؼٌو بحرى بجوار طبه ابوصٌرومصنع اكسبرٌس 

 اول .-
 EGYPTIONمنطمة حرة عامة ش.م.م  -المصرٌة لتشؽٌل وصٌانة المشروعات  - 89

PROJECTS OPERATION  &MAINTENANCE (EPROM) S.A.E  ,
 5463, برلم اٌداع ,  24/07/2002, لٌدت فى ,  160562شركة سبك لٌدها برلم: , 

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسة  19/12/2021, وفى تارٌخ 
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 النشاط بالمنطمة الحرة العامة .
فى , , لٌدت  4042كنتور للمماوالت ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 90
, تم تعدٌل العنوان  20/12/2021, وفى تارٌخ  3104, برلم اٌداع ,  01/12/2010

 . -ثروت -شارع عبد السالم عارؾ  185لٌصبح 
, شركة سبك لٌدها  Be Smart Solutions Coبى سمارت للحلول المتكاملة - 91

, وفى تارٌخ  6738, برلم اٌداع ,  08/12/2019, لٌدت فى ,  14162برلم: , 
ابراج  3بالبرج  2بالدور  202, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الوحدة رلم  20/12/2021

 اول . -توماس بشارع مصطفى كامل امام سٌتى الٌت 
, لٌدت فى ,  16678دها برلم: , , شركة سبك لٌ Belabnبلبن لمنتجات االلبان  - 92
, تم تعدٌل العنوان  20/12/2021, وفى تارٌخ  1275, برلم اٌداع ,  28/02/2021

مٌدان  -ابراج المطن ش مسجد حاتم 22لٌصبح اضافه فرع للشركة الكائن فى محل 
 . -سموحة  -فٌكتورعمانوٌل 

,  18355ها برلم: , هناء عزت عبدالممصود السٌد و شرٌكها , شركة سبك لٌد - 93
, تم  20/12/2021, وفى تارٌخ  6789, برلم اٌداع ,  03/11/2021لٌدت فى , 

طرٌك  350 -تعدٌل العنوان لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط الكائن فى :
 اول . -جلٌم  -الجٌش 

,  18355هناء عزت عبدالممصود السٌد و شرٌكها , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 94
, تم  20/12/2021, وفى تارٌخ  6789, برلم اٌداع ,  03/11/2021لٌدت فى , 

 -سموحة  -شارع فوزى معاذ  25 -تعدٌل العنوان لٌصبح اضافه فرع للشركة الكائن فى :
 لسم . -بالدور االول علوى  2نموذج  102الشمة رلم 

, لٌدت فى ,  8246برلم: , الرلى للتطوٌر العمرانى ش . م. م , شركة سبك لٌدها  - 95
, تم تعدٌل العنوان  21/12/2021, وفى تارٌخ  868, برلم اٌداع ,  08/03/2016

 . -رشدى  -شارع دمحم صفوت كفر عبده  27-شارع كفر عبده  38لٌصبح 
,  International worldwide for restaurantsالدولٌة العالمٌة للمطاعم  - 96

,  5324, برلم اٌداع ,  05/09/2021, لٌدت فى ,  17897شركة سبك لٌدها برلم: , 
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح اضافه فرع للشركة الكائن فى :  21/12/2021وفى تارٌخ 

 -منطمة الحى الثامن  -ش حسن مامون  - 7بالعمارة رلم  2المحل الكائن محل تجارى رلم
. 

ة للخدمات التعلٌمٌة والرٌاضٌة ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: , اسكندرٌة الرٌاضٌ - 97
 22/12/2021, وفى تارٌخ  2685, برلم اٌداع ,  31/10/2013, لٌدت فى ,  6103

طرٌك مصر اسكندرٌة  55, تم تعدٌل العنوان لٌصبح اضافه فرع للشركة الكائن فى الكٌلو 
ن ؼرب طرٌك  2خارج حد  -الزمام الصحراوى بمنطمة جولؾ السلٌمانٌة بناحٌة خارج 

 مصر اسكندرٌة الصحراوى مركز .
, شركة سبك لٌدها برلم: ,  A C E Global Misrشركة اٌس جلوبال مصر  - 98

 22/12/2021, وفى تارٌخ  1366, برلم اٌداع ,  09/04/2017, لٌدت فى ,  9493
 لسم . - 8شمة رلم  -الدور الثالث  -شارع الشهداء  16, تم تعدٌل العنوان لٌصبح 

ش.م.م ,  ESPOالمصرٌة السعودٌة الستخالص وتكرٌر وتعبئة الزٌوت النباتٌة  - 99
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,  2457, برلم اٌداع ,  14/05/2018, لٌدت فى ,  11162شركة سبك لٌدها برلم: , 
 -, تم تعدٌل العنوان لٌصبح اضافه فرع للشركة الكائن فى : 22/12/2021وفى تارٌخ 

 . -المهدٌة  -علم المرلب  -الماهرة االسكندرٌة الصحراوى  57الكٌلو 
 12246البٌسى إلدارة وتشؽٌل الصٌدلٌات )ش.ذ.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 100

, تم  22/12/2021, وفى تارٌخ  6723, برلم اٌداع ,  26/12/2018, لٌدت فى , 
 . -دوس بجوار فندق وٌ 17تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء الفرع ن 

شركة البٌسى إلدارة وتشؽٌل الصٌدلٌات )ش.ذ.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 101
, وفى تارٌخ  4943, برلم اٌداع ,  17/09/2019, لٌدت فى ,  12246

 . -بجوار فندق وٌدوس  17, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء الفرع ن  22/12/2021
, لٌدت فى  17138, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Basilico EGبازٌلٌكو إى جى  - 102

, تم تعدٌل العنوان  22/12/2021, وفى تارٌخ  2709, برلم اٌداع ,  06/05/2021, 
 لسم . -شارع كفر عبدة  9مبنى رلم  -لٌصبح اضافه فرع للشركة الكائن فى :

ٌدها برلم: سٌؾ للتنمٌة العمرانٌة ) عالء سٌؾ وشركاه ( ش.ذ.م.م , شركة سبك ل - 103
 23/12/2021, وفى تارٌخ  601, برلم اٌداع ,  24/03/2009, لٌدت فى ,  2828, 

-طرٌك الحرٌه  275بالدور الثالث علوى بالعمار  3, تم تعدٌل العنوان لٌصبح مكتب رلم 
 . -سبورتنج

شركة مساهمة  MLH EGYPT For Shippingام ال اتش اٌجٌبت للمالحة  - 104
, لٌدت فى ,  10489كام المانون المصرى . , شركة سبك لٌدها برلم: , مصرٌة وفما ألح

, تم تعدٌل العنوان  23/12/2021, وفى تارٌخ  5979, برلم اٌداع ,  24/12/2017
المطاع الثالث المنطمة  501لٌصبح اضافه فرع ادارى للشركة والكائن الوحدة رلم 

 االلتصادٌة شمال ؼرب خلٌج .
 MULTIPACK GROUP FORجروب لتصنٌع الكرتون مالتً بان  - 105

CARTON MANUFACTRI N G  , :لٌدت  12197, شركة سبك لٌدها برلم ,
, تم تعدٌل  23/12/2021, وفى تارٌخ  6550, برلم اٌداع ,  19/12/2018فى , 

العنوان لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسه النشاط / ناحٌه عبد المادر بجوار المجزر 
 لسم .-االلى ارض المصانع 

, لٌدت فى ,  16945لٌدها برلم: , حمام الشام بٌوتى سنتر , شركة سبك  - 106
, تم تعدٌل العنوان  23/12/2021, وفى تارٌخ  2078, برلم اٌداع ,  01/04/2021

( cمتفرع من مصطفى كامل مدخل ) 50شارع  34لٌصبح مشروع حٌاة السراٌا محل رلم
. 

,  9422أم أم جى المتحدة للتجارة والتوزٌع ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 107
, تم  26/12/2021, وفى تارٌخ  1088, برلم اٌداع ,  21/03/2017لٌدت فى , 

لتمدٌم  Greenتعدٌل العنوان لٌصبح اضافه فرع للشركة اللامة بارتشن تحت مسمى 
 ( داخل نادى دجلة فرع .Zon A1المنتجات ) ستار بكس ( الكائن فى بمنطمة ) 

, لٌدت  12662, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Bakery Houseبٌكري هاوس  - 108
, تم تعدٌل  26/12/2021, وفى تارٌخ  1435, برلم اٌداع ,  10/03/2019فى , 

شارع  50الدور االرضى بالعمار رلم  -العنوان لٌصبح اضافه فرع للشركة الكائن فى :
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 لسم . -بورسعٌد 
م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: , المجد الدارة الكافٌترٌات والمطاعم والنوادى )ش. - 109

, وفى تارٌخ  6281, برلم اٌداع ,  18/11/2019, لٌدت فى ,  14019
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح إضافة فرع للشركة / كافتٌرٌا حدٌمة األطفال  26/12/2021

أفالطون  -شارع دمحم إبراهٌم المذاتً  1والالند سكٌب بنادي االتحاد السكندري بالعنوان 
ً سابم  الشاطبً . -ا

مسن لالستثمار العمارى والسٌاحى والتكنولوجى ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم:  - 110
, وفى تارٌخ  1395, برلم اٌداع ,  01/07/2008, لٌدت فى ,  2340, 

نموذج  3شمة رلم  -شارع احمد شولى 160, تم تعدٌل العنوان لٌصبح  27/12/2021
 . -رشدى  -ارة رلم د بالدور المٌزانٌن بالعم 3رلم 

ش.م.م , شركة سبك لٌدها  Zurechem For Coatingزٌوركٌم للدهانات  - 111
, وفى تارٌخ  1160, برلم اٌداع ,  05/05/2014, لٌدت فى ,  6527برلم: , 

 14شارع  1, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء الفرع االدارى برج رلم  27/12/2021
 . - 603شمه -الدور السادس-جرٌن بالزا امام مدخل-ابراج السراٌا 

, لٌدت فى ,  8150مصر ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  -ابتكار المتطوره  - 112
, تم تعدٌل العنوان  27/12/2021, وفى تارٌخ  459, برلم اٌداع ,  08/02/2016

 . -صفوت كفر عبده  13شمة بالدور  1303العمار رلم  32لٌصبح شارع دمحم 
, لٌدت  778سكان ارابٌا للتوكٌالت المالحٌة ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 113
, تم تعدٌل  28/12/2021, وفى تارٌخ  1992, برلم اٌداع ,  09/06/1998فى , 

 لسم . -ٌولٌو  23الؽاء الفرع الكائن فً: شارع -1العنوان لٌصبح 
, لٌدت  778, شركة سبك لٌدها برلم: ,  سكان ارابٌا للتوكٌالت المالحٌة ش.م.م - 114
, تم تعدٌل  28/12/2021, وفى تارٌخ  1992, برلم اٌداع ,  09/06/1998فى , 

بمركز -متر مربع من المبنى االدارى  56.73الؽاء الفرع الكائن فً:  --2العنوان لٌصبح 
شركة تٌدا مصر الكائنة فً األرض ملكٌة  -الممام فً المنطمة الخدمٌة -خدمة المستثمرٌن 

 . -بالمنطمة االلتصادٌة -لالستثمار 
, لٌدت  778سكان ارابٌا للتوكٌالت المالحٌة ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 115
, تم تعدٌل  28/12/2021, وفى تارٌخ  1992, برلم اٌداع ,  09/06/1998فى , 

 -الدور األول فوق األرضً ب -ب 3الؽاء الفرع الكائن فً: الشمة رلم  -3العنوان لٌصبح 
 . -خلؾ فندق مٌرٌدٌان هٌلٌوبلس  -أ شارع فرٌد  41بالعمار رلم 

 6273سٌؾ العرب اللحاق العمالة بالخارج ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 116
, تم  28/12/2021, وفى تارٌخ  143, برلم اٌداع ,  19/01/2014, لٌدت فى , 

 اول . -من خالد ابن الولٌد  18ش 10ار رلم تعدٌل العنوان لٌصبح عم
 LEIC Overseas forالٌن أوفرسٌز لتشؽٌل وصٌانة المشروعات البترولٌة  - 117

operations and maintenance oil projects  , :شركة سبك لٌدها برلم ,
, وفى تارٌخ  5087, برلم اٌداع ,  22/10/2020, لٌدت فى ,  15852

تعدٌل العنوان لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط , تم  28/12/2021
 . -شارع فٌكتور عمانوٌل ببرج شهرزاد )أ( عمارات مٌنا 5الخامس بالعنوان الكائن : 
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, شركة سبك لٌدها برلم:  EL EZZ ALEX MEDICALالعز الٌكس مٌدٌكال  - 118
وفى تارٌخ ,  5121, برلم اٌداع ,  28/10/2020, لٌدت فى ,  15903, 

بالدور  2شمة رلم  -شارع شهرذاد 23, تم تعدٌل العنوان لٌصبح  28/12/2021
 لسم . -ابوٌوسؾ  -مساكن الحدٌد والصلب  -االرضى 

المصرٌة الكندٌة للصناعات الكٌماوٌة بالمناطك الحرة ش.م.م بنظام المناطك الحرة  - 119
, برلم اٌداع ,  16/11/1995فى , , لٌدت  139229العامة , شركة سبك لٌدها برلم: , 

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع  28/12/2021, وفى تارٌخ  8034
 المنطمة الحرة العامة .-ممارسة النشاط :

, لٌدت فى ,  147659مركز الملب الدولً ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 120
, تم تعدٌل العنوان  28/12/2021تارٌخ  , وفى 5723, برلم اٌداع ,  11/07/1998

 سموحة . -شارع د/دمحم بهاء الدٌن ؼتورى  24بلون  4لٌصبح المطعة رلم 
,  13/09/2006, لٌدت فى ,  1205الؽاء الفرع , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 121

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاءالفرع  29/12/2021, وفى تارٌخ  1228برلم اٌداع , 
 عمارات التعاونٌات سموحة . 3شمة رلم  147لكائن فى : عمارة رلم ا

, شركة سبك  COUNTRY HILLSكانتري هٌلز للتجارة وادارة المطاعم  - 122
, وفى تارٌخ  1399, برلم اٌداع ,  30/04/2015, لٌدت فى ,  7436لٌدها برلم: , 

عمارات  -الكائن فى :, تم تعدٌل العنوان لٌصبح اضافه فرع للشركة  29/12/2021
 . -شارع المائم ممام احمد عبد العزٌز  -الفرات هاوس 

, لٌدت فى ,  8022شركة االطباء للتجارة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 123
, تم تعدٌل العنوان  29/12/2021, وفى تارٌخ  4184, برلم اٌداع ,  24/12/2015

 -المنطمة الصناعٌة الثالثه  19بلون  13لم لٌصبح اضافه فرع للشركة الكائن فى المطعة ر
 . -مدٌنة برج العرب الجدٌدة 

هوم فارم لالستثمار الزراعى والتنمٌة الزراعٌة ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم:  - 124
, وفى تارٌخ  2357, برلم اٌداع ,  06/06/2017, لٌدت فى ,  9725, 

لطعه  -مولع ممارسة النشاط االول : , تم تعدٌل العنوان لٌصبح اضافه 29/12/2021
 . -بمنطمة المؽرة  123رلم 

,  14154المتحدة المتخصصة للصناعات الؽذائٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 125
, تم  30/12/2021, وفى تارٌخ  6721, برلم اٌداع ,  05/12/2019لٌدت فى , 

بالعمار رلم  9و8ى محلٌن ارلم تعدٌل العنوان لٌصبح اضافه فرع ادارى للشركة الكائن ف
 . -لوران  -مبانى الجمعٌة التعاونٌة للعاملٌن بالهٌئة العربٌة للتصنٌع  418
, لٌدت فى ,  16678, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Belabnبلبن لمنتجات االلبان  - 126

, تم تعدٌل العنوان  30/12/2021, وفى تارٌخ  1275, برلم اٌداع ,  28/02/2021
 . -لٌصبح اضافه مصنع للشركة الكائن فى المصنع الكائن بناحٌة االمراء 

ت فى , , لٌد 16678, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Belabnبلبن لمنتجات االلبان  - 127
, تم تعدٌل العنوان  30/12/2021, وفى تارٌخ  1275, برلم اٌداع ,  28/02/2021

المصنع الكائن بابٌس الثانٌة الدائرى خلؾ  -لٌصبح اضافه فرع انتاجى الكتائن فى :
 لسم ثانى . -الؽنٌمى والعال 
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ى , , لٌدت ف 17727آل الصوت لتشكٌل المعادن , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 128
, تم تعدٌل العنوان  30/12/2021, وفى تارٌخ  4806, برلم اٌداع ,  16/08/2021

اضافه مولع ممارسة النشاط الثانى للشركة الكائن فى شارع الجربى متفرع من  -1لٌصبح 
 لسم ثان . -المندرة المبلٌة  -شارع النبوى المهندس 

, لٌدت فى ,  17727رلم: , آل الصوت لتشكٌل المعادن , شركة سبك لٌدها ب - 129
, تم تعدٌل العنوان  30/12/2021, وفى تارٌخ  4806, برلم اٌداع ,  16/08/2021

شارع التٌن عزبة  -اضافه مولع ممارس النشاط الثانى للشركة الكائن فى : -2لٌصبح 
 لسم ثان . -رشٌد  -طرٌك الطابٌة  -المعمورة البلد  -الماكٌنة 

_____________________________________ 
 العناوٌن

_____________________________________ 
أسس لإلستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1

 01/12/2021, وفى تارٌخ  1954, برلم اٌداع ,  22/07/2014, لٌدت فى ,  6710
 2موم االستٌراد والتصدٌر . ع 1, تم تعدٌل النشاط لٌصبح ؼرض الشركة هو : 

التروٌج والتسوٌك  5التورٌدات العمومٌة .  4عموم التجارة  3التوكٌالت التجارٌة . 
الشحن  6والتوزٌع لكافة المنتجات ) فٌما عدا التروٌج والتسوٌك لمجاالت االستثمار ( . 

تعبئه والتؽلٌؾ والتفرٌػ للبضائع ) فٌما عدا الجوى ( .الامه وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مواد ال
بجمٌع انواعها من منتجات البولى اٌثلٌن والبولى بروبلٌن والبولى ستٌرٌن والبولى فٌناٌل 
كلورٌد ومشتماتها وكذلن اعاده تدوٌر البالستٌن مع مراعاة لرار رئٌس مجلس الوزراء 

. مع مراعاة  2008لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2007لسنة  350رلم 
انٌن واللوائح والمرارت السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة احكام المو

هذه االنشطة . وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن بؤى وجه من الوجوه مع 
الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

وز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها ؼرضها فً مصر او فً الخارج ، كما ٌج
 او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفذٌة . .

, لٌدت فى ,  10904الشرٌؾ للتنمٌة واالستثمار , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 2
, تم تعدٌل النشاط  01/12/2021, وفى تارٌخ  1560, برلم اٌداع ,  21/03/2018

. استصالح واستزراع االرضى البور او الصحراوٌة )وذلن 1لٌصبح ؼرض الشركة هو : 
تربٌة جمٌع انواع  -. االنتاج الحٌوانى والداجنى : 2فدان( .  20000فى حدود الل من 

تربٌة جمٌع  -الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم 
ور سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او انواع الدواجن والطٌ
. عموم 5. التورٌدات العمومٌة . 4. الامة المزارع السمكٌة . 3التسمٌن او اللحوم . 

. إدارة وتشؽٌل المرى السٌاحٌة والفنادق 6االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة . 
ة الفندلٌة واالنشطة المكملة او المرتبطة بما ذكر من )الثابتة( والموتٌالت والشمك واالجنح

. التجارة العامة فٌما 8. عموم المماوالت . 7خدمٌة وترفٌهٌة ورٌاضٌة وتجارٌة وثمافٌة . 
. بٌع وشراء المعدات واالالت فٌما عدا 10. تجارة السٌارات . 9هو مسموح به لانونا . 

ومحطة لفرز وؼربلة وتدرٌج وتجفٌؾ  . الامة وتشؽٌل ثالجة11التاجٌر التموٌلى . 
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وتجمٌد وتبرٌد وتعبئة وحفظ وتشمٌع وتؽلٌؾ وتجهٌز الحاصالت الزراعٌة والخضروات 
. الامة 13. الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة . 12والفاكهة والبذور والتماوى . 

عات المناسبات وادارة وتشؽٌل الموالت والمحالت التجارٌة والمطاعم والموتٌالت ولا
 والكافترٌات والمماهى . .

 Watermark For Integratedواترمارن للخدمات الهندسٌة المتكاملة  - 3
Engineering Services Company  , :ش.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم(

 01/12/2021, وفى تارٌخ  983, برلم اٌداع ,  18/02/2019, لٌدت فى ,  12563
, تم تعدٌل النشاط لٌصبح " ؼرض الشركة هو : " تمدٌم االستشارات الهندسٌة و االدارٌة 

ة بالتمٌٌم بمناسبة و الفٌنة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة و االستشارات و الدراسات المتعلم
زٌادة رأس المال و االستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة 

من لانون سوق  27الشركات العاملة فً مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 
د رأس المال و الئحته التنفٌذٌة(. " الامة و تشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموار

البشرٌة واعداد الدراسات والبحوث فً مختلؾ المجاالت . " التجارة العامة و التوزٌع فٌما 
هو مسموح به لانونا/التورٌدات العمومٌة. " عموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت 

لسنه  121والمانون رلم  1982لسنة  120التجارٌة ) تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 
ٌم اعمال الوكالة التجارٌة سجل والمستوردٌن والٌنشئ تؤسٌس الشركة فً شؤن تنظ 1982

اي حك فً مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول علً التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من 
الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ( . " المماوالت 

ات انتاج الكهرباء من الطالة المتجددة العامة. " تصمٌم وانشاء وادارة وتشؽٌل محط
وبٌعها. " الامة أو تشؽٌل وادارة وصٌانة محطات تحلٌة و تكرٌر مٌاه الشرب . " الامة أو 

تشؽٌل وادارة وصٌانة محطات الصرؾ الصحً او الصرؾ الصناعً والتنمٌة 
مواد  وتوصٌالتها. " الامة و تشؽٌل مصنع لتصنٌع كٌماوٌات معالجة المٌاه وكٌماوٌات

البناء . " تصنٌع الكٌماوٌات لدي الؽٌر . وذلن دون االخالل باحكام الموانٌن واللوائح 
والمرارات السارٌة, وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة و ٌجوز 
للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة 

تعاونها علً تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج , كما ٌجوز لها أن  بؤعمالها أو لد
 تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها و ذلن طبما ألحكام المانون . .

,  14607, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Rosewell Energyروزوٌل اٌنٌرجى - 4
, تم تعدٌل  01/12/2021, وفى تارٌخ  888, برلم اٌداع ,  13/02/2020لٌدت فى , 

النشاط لٌصبح ؼرض الشركة هو: انتاج االحماض والملوٌات ومشتماتها والكٌماوٌات 
األساسٌة العضوٌة والؽٌر عضوٌة وتصنٌع المنظفات بانواعها. وذلن للشركات والجهات 

المعفاة العاملة فً مجاالت البحث واالستكشاؾ والتنمٌب تحت مظلة وزارة البترول 
لة خارج جمهورٌة مصر العربٌة ومشروعات المناطك الحرة مع السماح والشركات العام

% من حجم تعامالتها السنوٌة فً السوق المحلً مع الجهات 20للشركة بالتعامل بنسبة 
والشركات ؼٌر المعفاة العاملة تحت مظلة وزارة البترول. وذلن دون االخالل بؤحكام 

رط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه الموانٌن واللوائح بالمرارات السارٌة ، وبش
األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً 
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تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً 
بما الحكام المانون. الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن ط

. 
, لٌدت فى ,  15224دمحم السٌد دمحم و شرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 5

, تم تعدٌل النشاط  01/12/2021, وفى تارٌخ  3081, برلم اٌداع ,  26/07/2020
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع ألمشة ؼٌر منسوجة ومنتجاتها والمالبس الطبٌة  -1لٌصبح 

طبى ؼٌر معمم وجاون طبى ؼٌر معمم ومفروشات متنوعة من المشة ؼٌر  ومالٌة سرٌر
منسوجة ومالبس ومستلزمات اطباء من المشة ؼٌر منسوجة وؼطاء رأس جراحٌن من 
ألمشة ؼٌر منسوجة ولناع للوجه )ماسن وجه ( وكاب ممرضة وافرخ تعمٌم من المشة 

وبدون )ؼٌر معمم (  ؼٌر منسوجة وؼٌارات طبٌة )درسٌنج ( وسواب جراحى بمظهر
التصدٌر. تلتزم الشركة  -2وفوط عملٌات ؼٌر معممة وافرخ تعمٌم مفرده واكٌاس تعمٌم . 

بافراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستمل لالنشطة الواردة بمانون االستثمار والئحته 
والحوافز التنفٌذٌة , وفى حاله عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا 

مع عدم تمتع االنشطة خارج لانون  2017لسنه  72الواردة بمانون االستثمار رلم 
االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به وبالئحته التنفٌذٌة. مع مراعاة احكام الموانٌن 

 واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدارالتراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة. .
, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Octa Services Solutionsتا للخدمات الهندسٌة اوك - 6

, وفى تارٌخ  2969, برلم اٌداع ,  28/05/2019, لٌدت فى ,  13064
تمدٌم  1 -, تم تعدٌل النشاط لٌصبح ؼرض الشركة بعد التعدٌل هو: 02/12/2021

 2بكافة انواعها و تركٌبها خدمات الصٌانة المتنملة لالالت و المعدات و خطوط االنتاج 
تمدٌم االستشارات الهندسٌة  3شراء و بٌع االالت و المعدات الهندسٌة و خطوط االنتاج 

التورٌدات العمومٌة والتوكٌالت التجارٌة . وذلن دون  5عموم التصدٌر  4المٌكانٌكٌة 
اخٌص اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التر

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

ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 
 انون . .وذلن طبماً ألحكام الم

اٌمن دمحم المهدى دمحم طه ٌوسؾ و شركاه ) شركة تضامن ( , شركة سبك لٌدها  - 11
, وفى تارٌخ  3358, برلم اٌداع ,  23/06/2019, لٌدت فى ,  13166برلم: , 

. الامه وتشؽٌل مصنع -1 -, تم تعدٌل النشاط لٌصبح ؼرض الشركه 06/12/2021
وتشؽٌل مصنع لتصنٌع النسٌج وااللمشه ) عدا االلٌاؾ  . الامه-2لتصنٌع المالبس الجاهزه 

المماوالت العمومٌه  -4الامه وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزه للؽٌر  -3الصناعٌه( 
تلتزم الشركه بافراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستمل لالنشطه الوارده بمانون االستثمار 

ركه بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والئحته التنفٌذٌه وفى حاله عدم التزام الش
مع تمتع االنشطه خارج لانون 2017لسنه72والحوافز الوارده بمانون االستثمار رلم

االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌه مع مراعاه احكام الموانٌن 
التراخٌص الالزمه لمباشره  واللوائح والمرارات السارٌه وعلى الشركه الحصول على كافه
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 هذه االنشطه .
 11421فاروس لالدوٌة والمستحضرات الطبٌة )ش.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 7

, تم  05/12/2021, وفى تارٌخ  3568, برلم اٌداع ,  17/07/2018, لٌدت فى , 
إلامة وتشؽٌل مصنع إلنتاج االدوٌة  -1تعدٌل النشاط لٌصبح ؼرض الشركة هو : 
ت الحٌوٌة واالمصال واللماحات والمستحضرات الصٌدلٌة واالدوٌة والمنتجا

التصنٌع للؽٌر ولدى الؽٌر فى  -2والمستحضرات البٌطرٌة والكٌماوٌات الدوائٌة والحٌوٌة. 
تجارة وتوزٌع االدوٌة والمستلزمات والمستحضرات الطبٌة  -3جمٌع انشطة الشركة . 

ت ومستحضرات التجمٌل واالجهزة الطبٌة والمنتجات الحٌوٌة واالمصال واللماحا
والمستخلصات الطبٌة والعطرٌة بجمٌع انواعها والكٌماوٌات الحٌوٌة والمهندسة وراثٌا 

تجارة الخامات الدوائٌة وما ٌتبعها من ابحاث علمٌة وافالم  -4والمستحضرات البٌطرٌة 
االشعة والموجات الصوتٌة ومواد التعبئة والتؽلٌؾ والتعمٌم والعبوات الدوائٌة وؼٌر 

الجراحٌة والؽٌارات الطبٌة بجمٌع انواعها والمحالٌل الدوائٌة ومٌاه  الدوائٌة والخٌوط
عموم التجارة  -5الشرب الصحٌة والكٌماوٌات المعملٌة والتشخٌصٌة واالعشاب الطبٌة . 

التورٌدات العمومٌة وخاصة تورٌد  -6العامة والتوزٌع فى كل ماهو مسموح به لانونا. 
التدرٌب  -7فٌات والمراكز الطبٌة والصٌدلٌات االجهزة والمستلزمات الطبٌة للمستش

 -8وأضافة الدورات المتخصصة وعمل الدراسات التسوٌمٌة والبحوث التسوٌمٌة. 
التورٌدات العمومٌة مع مراعاة  -10التوكٌالت التجارٌة  -9التوكٌالت الطبٌة والدوائٌة 

خٌص الالزمة لممارسة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار الترا
هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع 

الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 
ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها 

 لحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة . .أو ت
, لٌدت فى ,  16644ساٌنز لالستثمار السٌاحى , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 8

, تم تعدٌل النشاط  05/12/2021, وفى تارٌخ  1173, برلم اٌداع ,  23/02/2021
ارة المطاعم و الكافٌترٌات الامة و تشؽٌل و اد 1لٌصبح ؼرض الشركة بعد التعدٌل هو: 

إلامة المرى السٌاحٌة  2الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات و المؤكوالت و التٌن اواى 
والفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت واألنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمٌة وترفٌهٌة 

المصنفات السمعٌة  الامه وتنظٌم العروض الفنٌة وعرض 3ورٌاضٌة وتجارٌة و ثمافٌة. 
والبصرٌة وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط 

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

مٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو تح
 أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبماً ألحكام المانون .

, لٌدت فى ,  139679لاضٌكو للتجارة الدولٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 9
, تم تعدٌل النشاط  05/12/2021, وفى تارٌخ  242, برلم اٌداع ,  17/01/1996

لٌصبح عموم االستٌراد والتصدٌر والتجارة الداخلٌة والخارجٌة والتوكٌالت التجارٌة فى 
حدود المصرح به والصناعات الهندسٌة وتؽلٌؾ وتجمٌع أجزاء ولطع ؼٌار المحركات 
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واآلالت والمعدات والسٌارات والتصنٌع بصفة عامة وبٌع وتوزٌع زٌوت وشحومات 
ات بترولٌة بالجملة وتجارة السٌارات والجرارات والمتوسٌكالت واالتجار فى اآلالت ومنتج

والمعدات الكهربائٌة وماكٌنات التعبئة والتؽلٌؾ ، الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مكونات 
خطوط تعبئة وتؽلٌؾ عبارة عن ) ماكٌنات تعبئة ماكٌنات تؽلٌؾ سٌور ناللة ترابٌزات 

نات ( بشرط استصدار التراخٌص الالزمة ومراعاة أحكام اللوائح انتاج مختلفة تنكات خزا
والموانٌن الصادرة فى هذا الشؤن وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤى وجه 

من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماآل شٌسهة بؤعمالها أو التى لد تعاونها 
ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة أو  على تحمٌك ؼرضها فى مصر أو فى الخارج كما

 تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبمآ الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة. .
شركه سوٌس تٌن لونصولٌد مصر للتنمٌه االلتصادٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 10

,  06/12/2021, وفى تارٌخ  134, برلم اٌداع ,  31/12/1996, لٌدت فى ,  123
تسوٌك مواد معالجة التربة  -تم تعدٌل النشاط لٌصبح ؼرض الشركة بعد التعدٌل هو:

المشهرة عالمٌا تحت نظام ) المونصولٌد ( وتمدٌم االستشارات الخاصة بتطوٌر واستخدام 
مستلزمات االنتاج وكذا المٌام با عمال دراسات الجدوى االلتصادٌة للمشروعات و تمدٌم 

مة بها وٌشترط استصدار التراخٌص الالزمة . وٌجوز للشركة أن تكون كافة الخدمات المتعل
لها مصلحة او تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة 

بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها 
ها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحتة أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌ

 التنفٌذٌة . .
, لٌدت فى ,  13200الملن لالستثمار العمارى , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 12
, تم تعدٌل النشاط  06/12/2021, وفى تارٌخ  3470, برلم اٌداع ,  26/06/2019

لمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة االستثمار العماري با -1لٌصبح ؼرض الشركة هو : 
والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع 

م وما ورد بمرار رئٌس 2007لسنة  350مراعاة ماورد بمرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 
طة المكملة الامة وتشؽٌل المري السٌاحٌة واالنش -2م . 2008لسنة  356الجمهورٌة رلم 

والمرتبطة سواء كانت خدمٌة او ترفٌهٌة اوتجارٌة او رٌاضٌة اوثمافٌة واستكمال المنشؤت 
الخاصة بها والتوسع فٌها علً اال ٌمل مستواها عن ثالث نجوم واال ٌزٌد اجمالً مساحة 
الوحدات المبٌعة منها علً نصؾ اجمالً المساحة المبنٌة من الطالة االٌوائٌة للمشروع . 

-4االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة .  -3
مشروعات االسكان التً ٌتم تاجٌر وحداتها بالكامل الؼراض السكن ؼٌر االداري بشرط 

اال ٌمل عدد الوحدات عن خمسٌن وحده سكنٌة سواء الٌمت فً شكل بناء واحد او عدة 
ان االجتماعً ومشروعات االسكان الموجهة لمحدودي الدخل . مشروعات االسك-5ابنٌة. 

المستشفٌات المتخصصة او  -الامة المستشفٌات والمراكز الطبٌة العالجٌة وتشمل أ -6
المراكز الطبٌة  -المتكاملة او العامة وما تضمنه من انشطة داخلٌة عالجٌة او طبٌة ب 

ً 10التشخٌصٌة او العالجٌة بشرط ان تمدم  بالمجان من عدد االسرة التً ٌتم  % سنوٌا
شؽلها بالنسبة للمستشفً او من الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة او العالجٌة او 

المماوالت العمومٌة المتكاملة وتلتزم الشركة بإفراد  -7التشخٌصٌة لها بالنسبة للمركز . 
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مار والئحته التنفٌذٌة ، حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستث
وفً حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة 

والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج  2017لسنة  72بمانون اإلستثمار رلم 
تنفٌذٌة. وذلن دون لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته ال

االخالل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة 
لممارسة هذه االنشطة . وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات 
وؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك ؼرضها فً 

و فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما مصر ا
 الحكام المانون . .

,  16379, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Tactical Spearتاكتٌكال سبٌر للتدرٌب  - 13
, تم تعدٌل  06/12/2021, وفى تارٌخ  303, برلم اٌداع ,  19/01/2021لٌدت فى , 

ؼرض الشركة هو إلامة وتشؽٌل مركز العداد وتنمٌة وتدرٌب الموارد  النشاط لٌصبح
البشرٌة واعداد دورات التدرٌب الالزمة. تمدٌم االستشارات )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق 

االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم 
واذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة بمناسبة زٌادة رأس المال واالستح

من لانون سوق  27الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 
التورٌدات العمومٌه. وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن -رأس المال والئحته التنفٌذٌة( 

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

شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما 
 حكام المانون . .ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً أل

, لٌدت فى ,  4042كنتور للمماوالت ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 40
, تم تعدٌل النشاط  20/12/2021, وفى تارٌخ  3104, برلم اٌداع ,  01/12/2010

لٌصبح المٌام بجمٌع انواع المماوالت المتكامله والتصمٌمات الهندسٌه .مع مراعاه احكام 
واللوائح والمرارات السارٌه وبشرط استصدار التراخٌص الالزمه لممارسه هذه الموانٌن 

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

ى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخر
 وذلن كله طبماً ألحكام المانون . .

, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Raum Studioراوم ستودٌو للتصمٌمات الهندسٌة  - 41
, وفى تارٌخ  1320, برلم اٌداع ,  04/03/2019, لٌدت فى ,  12639

شركة هو : " إعداد التصمٌمات , تم تعدٌل النشاط لٌصبح ؼرض ال 20/12/2021
 300الهندسٌة . " إدارة المشروعات عدا اإلدارة الفندلٌة . مع مراعاة المرار الوزارى رلم 

بشؤن شركات اإلدارة الفندلٌة ووفماً لما ورد بموافمة وإجراءات الترخٌص  2012لسنة 
، وبشرط إستصدار بها. وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة 

التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤى وجه من الوجوه 
مع الشركات وؼٌرها التى تزاول أعماالً شبٌهة بؤعمالها أو التى لد تعاونها على تحمٌك 
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ن ؼرضها فى مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذل
 طبماً ألحكام المانون . .

,  17724, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Sea Shellسٌشل لالستثمار السٌاحى  - 14
, تم  06/12/2021, وفى تارٌخ  4799, برلم اٌداع ,  16/08/2021لٌدت فى , 

إدارة واستؽالل المنشآت والمرى السٌاحٌة  -1تعدٌل النشاط لٌصبح ؼرض الشركة هو : 
إلامة وتشؽٌل  -2لاعات األفراح والكازٌنوهات )فٌما عدا اإلدارة الفندلٌة( والشواطئ و

وإدارة المطاعم والكافٌترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات )عدا الكحولٌة( وتمدٌم 
انشاء  -3أنواع المؤكوالت والتٌن أواي وبٌع الفرٌسكا والحلوٌات والمؤكوالت البحرٌة. 

التجارة العامة بما فٌها تجارة الخردة )فٌما هو  -4رفٌهٌة لألطفال. وإدارة المالهً الت
عموم التورٌدات وعلى األخص تورٌد الوجبات الؽذائٌة الجاهزة.  -5مسموح به لانوناً(. 

إدارة واستؽالل موالؾ انتظار  -7تجهٌز الشواطئ باأللعاب المائٌة ومستلزماتها  -6
التصدٌر والتوكٌالت  -9السٌاحٌة والموتٌالت.  إدارة المرى -8السٌارات والجراجات. 

فً شؤن تنظٌم أعمال  1982لسنة  120التجارٌة. تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 
الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة أي حك فً مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول 

 ٌخل بؤحكام على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال
الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات 

السارٌة وٌشترط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن 
تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماالً مشابهة بؤعمالها أو 

اونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو التً تع
 تشترن أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .

, لٌدت فى ,  154709حازم ابراهٌم منصور وشركاه. , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 15
تعدٌل النشاط  , تم 06/12/2021, وفى تارٌخ  5910, برلم اٌداع ,  16/03/2000

الامة وتشؽٌل مصنع إلنتاج موازٌن الطبلٌة والبسكول واجهزة المٌاس والوزن  - 1لٌصبح 
المماوالت العامة و المماوالت  - 2والهٌاكل المعدنٌة للمنشؤت والمبانً والجمالونات. 

الكهرومٌكانٌكٌة. و تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة و مركز مالً مستمل لألنشطة 
اردة بمانون االستثمار و الئحته التنفٌذٌة، و فً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط الو

و  2017لسنة  72ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 
الئحته التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار المشار الٌه بالضمانات و 

 الواردة به و بالئحته التنفٌذٌة. .الحوافز 
, لٌدت فى ,  18142سبورتس للجمباز , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 16
, تم تعدٌل النشاط  07/12/2021, وفى تارٌخ  6074, برلم اٌداع ,  04/10/2021

{ انشاء 2{ اداره وتشؽٌل االلعاب الرٌاضٌه. }1} -لٌصبح ؼرض الشركة بعد التعدٌل هو :
االندٌه الرٌاضٌة الخاصه واالكادٌمٌات . وذلن دون االخالل باحكام الموانٌن واللوائح 

والمرارات السارٌه وبشرط استصدار التراخٌص الالزمه لممارسه هذه االنشطه وٌجوز 
للشركه ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهه 

نها علً تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان ٌاعمالها او التً لد تعاو
 تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون. .
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 Palm City For Real Estate Investmentبالم سٌتى لإلستثمار العمارى  - 17
م اٌداع , , برل 20/02/2014, لٌدت فى ,  6365ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: , 

 -1, تم تعدٌل النشاط لٌصبح ؼرض الشركة :  08/12/2021, وفى تارٌخ  496
االستثمار العمارى من ادارة وتؤجٌر وتشؽٌل الوحدات االدارٌة والتجارٌة المجهزة وؼٌر 

عموم التجارة والتصدٌر والتورٌدات العمومٌة وذلن دون اإلخالل بؤحكام  -2المجهزة 
مرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه الموانٌن واللوائح وال

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

أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها 
. 

, لٌدت فى  10939الرواد للخدمات البترولٌه )ش.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 18
, تم تعدٌل النشاط  09/12/2021, وفى تارٌخ  1707, برلم اٌداع ,  29/03/2018, 

السٌارات الامه وتشؽٌل لٌصبح ؼرض الشركة هو : الامة وتشؽٌل محطة لخدمة و تموٌن 
سوبر ماركت.مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار 

 التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . .
, لٌدت فى ,  12064شركة الوادي التجارٌةش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 19
, تم تعدٌل النشاط  09/12/2021ارٌخ , وفى ت 6086, برلم اٌداع ,  29/11/2018

لٌصبح ؼرض الشركة بعد التعدٌل هو : الالزمة استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك 
األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً 
هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع وأن 

خدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر . فٌما عدا المناطك تست
ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2007لسنة  350الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

إلامة وتشؽٌل مناحل العسل. التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح  2008لسنة  356
امة و تشؽٌل و إدارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم به لانونا. المماوالت العامة. إل

جمٌع أنواع المشروبات )عدا الكحولٌة(و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن اواى. عموم 
التصدٌر. التسوٌك واالستثمار العمارى . تاجٌر السٌارات ) فٌما عدا اللٌموزٌن والتاجٌر 

لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  120انون رلم التموٌلى ( تلتزم الشركه باحكام الم
فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس  1982

الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة 
الؽرض مع  ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا

مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة 
لممارسة هذه األنشطة .وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تتشترن بؤي وجه من 

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

 تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة . .
, شركة سبك  Khodar Trading And Marketingخضار للتجارة و التسوٌك  - 20

, وفى تارٌخ  3226اٌداع ,  , برلم 16/06/2019, لٌدت فى ,  13138لٌدها برلم: , 
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تجارة الجملة  -, تم تعدٌل النشاط لٌصبح ؼرض الشركة بعد التعدٌل هو: 09/12/2021
و التجزئة للخضار و الفاكهة. بٌع و تجارة و توزٌع و تسوٌك المواد الؽذائٌة. الامة وتشؽٌل 

ة أو المؽمورة فى مصنع لتصنٌع و تعبئة المواد الؽذائٌة المختلفةو الفاكهة و الخضر المجفف
الزٌت. التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة وذلن دون 

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

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

 وذلن طبماً ألحكام المانون . .
, , لٌدت فى  15832الهمام للمماوالت والتجارة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 21
, تم تعدٌل النشاط  09/12/2021, وفى تارٌخ  5043, برلم اٌداع ,  20/10/2020

التجارة العامة -3االستثمار العماري .-2المماوالت العامة . -1لٌصبح ؼرض الشركة هو : 
الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك ةاالجنحة -4والتورٌدات العمومٌة . 

لسٌاحٌة واالنشطة المكملة او المرتبطة بذلن سواء كانت خدمٌة او ترفٌهٌة الفندلٌة والمرى ا
 -5او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة , واستكمال المنشات الخاصة بها والتوسع فٌها 

استصالح و تجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع و استزراع 
المناطك الصادر بها لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم  االراضً و استصالحها . )فٌما عدا

وكذا مناطك شبه جزٌرة سٌناء وحالٌب وشالتٌن( وذلن دون االخالل  2008لسنة  356
بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارت السارٌة ,وبشرط استصدار التراخٌض الالزمة لممارسة 

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

الخارج , كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها او تشترٌها أو تلحمها بها و ذلن طبما ألحكام المانون 
. 

, لٌدت  17547, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Processبروسٌس لالعمال الهندسٌه  - 22
, تم تعدٌل  09/12/2021, وفى تارٌخ  4138, برلم اٌداع ,  12/07/2021فى , 

النشاط لٌصبح ؼرض الشركة بعد التعدٌل هو: تمدٌم خدمات الصٌانة المتنملة لالالت 
والمعدات وخطوط اإلنتاج بكافة أنواعها وتركٌبها . وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن 

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

شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما 
 ا بها وذلن طبماً ألحكام المانون . .ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمه

, لٌدت  3737كونترول ٌونٌون اٌجٌبت ال . ال . سى , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 23
, تم تعدٌل  12/12/2021, وفى تارٌخ  1738, برلم اٌداع ,  27/06/2010فى , 

ال المتعلمة النشاط لٌصبح المٌام بكافة اعمال الفحص والمعاٌنة للبضائع وكذا كافة االعم
بالفحص واللوجستٌة تمدٌر االضرار الناجمة عن التلؾ االشراؾ على نظام ادارة المخازن 

المٌام بعملٌات التبخٌر ومماومة الموارض والحشرات واآلفات الزراعٌة اصدار شهادات 
الجودة, المٌام بعملٌات الفحص والمعاٌرة لجمٌع العملٌات البحرٌة والبرٌة واللوجستٌة 
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ة بالتفتٌش على الؽازات الطبٌعٌة والصناعٌة وخام البترول والمواد البترولٌة الخاص
الجاهزة وتامة الصنع فً داخل وخارج موانئ الجمهورٌة مع مراعاة احكام الموانٌن 

واللوائح والمرارات السارٌة بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة 
او تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك اؼراضها فً مصر او 
فً الخارج كم ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او التً تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

 طبما ألحكام المانون او الئحته التنفٌذٌة. .
, لٌدت فى ,  10861الٌكس الدولٌه للتجاره ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 24
, تم تعدٌل النشاط  12/12/2021, وفى تارٌخ  1413, برلم اٌداع ,  14/03/2018

 3عموم المماوالت و التورٌدات. 2تجارة و بٌع و توزٌع المواد الكٌماوٌة  1لٌصبح 
جاره وذلن مع مراعاه احكام الموانٌن واللوائح والمرارا ت عموم الت 4التوكٌالت التجارٌه .

 السارٌه واستصدار التراخٌص الالزمه لممارسه هذه االنشطه. .
 world institute for health care -المإسسه الدولٌه للرعاٌه الصحٌه  - 25

services  , :لٌدت فى ,  12071) ش. م . م ( , شركة سبك لٌدها برلم ,
, تم تعدٌل النشاط  12/12/2021, وفى تارٌخ  6110, برلم اٌداع ,  02/12/2018

 -2ادارة المستشفٌات والمراكز الطبٌه وماتضمة من انشطة عالجٌة او طبٌة .  -1لٌصبح 
تورٌد كافة  -3الامة وادارة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة المواد البشرٌة . 

راعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة المستلزمات الطبٌة للمستشفٌات . مع م
وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة . وٌجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة 
ً الخارج كما ٌجوز لها ان باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك ؼرضها فً مصر او ف

تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة 
 التنفٌذٌة . .

أورا للتنمٌة البشرٌة وتنمٌة المهارات واإلستشارات العلمٌة , شركة سبك لٌدها برلم:  - 26
, وفى تارٌخ  559, برلم اٌداع ,  29/01/2019, لٌدت فى ,  12434, 

إلامة وتشؽٌل وإدارة  - -, تم تعدٌل النشاط لٌصبح ؼرض الشركة هو : 12/12/2021
تمدٌم اإلستشارات الفنٌة والعلمٌة )فٌما عدا اإلستشارات المانونٌة واإلستشارات  -المدارس 

مالٌة والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واإلستحواذ وكذا اإلستشارات ال
عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها 

إلامة وتشؽٌل وإدارة  -من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة (.  27فً المادة 
عرض مصنفات سمعٌة و  -مركز إلعداد وتدرٌب وتنمٌة وتطوٌر الموارد البشرٌة . 

دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارت السارٌة ، وبشرط سمعٌة بصرٌة . وذلن 
إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه 

من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماالً شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها علً 
، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج 
 تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . .

, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Royal C.P.Mروٌال الدارة المشروعات التجارٌة  - 27
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, وفى تارٌخ  6545, برلم اٌداع ,  28/11/2019, لٌدت فى ,  14096
ادارة وتشؽٌل  -ؼرض الشركة بعد التعدٌل هو:, تم تعدٌل النشاط لٌصبح  12/12/2021

االسواق التجارٌة )السوبر ماركت والهاٌبر ماركت( وتجارة كافة السلع الؽذائٌة واللحوم 
واألسمان والدواجن والمثلجات والعطارة والبمالة والحلوٌات والمخبوزات والخردوات 

المنزلٌه والورلٌات  ومستحضرات التجمٌل والمالبس الجاهزة ولعب االطفال واالدوات
والمنظفات والخضروات والفاكهة والمجمدات بكافة أنواعها واعداد وبٌع الوجبات الجاهزة 

والمخبوزات بكافة أنواعها وتعبئة وتؽلٌؾ مشترٌات العمالء وتؤجٌر مساحات لماكٌنات 
 الصراؾ االلى للبنون. .

,  145053برلم: , , شركة سبك لٌدها  ALEX servesشركة الٌكس سٌرفٌس  - 48
, تم  27/12/2021, وفى تارٌخ  8537, برلم اٌداع ,  15/10/1997لٌدت فى , 

المٌام باعمال خدمات النظافة  -1-تعدٌل النشاط لٌصبح ؼرض الشركة بعد التعدٌل هو :
والتطهٌر بكافة انواعها وذلن دون االخالل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارت السارٌة 

دار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة. وٌجوز للشركة أن تكون لها وبشرط استص
مصلحة او تتشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة 

بؤعمالها أو اللتً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها 
ترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحتة أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تش

 التنفٌذٌة . .
, لٌدت فى ,  8022شركة االطباء للتجارة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 49
, تم تعدٌل النشاط  29/12/2021, وفى تارٌخ  4184, برلم اٌداع ,  24/12/2015

 2ع االدوات الصحٌة والسٌرامٌن. تجارة وتوزٌ 1لٌصبح ؼرض الشركة بعد التعدٌل هو: 
الامةوتشؽٌل مصنع النتاج الكرتون من مخلفات الورق .مع مراعاه أحكام الموانٌن واللوائح 

 والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة. .
, لٌدت  15079العال للصناعات الدوائٌة ومستحضراتها , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 28

, تم تعدٌل  12/12/2021, وفى تارٌخ  2551, برلم اٌداع ,  01/07/2020فى , 
الامة  -1 2017لسنة  72انشطة من داخل المانون  -النشاط لٌصبح ؼرض الشركة هو :

طرٌة ومستحضرات التجمٌل والمطهرات والمكمالت وتشؽٌل مصنع لألدوٌة البشرٌة والبٌ
المٌام  -2الؽذائٌة والمستلزمات الطبٌة والخامات الدوائٌة الجافة ومواد التعبئة والتؽلٌؾ . 

بؤعمال ادارة التنفٌذ للمشروعات الصناعٌة ومشروعات الخدمات والمرافك علً اختالؾ 
لسنة  72. انشطة من خارج المانون انشطتها واعادة الهٌكلة الفنٌة واالدارٌة للمصانع 

تورٌد االدوٌة والخامات الدوائٌة والكٌمٌاوٌات ومواد التعبئة والتؽلٌؾ  -1: 2017
والمكمالت والمستلزمات واألجهزة الطبٌة واجهزة المعامل ومستحضرات التجمٌل 

ٌة واالؼذٌة الخاصة واؼذٌة االطفال واضافات االعالؾ ومخصبات التربة والمحالٌل الطب
 -2واالدوٌة البٌطرٌة والطهرات والبان االطفال والمنتجات الورلٌة والمبٌدات الحشرٌة . 

التصنٌع لدي الؽٌر لألدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمطهرات 
والمكمالت الؽذائٌة واالؼذٌة الخاصة والمستلزمات الطبٌة والخامات الدوائٌة الجافة ومواد 

لٌؾ . وتلتزم الشركة بؤفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لالنشطة التعبئة والتؽ
الواردة بمانون االستثمار والئحته التنفٌذٌة وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط 
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والئحته  2017لسنة  72حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 
شطة خارج لانون االستثمار المشار الٌه بالضمانات والحوافز الوارده التنفٌذٌة مع تمتع االن

به وبالئحته التنفٌذٌة وذلن دون االخالل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة 
وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن بؤي 

لتً تزاول اعماالً شبٌه بؤعمالها او التً لد تعاونها وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها ا
علً تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او 

 تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون . .
, شركة سبك لٌدها برلم:  Marray engineering companyمراى الهندسٌة  - 29

, وفى تارٌخ  5813, برلم اٌداع ,  26/11/2020, لٌدت فى ,  16020, 
, تم تعدٌل النشاط لٌصبح ؼرض الشركة بعد التعدٌل هو عموم المماوالت  12/12/2021

التورٌدات العمومٌة عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا اعداد التصمٌمات و الرسوم 
دمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر و االستكشاؾ و تشمل : الخدمات الهندسٌة الخ

المتعلمة باالستكشاؾ البترولى صٌانة أبار البترول و تنشٌطها صٌانة معدات الحفر و 
المضخات البترولٌة حفر أبار المٌاه و األبار ؼٌر العمٌمة الالزمة ألؼراض البترول 

حفر و الصٌانة معالجة االسطح من الترسٌبات الخدمات االعمال المدنٌة المكملة ألعمال ال
المتعلمة بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ و انابٌب االنتاج تمدٌم خدمات نظافة المخازن والعنابر 
المٌام باعمال التخزٌن واستؽالل وادارة المخازن والمستودعات عدا مخازن الكٌماوٌات 

لانونا تاجٌر واستئجار اللودارت والمواد الخطرة عموم التجارة فٌما هو مسموح به 
والمعدات الثمٌلة اعمال التشطٌبات والدٌكور تمدٌم االستشارات الهندسٌة وداراسات الجدوى 

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

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

 وذلن طبماً ألحكام المانون . .
, لٌدت فى ,  14507: , , شركة سبك لٌدها برلم EvoReenاٌفورٌن لالدوٌة  - 30
, تم تعدٌل النشاط  13/12/2021, وفى تارٌخ  637, برلم اٌداع ,  30/01/2020

الامه وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئه االدوٌه البشرٌه والبٌطرٌه -لٌصبح ؼرض الشركه : 
ومستحضرات التجمٌل واالعشاب الطبٌه والمواد الكٌماوٌه والمواد الؽذائٌه واالؼذٌه الطبٌه 
الخاصه واضافات االعالؾ والمستلزمات الطبٌه والمكمالت الؽذائٌه بكافه انواعها والمواد 

الخامه الطبٌه والزٌوت الطبٌه العضوٌه والمنظفات والمطهرات وتصنٌع كل ماسبك لدي 
استصالح وتجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌه التً تجعلها لابله لالستزراع -الؽٌر 

ستصلحة وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضً مخصصة واستزراع االراضً الم
الؼراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الري الحدٌثة فً االستزراع ولٌس 

لسنه  350الري بطرٌك الؽمر . فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 
الامه -الجمله والتجزئه  تجاره- 2008لسنه  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2007

-وتشؽٌل محطه لفرز وتدرٌج وتجفٌؾ وتشمٌع وتعبئه وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌه 
االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده والمناطك النائٌه والمناطك خارج 
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وزراء الوادي المدٌم فٌما عدا منطمه شبه جزٌره سٌناء مع مراعاه وما ورد بمرار رئٌس ال
الامه - 2008لسنه  356ماورد بمرا رئٌس الجمهورٌه رلم  2007لسنه  350رلم 

%سنوٌا بالمجان من 10وتشؽٌل مركز طبً متخصص فً العالج الطبٌعً بشرط أن تمدم 
السٌاحه العالجٌه -الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمه الطبٌه أو العالجٌه أو التشخصٌه لها. 

ات الحجز لدي المستشفٌات والمراكز الطبٌه والعالجٌه للمرضً وذلن بتنظٌم اجراء
وؼٌرها مما ٌصدر بتحدٌده لرار من الوزٌر المختص بالصحة بالتنسٌك مع الوزٌر 

انشاء واداره مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا -المختص بالسٌاحة . 
التصدٌر  -لموارد البشرٌه الامه وتشؽٌل مركز العداد وتنمٌه وتدرٌب ا-المعلومات 

فً شان تنظٌم  1982لسنه  120والتوكٌالت التجارٌه تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 
فً شان سجل المستوردٌن وال  1982لسنه  121اعمال الوكاالت التجارٌه والمانون رلم 

 ٌنشئ تاسٌس الشركة اي حك فً مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول علً التراخٌص الالزمة
لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض . 

التسوٌك فٌما هو مسموح به لانونا مع االلتزام بافراد حسابات مالٌه ومركز مالً مستمل -
لالنشطه الوارده بمانون االستثمار والئحته التفٌذٌه وفً حاله عدم التزام االلتزام بهذا 

 2017لسنه  72مط حك التمتع بالمزاٌا والحوافز الوارده بمانون االستثمار رلم الشرط ٌس
والئحته التنفٌذٌه مع عدم تمتع االنشطه خارج لانون االستثمار المشار الٌه بالضمانات 
والحوافز الوارده والئحته التنفٌذٌه. وتتعهد الشركه بممارسه النشاط الوارد بالمجاالت 

والئحته التنفٌذٌه لبل النشاط  2017لسنه  72االستثمار رلم  المنصوص علٌها بمانون
المٌام باعمال التخزٌن واستؽالل المخازن والمستودعات )عدا -الخارج عن تلن المجاالت 

مخازن الكٌماوٌات والمواد الخطره( وذلن دون االخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح 
زمه لممارسه هذه األنشطه وٌجوز والمرارات السارٌه وبشرط استصدار التراخٌص الال

للشركه أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهه 
بؤعمالها أو التً لد تعاونها علً تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج كما ٌجوز لها ان 

 تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون .
, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Fat Burner Nutritionفات برنر نٌوترشن  - 31

, وفى تارٌخ  6038, برلم اٌداع ,  03/10/2021, لٌدت فى ,  18129
, تم تعدٌل النشاط لٌصبح ؼرض الشركة هو : تمدٌم االستشارات فً  13/12/2021

وراق المالٌه وكذا مجال التؽذٌة والمكمالت الؽذائٌة )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق اال
االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال 

واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى 
الئحته من لانون سوق رأس المال و 27مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

التنفٌذٌة( بٌع وتوزٌع المنتجات الؽذائٌه واالعشاب الطبٌعٌه الؽٌر طبٌه والمكمالت الؽذائٌه 
الؽٌر طبٌه ومستحضرات التجمٌل الؽٌر طبٌه والزٌوت الؽٌر طبٌه. وذلن دون اإلخالل 

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

وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً 
مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً 
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 ألحكام المانون . .
ك المثالى للتدرٌب ولالستشارات وتنمٌة المهارات , شركة سبك لٌدها برلم: , الطرٌ - 32

, وفى تارٌخ  4828, برلم اٌداع ,  17/08/2021, لٌدت فى ,  17736
, تم تعدٌل النشاط لٌصبح ؼرض الشركة بعد التعدٌل هو: تمدٌم  15/12/2021

ذهنٌة والبدنٌة وااللعاب االستشارات فى مجاالت تنمٌة المهارات الفنٌة والرٌاضٌة وال
الترفٌهٌة )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة 

واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا 
اق المالٌة االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االور

من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( ادارة  27المنصوص علٌها فى المادة 
المشروعات عدا االدارة الفندلٌة الامة و تشؽٌل و ادارة مركز ألعداد و التدرٌب و وتنمٌة 

 الموارد البشرٌة المهارات الفنٌة والرٌاضٌة والذهنٌة والبدنٌة وااللعاب الترفٌهٌة . تمدٌم
خدمات التعلٌم عن بعد . وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، 
وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن 
بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد 

ٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تعاونها على تحم
 تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . .

, لٌدت  5722سموحة بالزا لالستثمار والتنمٌة العمارٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 33
, تم تعدٌل  16/12/2021, وفى تارٌخ  1005, برلم اٌداع ,  15/04/2013فى , 

( التورٌدات 2( اإلستثمار العمارى بكافة أنواعه 1النشاط لٌصبح ؼرض الشركة هو : 
( المماوالت العامة 4( التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانوناُ. 3العمومٌة 

( التصدٌر والتوكٌالت 6( تنفٌذ المشروعات واالشراؾ علٌها 5والمتخصصة والمتكاملة 
وما ورد بمرار  2007لسنة  350ع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم التجارٌة م

. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات 2008لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم 
السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن 

لوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول أعماالً تكون لها مصلحة أو تشترن بؤى وجه من ا
شبٌهه بؤعمالها أو التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما 

ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون 
 والئحته التنفٌذٌة .

)ش.م.م( , شركة سبك  premiereبرٌمٌر الدارة النوادى الرٌاضٌة والجٌمات  - 34
, وفى تارٌخ  3839, برلم اٌداع ,  28/08/2017, لٌدت فى ,  10023لٌدها برلم: , 

, تم تعدٌل النشاط لٌصبح ؼرض الشركة بعد التعدٌل : الامة وتشؽٌل  16/12/2021
مٌع انواع المشروبات ) عدا الكوحلٌة والخمور بجمٌع وادارة المطاعم والكافترٌات لتمدٌم ج

ادارة الجراجات وموالؾ االنتظار  3انواعها ( وتمدٌم جمٌع انواع الماكوالت والتٌن اواى. 
تمدٌم خدمات النظافة وابادة  5ادارة واستؽالل الشواطئ وااللعاب الترفٌهٌة والمائٌه  4

تشؽٌل االندٌة الرٌاضٌة ومراكز اللٌالة انشاء واستؽالل وادارة و 5الحشرات والموارض
فى شؤن سحل  1982لسنة  121البدنٌة ) الجٌمات (. وتلتزم الشركة باحكام المانون 

المستوردٌٌن . مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار 
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مصلحة أو تشترن  التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تكون لها
بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد 

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات 
 السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة .

, لٌدت فى ,  11079سامح حلٌم عوٌضه وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 35
, تم تعدٌل النشاط  16/12/2021, وفى تارٌخ  2228, برلم اٌداع ,  29/04/2018

الامة وتشؽٌل مصنع النتاج الؽزل و النسٌج  -1 -لٌصبح ؼرض الشركة بعد التعدٌل هو :
لجاهزة . مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح بكافة انواعه والمفروشات والمالبس ا

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .
شركه نٌو السعد )سعد صالح عبد الرحمن صمر و شركاه( , شركة سبك لٌدها برلم:  - 36

وفى تارٌخ ,  8231, برلم اٌداع ,  04/11/2002, لٌدت فى ,  161291, 
الامة و تشؽٌل مصنع لصناعة النسٌج و -1, تم تعدٌل النشاط لٌصبح  16/12/2021

الامة وتشؽٌل مطبعة للطباعة على النسٌج والمالبس .و  -2الترٌكو و المالبس الجاهزة .
 على الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لممارسة النشاط .

ش.م.م ,  Asilay For Agricultural Cropsاصٌالى للحاصالت الزراعٌة  - 37
,  5579, برلم اٌداع ,  04/12/2017, لٌدت فى ,  10413شركة سبك لٌدها برلم: , 

الامه و تشؽٌل محطه لفرز و  -1, تم تعدٌل النشاط لٌصبح  19/12/2021وفى تارٌخ 
ٌل ثالجه الامه و تشؽ -2تدرٌج و ؼربله و تعبئه وتشمٌع و تؽلٌؾ المحاصٌل الزراعٌه . 

لحفظ و تبرٌد و تجمٌد و تجفٌؾ المحاصٌل الزراعٌه و المنتجات الؽذائٌه و الخضروات و 
استصالح  -4الامه و تشؽٌل مصنع لتصنٌع و تعبئه و تؽلٌؾ المواد الؽذائٌه .  -3الفاكهه 

و استزراع االراضى البور او الصحراوٌه و منها : أ / استصالح و تجهٌز األراضى 
ساسٌه التى تجعلها لابله لالستزراع . ب / استزراع األراضى المستصلحه . بالمرافك األ

فدان و ٌشترط فى الحالتٌن أن تكون األراضى  20000وذلن كله فى حدود الل من 
مخصصه ألؼراض االستصالح و االستزراع ، و ان تستخدم طرق الرى الحدٌثه فى 

اطك الصادر بها لرار رئٌس مجلس االستزراع و لٌس الرى بطرق الؽمر . فٌما عدا المن
, و  2008لسنه  356, و لرار رئٌس الجمهورٌه رلم  2007لسنه  350الوزراء رلم 

تصدٌر جمٌع الحاصالت الزراعٌة  -5كذا مناطك شبه جزٌره سٌناء و حالٌب و شالتٌن . 
شراء وبٌع وتؤجٌر وامتالن االراضى بؽرض  -6من كافة أنحاء جمهورٌة مصر العربٌة . 

االستصالح او البناء لتملٌكها أو ادارتها أو استؽاللها لحسابها أو لحساب الؽٌر مع مراعاه 
احكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌه و بشرط اصدار التراخٌص االزمه لممارسه 
هذه االنشطه . و ٌجوز للشركه ان تكون لها مصلحه أو تشترن بؤى وجه من الوجوه مع 

ها التى تزاول اعماال شبٌهه بؤعمالها أو التى لد تعاونها على تحمٌك الشركات و ؼٌر
ؼرضها فى مصر أو فى الخارج , كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات السالفه أو تشترٌها 

 أو تلحمها بها و ذلن طبما الحكام المانون و الئحته التنفٌذٌه . .
, لٌدت فى ,  18338سبك لٌدها برلم: , الهٌبة لالستثمار والبناء والتشٌٌد , شركة  - 38
, تم تعدٌل النشاط  19/12/2021, وفى تارٌخ  6716, برلم اٌداع ,  01/11/2021

لٌصبح ؼرض الشركة هو: المماوالت العامة مماوالت اعمال التشٌٌد و البناء التورٌدات 
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الستزراع و العمومٌة استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة ل
استزراع األراضً المستصلحة . تطوٌر عمارى .. استثمار عمارى .وذلن دون اإلخالل 

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

 شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً وؼٌرها التً تزاول أعماال
مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى 

 شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبماً ألحكام المانون . .
, لٌدت  2630الماهرة للعبارات والنمل البحرى ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 39

, تم تعدٌل  20/12/2021, وفى تارٌخ  2521, برلم اٌداع ,  01/12/2008فى , 
تملن وإستئجار وإٌجار وإدارة وتشؽٌل وصٌانة  -ؼرض الشركة هو : أ-النشاط لٌصبح 

مرالبة وتطبٌك نظم السالمة  -العبارات والسفن والوحدات البحرٌة إٌاً كان نوعها . ب
المٌام بؤعمال  -فن الموجـودة داخل الموانـى المصرٌة. جـالدولٌة على العبارات والس

المٌام بعمل  -الصٌانة واإلصالح للسفن والوحدات البحرٌة بالموانى المصرٌة . د
اإلستكشافات الالزمة للكشؾ عن السفن الؽارلة تحت سطـح الماء والمعاونة فى عملٌة 

ل المرتبطة بالنمل البحرى وكافة تمدٌم خدمات الوكالة المالحٌة واألعما -إنتشالها . هـ
الخدمات الالزمة للعبارات والسفن داخل الموانى المصرٌة كذا خدمات تموٌن للسفن التابعة 

للشركة وخالفه مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار 
حن والتفرٌػ تمدٌم كافة خدمات الش -التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . و

واألعمال المرتبطة لجمٌع أنواع السفن والوحدات البحرٌة داخل الموانى المصرٌة مع 
مراعاة أحكام الموانٌن والمرارات واللوائح السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة 

تمدٌم االستشارات الفنٌة والهندسٌة والبحرٌة لكافة انواع السفن  -لممارسة هذا النشاط. ز
شركات. )فٌما عدا ما ٌتعلك بؤسواق األوراق المالٌة ، وكذا االستشارات المانونٌة ، وكذا وال

االستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ ، كذا 
االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فى مجال األوراق المالٌة 

من لانون سوق المال والئحته التنفٌذٌة(. وٌجوز للشركة  27علٌها فى المادة  المنصوص
أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول 

أعماال شبٌهه بؤعمالها أو التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر أو فى الخارج ، 
ت السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئا

 المانون والئحتة التنفٌذٌه . .
 Engineering  &Smart Solutionsالهندسه والحلول الذكٌة )اسكو (  - 42

Company (ESSCO , :شركة سبك لٌدها برلم , )لٌدت فى ,  15837 ,
, تم تعدٌل النشاط  22/12/2021, وفى تارٌخ  5054, برلم اٌداع ,  21/10/2020

لٌصبح ؼرض الشركة بعد التعدٌل هو : الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه وتورٌد وتركٌب 
نملها. الامة او الؽالٌات و محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط 

تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات الصرؾ الصحى او الصرؾ الصناعى والتنمٌة 
وتوصٌالتها. التجارة العامة والتورٌدات العمومٌة وعلى االخص تجارة وتورٌد 

الكٌماوٌات. عموم التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة والصناعٌة. تلتزم الشركه باحكام المانون 
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شان تنظٌم اعمال الوكاالت التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس فى  1982لسنه  120رلم 
الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة 

ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض . تمدٌم 
ة انواعها والؽالٌات االستشارات الفنٌة والبٌئٌة فى مجال معالجة المٌاه ٌكاف

والبتروكٌماوٌات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم 
بمناسبة زٌادة رأس المال وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات 

رأس المال  من لانون 27العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 
والئحته التنفٌذٌة ( . تورٌد و تركٌب معدات اطفاء الحرٌك وانظمة االنذار والصٌانة 

المتنملة لما سبك. تورٌد وتركٌب االالت والمعدات للمصانع والصٌانه المتنمله لها. الامة 
وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن 
واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة 
ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها 
التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً 

ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبماً  الخارج كما ٌجوز لها
ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة 

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. .
, لٌدت فى ,  13200لٌدها برلم: ,  الملن لالستثمار العمارى , شركة سبك - 43
, تم تعدٌل النشاط  23/12/2021, وفى تارٌخ  3470, برلم اٌداع ,  26/06/2019

االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات  1لٌصبح ؼرض الشركة بعد التعدٌل هو : 
به العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة ش

م وما 2007لسنة  350جزٌرة سٌناء مع مراعاة ماورد بمرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 
الامة وتشؽٌل المري السٌاحٌة  2م . 2008لسنة  356ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم 

واالنشطة المكملة والمرتبطة سواء كانت خدمٌة او ترفٌهٌة اوتجارٌة او رٌاضٌة اوثمافٌة 
اصة بها والتوسع فٌها علً اال ٌمل مستواها عن ثالث نجوم واال واستكمال المنشؤت الخ

ٌزٌد اجمالً مساحة الوحدات المبٌعة منها علً نصؾ اجمالً المساحة المبنٌة من الطالة 
االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة  3االٌوائٌة للمشروع . 
التً ٌتم تاجٌر وحداتها بالكامل الؼراض السكن  مشروعات االسكان 4والمري السٌاحٌة . 

ؼٌر االداري بشرط اال ٌمل عدد الوحدات عن خمسٌن وحده سكنٌة سواء الٌمت فً شكل 
مشروعات االسكان االجتماعً ومشروعات االسكان الموجهة  5بناء واحد او عدة ابنٌة. 

وتشمل أ المستشفٌات  الامة المستشفٌات والمراكز الطبٌة العالجٌة 6لمحدودي الدخل . 
المتخصصة او المتكاملة او العامة وما تضمنه من انشطة داخلٌة عالجٌة او طبٌة ب 

% سنوٌاً بالمجان من عدد 10المراكز الطبٌة التشخٌصٌة او العالجٌة بشرط ان تمدم 
االسرة التً ٌتم شؽلها بالنسبة للمستشفً او من الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة او 

التطوٌر  -8المماوالت العمومٌة المتكاملة.  7العالجٌة او التشخٌصٌة لها بالنسبة للمركز . 
العمارى . وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون 

اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً 
والئحته التنفٌذٌة ،  2017لسنة  72ع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم التمت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 99 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جشس التعامل مع هذا ال يجو

مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به 
وبالئحته التنفٌذٌة. وذلن دون االخالل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط 

ار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة . وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه استصد
من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً لد تعاونها علً 
تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها 

 المانون . . بها وذلن طبما الحكام
, لٌدت  243شركه الدلتا للمماوالت واالستثمار العماري , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 44

, تم تعدٌل  26/12/2021, وفى تارٌخ  593, برلم اٌداع ,  12/03/1998فى , 
المماوالت العامة والمتخصصة  -1-النشاط لٌصبح ؼرض الشركة بعد التعدٌل هو :

 -3رة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة التجا -2والمتكاملة 
الامة الوحدات السكنٌة والتجارٌة واالدارٌة وما ٌستلزم ذلن من اعمال المرافك والبنٌة 

عموم التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة وتلتزم  -4االساسٌة وبٌع وشراء وتمسٌم االراضً . 
فً شان اعمال تنظٌم الوكالة التجارٌة مع مراعاة  1982سنةل 120الشركة بؤحكام المانون 

أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة 
هذه االنشطة . وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن باي وجه من الوجوه مع 

ا أو التً لد تعاونها علً تحمٌك الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعماله
ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ،كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها 

 أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون وألئحتة التنفٌذٌة . .
المجد الدارة الكافٌترٌات والمطاعم والنوادى )ش.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 45

, وفى تارٌخ  6281, برلم اٌداع ,  18/11/2019, لٌدت فى ,  14019
( إدارة 1 -, تم تعدٌل النشاط لٌصبح ؼرض الشركة بعد التعدٌل هو : 26/12/2021

واستؽالل المنشآت السٌاحٌة والمرى السٌاحٌة والشواطئ ولاعات األفراح والكازٌنوهات 
بشان شركات اإلدارة الفندلٌة ووفماً لما  2012لسنة  300مع مراعاه المرار الوزاري رلم 

( إلامة وتشؽٌل وإدارة المطاعم الثابتة 2ورد بموافمة وإجراءات الترخٌص بها. 
والكافٌترٌات الثابته لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات )عدا الكحولٌة( وتمدٌم جمٌع أنواع 

( المماوالت 4ألطفال. ( إلامة وتشؽٌل مدن المالهً الترفٌهٌة ل3المؤكوالت والتٌن أواي. 
( 6( التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانوناً/ التورٌدات العمومٌة. 5العامة. 

( 8( التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة. 7تجهٌز الشواطئ باأللعاب المائٌة وكافة مستلزماتها. 
وكالة التجارٌة فً شؤن تنظٌم أعمال ال 1982لسنة  120تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة أي حك فً مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص 
الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا 

( خدمات المجال الرٌاضً وتشمل اإلدارة أو التسوٌك أو التشؽٌل وإدارة 9الؽرض. 
ٌة أو إنشاء األندٌة الخاصة أو األكادٌمٌات أو األندٌة الصحٌة أو مراكز األلعاب الرٌاض
( إدارة واستؽالل موالؾ إنتظار السٌارات والجراجات. وذلن دون 10اللٌالة البدنٌة. 

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

وؼٌرها التً تزاول أعماالً شبٌهة بؤعمالها أو التً تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر 
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 أو الخارج، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها وذلن طبماً ألحكام المانون. .
ة العمارٌة ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: , برج العرب الجدٌده لالستثمار والتنمٌ - 46
, تم  27/12/2021, وفى تارٌخ  72, برلم اٌداع ,  28/10/1996, لٌدت فى ,  70

االستثمار فى المشروعات  - 1تعدٌل النشاط لٌصبح ؼرض الشركة بعد التعدٌل : 
والامة مدن  شراء االراضى فى المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة - 2الصناعٌة بالمدن الجدٌدة 

شراء وبٌع االراضى والعمارات فى المدن - 3علٌها وتجمعات سكنٌة وكذلن لرى سٌاحٌة .
الامة وادارة وتشؽٌل الفنادق والمنشات والمنتجعات السٌاحٌة بكافة  -4العمرانٌة الجدٌدة .

انواعها باالضافة الى الخدمات المكملة والمرتبطة بها من ترفٌهٌة وخدمٌة وسٌاحٌة 
اتورٌد الوجبات الجاهزه بكافة انواعها سواء كانت ) جافه /ساخنه /  - 5ضٌة وثمافٌة. ورٌا

المٌام بجمٌع اعمال المماوالت العمومٌة . مع مراعاة احكام  -6حلوٌات شرلٌه وعربٌه ( . 
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه 

 االنشطة. .
, لٌدت فى ,  3715امبلاير اٌجٌبت للتجارة ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 47
, تم تعدٌل النشاط  27/12/2021, وفى تارٌخ  1630, برلم اٌداع ,  16/06/2010

عموم التصدٌر والتجارة ، مع مراعاة أحكام -1-لٌصبح ؼرض الشركة بعد التعدٌل هو : 
سارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه الموانٌن واللوائح والمرارات ال

األنشطة . وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع 
الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها علً تحمٌك 

ت السالفة أو تشترٌها ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئا
 أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة . .

 G M P Maritime  &Petroleumجى ام بى للخدمات المالحٌة والبترولٌة  - 50
Services  , :28/06/2015, لٌدت فى ,  7589ش.م.م. , شركة سبك لٌدها برلم  ,
, تم تعدٌل النشاط لٌصبح ؼرض  30/12/2021, وفى تارٌخ  2194برلم اٌداع , 

 -تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وٌشمل ذلن:  -1الشركة : 
حفر آبار  -الحفر والمضخات البترولٌة  صٌانة معدات -صٌانة آبار البترول وتنشٌطها 

األعمال المدنٌة المكملة ألعمال  -المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة الالزمة ألؼراض البترول 
الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر  -معالجة األسطح من الترسٌبات  -الحفر والصٌانة 

النمل البحرى ألعالى  -2ولى الخدمات المتعلمة باالستكشاؾ البتر -التؽلٌؾ وأنابٌب االنتاج 
البحار وتشمل نمل الخامات والبضائع والركاب خارج المٌاه االللٌمٌة باستخدام السفن 

إدارة وإٌجار واستئجار  -3ووسائل النمل البحرى المختلفة كالنالالت والبواخر والعبارات . 
لصٌانة للمعدات وصٌانة الوحدات البحرٌة ) من اعمال التفتٌش و المراجعة والتراخٌص وا

إلامة وتشؽٌل  -4ومعدات السالمة ومعدات ومهمات مكافحة الحرائك ( وتمثٌل مالكها. 
مركز إلعداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة . مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لمباشرة هذه االنشطة . وٌجوز 
تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً  للشركة أن

تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً 
الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً 
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 ٌذٌة . .ألحكام المانون والئحته التنف
, لٌدت فى ,  14942دالبٌلد للهندسه والمماوالت , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 51
, تم تعدٌل النشاط  30/12/2021, وفى تارٌخ  1962, برلم اٌداع ,  20/05/2020

المماوالت العامة. تصنٌع المنتجات الخرسانٌه لدى  -لٌصبح ؼرض الشركة بعد التعدٌل هو:
 120والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم الؽٌر. االستٌراد 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه 
الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول 

هات المختصة وبما ال ٌخل باحكام على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الج
الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا. استصالح 

وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً 
راض المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼ

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

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مواد البناء  - 2008لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم 
وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  فٌما عدا الحدٌد واالسمنت

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

لخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً ا
 تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . .

_____________________________________ 
 الكٌان المانونى

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 االسم و السمة
_____________________________________ 
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ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 02/12/2021فى تارٌخ : ,  - 3
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ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 27/12/2021فى تارٌخ : ,  - 20
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ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 29/12/2021فى تارٌخ : ,  - 22
, برلم اٌداع  24/12/2015, وتم اٌداعه بتارٌخ  8022او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : شركة االطباء للتجارة . 4184
_____________________________________ 

 االشخاص
_____________________________________ 

ؼسان دمحم هشام عبد هللا لبانى , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 1
تم التؤشٌر فى تارٌخ  3624, برلم اٌداع  17/06/1993, وتم اٌداعه بتارٌخ  134429

بـ : منح اختصاصات وصالحٌات العضاء مجلس االداره والعاملٌن  17/06/1993
رئٌس -بالشركه وذلن على النحو التالى: للسٌد االستاذ/ ؼسان دمحم هشام عبد هللا لبانى 

مجلس االداره والعضو المنتدب والسٌد االستاذ/جورج لوٌس جرجس سعٌد مدٌر التموٌل 
ابرام عمود االلتراض المتوسطه االجل سواء كانت -1عٌن" الصالحٌات التالٌه : "مجتم

-2بضمانات او بدون ضمانات بالشروط والحدود التى ٌرونها مناسبه العمال الشركه. 
ابرام العمود المتعلمه بالسلفٌات طوٌله االجل والمصٌره االجل والتى تمنح للشركه فى 

و بدون ضمان بالشروط والحدود التى ٌرونها مناسبه صوره اعتماد جارى مدٌن بضمان ا
التصرؾ برهن الممومات المادٌه والمعنوٌه للشركه وكذا رهن اصولها -3العمال الشركه. 

العمارٌه والتصرؾ فى اصول الشركه الثابت منها والمنمول لمصلحه اى من البنون العامله 
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ركات الشمٌمه المذكوره فى فى مصر ضمانا لما تكون الشركه و /او اى شركه من الش
ادناه لد حصلت علٌه من لروض متوسطه االجل و / او اعتمادات جارى مدٌن  6الفمره 

لتموٌل نشاطها والتولٌع على عمود الرهن التجارى والعمارى والبٌع امام مصلحه الشهر 
ن عمود ابرام عمود فتح االعتمادات المستندٌه"استٌراد" وكذل-4العمارى والتوثٌك والبنون. 

اصدار خطابات ضمان مع البنون العامله بمصر بالشروط و الحدود التى ٌرونها مناسبه 
التولٌع على عمود التنازل عن الحموق والدٌون والمستحمات لمصلحه -5العمال الشركه. 

البنون العامله فى مصر ضمانا للتسهٌالت االئتمانٌه التى تحصل علٌها الشركه و / او اى 
اصدار كفاالت تضامنٌه لصالح -6" ادناه. 6كات الشمٌمه الوارده فى البند "شركه من الشر

البنون العامله فى مصر ا وفى الخارج تضمن فٌها الشركه واى من الشركات الشمٌمه او 
التابعه لها وهى على وجه التحدٌد: *شركه جى بى اوتو ش.م.م *شركه ار.جى .انفستمنت 

الحافالت ش.م.م *الشركه الدولٌه للتجاره والتسوٌك  ش.م.م *شركه جى .بى .بولو لتصنٌع
والتوكٌالت التجارٌه "اٌتامكو"ش.م.م *شركه جى بى لتكنولوجٌا المٌاه والبٌئه ش.م.م 

"تحت التصفٌه". *الشركه المصرٌه لتصنٌع وسائل النمل "ؼبور مصر "ش.م.م. *شركه 
ش.م.م. *شركه جى بى  ماسترز اوتوموتٌؾ كمبانى ش.م.م *شركه هرم للنمل والتجاره

لوجٌستكس ش.م.م. *شركه هوم للنمل السٌاحى ش.م.م *شركه جى بى للتؤجٌر التموٌلى 
ش.م.م *شركه تساهٌل للتموٌل متناهى الصؽر ش.م.م *شركه مشروعى للتجاره ش.م.م 

*رصٌدى للمدفوعات االلكترونٌه "رصٌدى"ش.م.م *شركه دراٌؾ للتموٌل والخدمات 
فٌه ش.م.م *شركه دراٌؾ لتجاره السٌارات ش.م.م *شركه جى بى المالٌه ؼٌر المصر

كابٌتال لالستثمارات المالٌه ش.م.م *شركه كابٌتال للتورٌك ش.م.م *شركه جى بى لصناعه 
وسائل النمل الخفٌؾ ش.م.م " تحت التصفٌه" *شركه رٌدى بارتس لمطع ؼٌار السٌارات 

*شركه سوق مصر للسٌارات  ش.م.م *شركه بان افرٌكان اٌجٌبت للزٌوت ش.م.م
المستعمله "فبرٌكا"ش.م.م *الشركه الوطنٌه لمستلزمات السٌارات ولطع ؼٌارها ش.م.م " 
تحت التصفٌه" *شركه جى بى لالستٌراد والتصدٌر ش.م.م *شركه جى بى لتجاره وسائل 

ائل النمل الثمٌل والمعدات االنشائٌه ش.م.م"تحت ا لتصفٌه" *الشركه الهندسٌه لصٌانه وس
النمل )المٌانٌكى( ش.م.م *الشركه المصرٌه الدولٌه لصناعه وصٌانه السٌارات 

"اٌان"ش.م.م *شركه اوتو موبٌلن لتجاره السٌارات ش.م.م *شركه توزٌع وسائل النمل "تى 
فى دى " ش.م.م *شركه المجموعه العالمٌه لتجاره السٌارات ) جى.كى .الماصد(االردن 

االردن *شركه جى بى عالب -الملم( -السٌارات )جى كٌو *شركه ؼبور الملم لتجاره 
الجزائر. *شركه جى -الجزائر. *شركه ج.ب.ر خدمات -رٌمورن. *شركه ج.ب.ر اوتو

لوكسمبرج. ولسٌادتهم " مجتمعٌن" الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل -.بى .جلوبال 
رئٌس مجلس االداره -بانى او بعض ما سبك. *للسٌد االستاذ/ ؼسان دمحم هشام عبد هللا ل

عضو مجلس االداره " مجتمعٌن" -والعضو المنتدب والسٌد االستاذ/ عباس حسن السٌد 
تؤسٌس كافه انواع الشركات داخل جمهورٌه مصر العربٌه وخارجها -الصالحٌات التالٌه : أ

كما  سواء كانت اشخاص او اموال وتعدٌلها وتمدٌم الطلبات واستٌفاء المستندات واستالمها
هم الحك فى التولٌع على عمود تؤسٌس وتعدٌل الشركات امام الشهر العمارى والسجل 
التجارى والهٌئه العامه لالستثمار وانشاء فروع ومكاتب تمثٌل لتلن الشركات بداخل 
وخارج جمهورٌه مصر العربٌه ولهم فى ذلن التعامل مع جمٌع الجهات التى ٌستتبع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 105 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جشس التعامل مع هذا ال يجو

اتخاذ المرارات االستثمارٌه -ارات والمنصلٌات المختلفه. بالتؤسٌس التعامل معها والسف
الخاصه باالستثمار فى شركات او شراء االستثمارات او بٌعها . وللسٌد االستاذ/ ؼسان دمحم 

هشام عبد هللا لبانى رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب والسٌد االستاذ /عباس حسن 
مدٌر لطاع -تاذ/شرٌؾ مكرم عوض سعدعباس السٌد عضو مجلس االداره وللسٌد االس

الشئون المانونٌه "مجتمعٌن" تولٌع كافه العمود بانواعها من شراء وبٌع العمار والمنمول 
واالراضى وخالفه الوالعه ضمن اصول الشركه ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى 

 كل او بعض ما سبك. .
, وتم  134429الممٌد برلم لٌد , رإوؾ كمال حنا ؼبور , عضو مجلس ادارة ,  - 2

 17/06/1993تم التؤشٌر فى تارٌخ  3624, برلم اٌداع  17/06/1993اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .

, وتم اٌداعه  134429ابراهٌم نجٌب ابراهٌم , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 3
 بـ : . 17/06/1993تم التؤشٌر فى تارٌخ  3624, برلم اٌداع  17/06/1993بتارٌخ 

, وتم  134429نادر رإوؾ كمال ؼبور , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 4
 17/06/1993تم التؤشٌر فى تارٌخ  3624, برلم اٌداع  17/06/1993اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم  134429عباس حسن عباس السٌد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 5

 17/06/1993تم التؤشٌر فى تارٌخ  3624, برلم اٌداع  17/06/1993بتارٌخ اٌداعه 
 بـ : .

, وتم  11564على عبدهللا على عبدهللا , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 6
 02/08/1995تم التؤشٌر فى تارٌخ  2107, برلم اٌداع  02/08/1995اٌداعه بتارٌخ 

لى عبد هللا علً عبد هللا رئٌس مجلس االدارة ممثال عن بـ : تحدٌد اختصاصات السٌد/ ع
الشركة المصرٌة لخدمات النمل والتجارة )اٌجٌترانس( لتكون على النحو التالً: للسٌد/ على 

عبد هللا على عبد هللا بصفته رئٌساً لمجلس ادارة الشركة ممثال عن الشركة المصرٌة 
سٌد/ اجو ابراهام توماس العضو المنتدب لخدمات النمل والتجارة )اٌجٌترانس( وكذلن ال

مجتمعٌن أو منفردٌن تمثٌل الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهما فً هذا الصدد أوسع 
السلطات للتعامل باسمها وإجراء وإبرام كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض 

أجورهم الشركة، وعلى األخص تعٌٌن وولؾ وعزل مستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم و
ومكافآتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة 

وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل 
ولهما شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت ولهما أن ٌمترضا بطرٌك فتح 

ادات ولهما كذلن سلطة االلتراض من البنون وؼٌرها وإجراء الرهون ولهما الحك االعتم
فً تفوٌض ؼٌرهما فً التولٌع باسم الشركة بالبنون ولهما مباشرة المشترٌات والمبادالت 

وبٌع وشراء المحال التجارٌة والسٌارات على اختالؾ أنواعها، ولهما الحك فً توكٌل 
ونٌن والخبراء وعزلهم وتمثٌل الشركة أمام المضاء ومحاكم المحامٌن والمستشارٌن المان

وهٌئات التحكٌم ولهما االشتران فً المإسسات األخرى كما لهما سلطة افتتاح فروع جدٌدة 
للشركة بؤٌة جهة داخل جمهورٌة مصر العربٌة أو خارجها أو فً المناطك الحرة العامة 

 تراءى لهما ذلن. . لالستثمار بمرارات ٌصدروها فً هذا الشؤن كلما
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, وتم  11564عبٌر وائل صدٌك لهٌطه , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 7
 02/08/1995تم التؤشٌر فى تارٌخ  2107, برلم اٌداع  02/08/1995اٌداعه بتارٌخ 

 استماله . -بـ : ممثال عن الشركه المصرٌه لخدمات النمل والتجاره )اٌجٌترانس( 
دمحم السعٌد وهبان , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد , ولٌد  - 8

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2673, برلم اٌداع  30/09/1995, وتم اٌداعه بتارٌخ  11906
سنوات جدٌدة وتحدٌد  3التجدٌد لمجلس اإلدارة لمدة  -6بـ :  30/09/1995

دمحم السعٌد وهبان رئٌس مجلس مع منح السٌد / ولٌد  -االختصاصات ٌصبح كاالتى : 
اإلدارة والعضو المنتدب الموافمة على منح حك اإلدارة والتولٌع عن الشركة وله منفردا 

تمثٌل الشركة أمام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام 
كات وفتح وؼلك والمطاع الخاص والتعامل مع البنون كالسحب وإلٌداع والتولٌع على الشٌ

الحسابات وفتح اإلعتمادات المستندٌة وإصدار خطابات الضمان وإجراء كافة البنود الداخلة 
ضمن ؼرض الشركة وعل االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد 
مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة  االذنٌة
بالنمد او االجل . ولرئٌس مجلس اإلدارة منفردا حك التصرؾ بالبٌع فى جمٌع اصول 

الشركة الثابتة والمنمولة والمعنوٌة والسٌارات بإسم ولصالح الشركة وإلؼراض الشركة 
والتوثٌك وإتخاذ اإلجراءات المانونٌة الالزمة لذلن طرؾ أمام مصلحة الشهر العمارى 

الجهات المختصة المختلفة وله منفردا حك ابرام عمود اإللتراض والرهن بكافة انواعها 
اوبضمان اصول الشركة وضمان الؽٌر من افراد وشركات امام البنون والمإسسات المالٌة 

نٌة وله منفردا حك التولٌع على عمود والتولٌع على اتفالات المروض والتسهٌالت االئتما
شراء وبٌع العمارات بإسم الشركة ولصالح الشركة امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك 

واتخاذ اإلجراءات المانونٌة الالزمة لذلن طرؾ الجهات المختصة المختلفة وتمثٌل الشركة 
امة لإلستثمار و الهٌئة امام الشهر العمارى والسجل التجارى ومصلحة الضرائب والهٌئة الع

العامة للرلابة المالٌة والؽرؾ الصناعٌة والؽرفة التجارٌة واتحادات الصناعات وله حك 
 توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر .... .

, وتم  11906ٌارا ولٌد دمحم السعٌد وهبان , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 9
 30/09/1995تم التؤشٌر فى تارٌخ  2673اٌداع  , برلم 30/09/1995اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
ان نبٌل دمحم رفعت , نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 10

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2673, برلم اٌداع  30/09/1995, وتم اٌداعه بتارٌخ  11906
 بـ : . 30/09/1995
, وتم  123رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  صالح مختار عبد البدٌع عطٌه , - 11

بـ  31/12/1996تم التؤشٌر فى تارٌخ  134, برلم اٌداع  31/12/1996اٌداعه بتارٌخ 
( تجدٌد انتخاب اعضاء مجلس االداره على ان تكون صالحٌات 1)-: والعضو المنتدب

 مجلس االداره نفس الصالحٌات السابمه كما هى دون تعدٌل . .
, وتم  144492السٌد عٌسى دمحم عٌسى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 12

 19/08/1997تم التؤشٌر فى تارٌخ  6697, برلم اٌداع  19/08/1997اٌداعه بتارٌخ 
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 انهاء عضوٌة . -بـ : ممثال لشركة العامرٌة لتكرٌر البترول 
, وتم  144492مٌد برلم لٌد , حفنى السٌد احمد شاهٌن , عضو مجلس ادارة , الم - 13

 19/08/1997تم التؤشٌر فى تارٌخ  6697, برلم اٌداع  19/08/1997اٌداعه بتارٌخ 
 انهاء عضوٌة . -بـ : عن شركة مٌدتاب 

, وتم اٌداعه  144828وفاء صادق رجب , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 14
 بـ : . 23/09/1997التؤشٌر فى تارٌخ تم  7798, برلم اٌداع  23/09/1997بتارٌخ 

عالء الدٌن ٌوسؾ كمال الدٌن دمحم ٌوسؾ هلل , الرئٌس التنفٌذى , الممٌد برلم لٌد ,  - 15
تم التؤشٌر فى تارٌخ  7798, برلم اٌداع  23/09/1997, وتم اٌداعه بتارٌخ  144828

مضاء وأمام كافة بـ : للشركة وٌكون الممثل المانونى للشركة أمام ال 23/09/1997
الجهات والهٌئات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وأمام الؽٌر ومسئول مسئولٌة لانونٌة كاملة عن 

 الشركة ادارٌا ومالٌا ولانونٌا وأمام المضاء . .
احمد عالء الدٌن دمحم عبدالفتاح رجب , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 16

تم التؤشٌر فى تارٌخ  7798, برلم اٌداع  23/09/1997, وتم اٌداعه بتارٌخ  144828
 بـ : . 23/09/1997
عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح رجب , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم  - 17

تم التؤشٌر فى  7798, برلم اٌداع  23/09/1997, وتم اٌداعه بتارٌخ  144828لٌد , 
 مجلس االدارة وتجدٌد مدته لمدة ثالث سنوات .بـ : إعادة تشكٌل  23/09/1997تارٌخ 

عالء الدٌن دمحم عبد الفتاح رجب , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 18
تم التؤشٌر فى تارٌخ  7798, برلم اٌداع  23/09/1997, وتم اٌداعه بتارٌخ  144828

 بـ : . 23/09/1997
جب , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , دمحم عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح ر - 19

تم التؤشٌر فى تارٌخ  7798, برلم اٌداع  23/09/1997, وتم اٌداعه بتارٌخ  144828
 بـ : . 23/09/1997
,  144828اسماعٌل عبد الفتاح دمحم رجب , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 20

تم التؤشٌر فى تارٌخ  7798 , برلم اٌداع 23/09/1997وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 23/09/1997
, وتم  144828على عالء الدٌن دمحم رجب , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 21

 23/09/1997تم التؤشٌر فى تارٌخ  7798, برلم اٌداع  23/09/1997اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  مٌرٌام ٌسري حسن فرٌج , رئٌس مجلس ادارة وعضو - 22

تم التؤشٌر فى تارٌخ  8397, برلم اٌداع  12/10/1997, وتم اٌداعه بتارٌخ  145008
 بـ : . 12/10/1997
مصطفى عنتر دمحم اسماعٌل عاشور , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 23

التؤشٌر فى تارٌخ تم  8397, برلم اٌداع  12/10/1997, وتم اٌداعه بتارٌخ  145008
 بـ : . 12/10/1997
, وتم  145008دمحم على دمحم الجعٌرى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 24

 12/10/1997تم التؤشٌر فى تارٌخ  8397, برلم اٌداع  12/10/1997اٌداعه بتارٌخ 
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 بـ : .
لممٌد برلم لٌد , مسعد عطٌة دمحم المصبى , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , ا - 25

تم التؤشٌر فى تارٌخ  735, برلم اٌداع  05/02/1998, وتم اٌداعه بتارٌخ  146110
ممثال عن شركه اسكندرٌه للبترول تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة -بـ :  05/02/1998

ثالث سنوات واعتماد تشكٌل مجلس االدارة الحالى لشركة االسكندرٌة للمنتجات البترولٌة 
 ة ) اسبن ( .المتخصص

, وتم اٌداعه  146110احمد دمحم احمد عٌد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 26
بـ : ممثال  05/02/1998تم التؤشٌر فى تارٌخ  735, برلم اٌداع  05/02/1998بتارٌخ 

 عن شركة التعاون للبترول .
 146110ٌد برلم لٌد , دمحم السٌد صبحى منصور عامر , عضو مجلس ادارة , المم - 27

تم التؤشٌر فى تارٌخ  735, برلم اٌداع  05/02/1998, وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : عن شركة االسكندرٌة للبترول . 05/02/1998
, وتم  146110بسنت شولً عبد الشافً , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 28

بـ  05/02/1998التؤشٌر فى تارٌخ  تم 735, برلم اٌداع  05/02/1998اٌداعه بتارٌخ 
 : عن شركة التجارى الدولى لالستثمار بالتناوب سنوٌا مع بنن ناصر االجتماعى . .

,  146110مصطفى محمود عباس دمحم , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 29
تم التؤشٌر فى تارٌخ  735, برلم اٌداع  05/02/1998وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : ممثال عن شركة مصر لتؤمٌنات الحٌاة و شركة مصر للتؤمٌن . 05/02/1998
,  146110اٌهاب احمد عبد الحلٌم مبرون , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 30

تم التؤشٌر فى تارٌخ  735, برلم اٌداع  05/02/1998وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : عن شركة امون . 05/02/1998
دمحم ضٌاء الدٌن سعد عبد الفتاح عبد العال , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 31

تم التؤشٌر فى تارٌخ  735, برلم اٌداع  05/02/1998, وتم اٌداعه بتارٌخ  146110
 بـ : عن البنن االهلى المصرى . . 05/02/1998
,  146110لٌد , كرٌم مصطفى عطٌه حجاج , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم  - 32

تم التؤشٌر فى تارٌخ  735, برلم اٌداع  05/02/1998وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : عن بنن مصر . 05/02/1998
,  146110هانئ عادل سعٌد فرج زٌان , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 33

تم التؤشٌر فى تارٌخ  735, برلم اٌداع  05/02/1998وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : عن الهٌئة المومٌة للتامٌن االجتماعى ) صندوق التامٌن االجتماعى  05/02/1998

للعاملٌن بالمطاع الحكومى وصندوق التامٌن االجتماعى للعاملٌن بمطاع االعمال العام 
 والخاص . .

, وتم  146110دمحم شعبان دمحم عبدالعاطً , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 34
بـ  05/02/1998تم التؤشٌر فى تارٌخ  735, برلم اٌداع  05/02/1998تارٌخ اٌداعه ب

 : عن شركة مصر البترول . .
, وتم  243اسالم سٌد سالمه سٌد سالمه , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 35

بـ  12/03/1998تم التؤشٌر فى تارٌخ  593, برلم اٌداع  12/03/1998اٌداعه بتارٌخ 
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. : 
, وتم اٌداعه  243سناء شعبان دمحم أحمد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 36

 بـ : . 12/03/1998تم التؤشٌر فى تارٌخ  593, برلم اٌداع  12/03/1998بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  243ماجد حسن دمحم على , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 37

 بـ : . 12/03/1998تم التؤشٌر فى تارٌخ  593م اٌداع , برل 12/03/1998بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  778على عبدهللا على عبدهللا , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 38

بـ :  09/06/1998تم التؤشٌر فى تارٌخ  1992, برلم اٌداع  09/06/1998بتارٌخ 
للسٌد/ على عبد هللا على  -ٌترانس ممثال عن شركة المصرٌة لخدمات النمل و التجارة اٌج

عبد هللا بصفته رئٌساً لمجلس ادارة الشركة ممثال عن الشركة المصرٌة لخدمات النمل 
والتجارة )اٌجٌترانس( وكذلن السٌد/ اجو ابراهام توماس المدٌر العام مجتمعٌن أو منفردٌن 

طات للتعامل باسمها تمثٌل الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهما فً هذا الصدد أوسع السل
وإجراء وإبرام كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة، وعلى األخص تعٌٌن 

وولؾ وعزل مستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ولبض ودفع كافة 
المبالػ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود 

ت والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولهما شراء جمٌع والمشارطا
المواد والمهمات والبضائع والمنموالت ولهما أن ٌمترضا بطرٌك فتح االعتمادات ولهما 

كذلن سلطة االلتراض من البنون وؼٌرها وإجراء الرهون ولهما الحك فً تفوٌض ؼٌرهما 
ن ولهما مباشرة المشترٌات والمبادالت وبٌع وشراء المحال فً التولٌع باسم الشركة بالبنو

التجارٌة والسٌارات على اختالؾ أنواعها، ولهما الحك فً توكٌل المحامٌن والمستشارٌن 
المانونٌن والخبراء وعزلهم وتمثٌل الشركة أمام المضاء ومحاكم وهٌئات التحكٌم ولهما 

افتتاح فروع جدٌدة للشركة بؤٌة جهة االشتران فً المإسسات األخرى كما لهما سلطة 
داخل جمهورٌة مصر العربٌة أو خارجها أو فً المناطك الحرة العامة لالستثمار بمرارات 

 ٌصدروها فً هذا الشؤن كلما تراءى لهما ذلن. .
, وتم اٌداعه  778عبٌر وائل صدٌك لهٌطه , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 39

بـ :  09/06/1998تم التؤشٌر فى تارٌخ  1992, برلم اٌداع  09/06/1998بتارٌخ 
 استماله .-ممثله عن شركة المصرٌة لخدمات النمل و التجارة اٌجٌترانس 

,  2083هٌثم محمود صبرى دمحم محمود , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 79
ٌر فى تارٌخ تم التؤش 102, برلم اٌداع  22/02/2005وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : استماله . 22/02/2005
, وتم  2083سوزان عبدالعزٌز الزٌنً , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 80

بـ  22/02/2005تم التؤشٌر فى تارٌخ  102, برلم اٌداع  22/02/2005اٌداعه بتارٌخ 
 : ممثال عن شركة انترناشٌونال ان ستلاير كمٌكٌال بارن ش.م.م .

, وتم  1397ٌاسر محمود البدوي البنا , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 128
بـ  31/01/2007تم التؤشٌر فى تارٌخ  120, برلم اٌداع  31/01/2007اٌداعه بتارٌخ 

. : 
, وتم  1863احمد محمود على مرسى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 129

 01/11/2007تم التؤشٌر فى تارٌخ  1725, برلم اٌداع  01/11/2007اٌداعه بتارٌخ 
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 بـ : .
محمود عبد الممصود عبده ندا , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد  - 40

تم التؤشٌر فى تارٌخ  172, برلم اٌداع  22/09/1998, وتم اٌداعه بتارٌخ  483, 
رئٌس مجلس األدارة والعضو المنتدب  بـ : إضافة صالحٌات جدٌدة للسٌد/ 05/10/1998

ن/ محمود عبد الممصود عبده ندا واٌضا عضو مجلس األدارة م / مإمن محمود عبد 
الممصود عبده ندا عبارة عن عمل توكٌالت لتسجٌل او تعدٌل او شطب او الؽاء العالمات 

عمود  التجارٌة او األختراعات او النماذج الصناعٌة او الرسوم او حموق التؤلٌؾ او
التراخٌص او اسماء المجال التى تخص الشركة فى داخل جمهورٌة مصر العربٌة او 

خارج جمهورٌة مصر العربٌة . كما ٌتم زٌادة صالحٌات عضو مجلس األدارة م/ مإمن 
محمود عبد الممصود عبده ندا حٌث له الحك فى التصدٌر واألستٌراد و التعامل مع البنون 

مٌع التعامالت البنكٌة ماعدا األلتراض والرهن واألندماج وبٌع والتولٌع على الشٌكات وج
األصول.والتعامل مع المطاع الخاص والمطاع العام والتعالد على شراء الخامات وكافة 
مستلزمات األنتاج وتعٌٌن وفصل العاملٌن بالشركة والتعامل مع الجمارن وهٌئة الرلابة 

حٌة والهٌئات الحكومٌة على سبٌل المثال ال على الصادرات والواردات والتوكٌالت المال
الحصر التؤمٌنات األجتماعٌة مكتب العمل واألمن الصناعى وجهاز حماٌة البٌئة والهٌئة 

العامة للتنمٌة الصناعٌة والدفاع المدنى والحرٌك والهٌئة العامة لألستثمار والبورصة 
والؽاز والتلٌفونات والمرور المصرٌة وجهاز مدٌنة برج العرب وشركات المٌاه والكهرباء 

وله الحك فى تفوٌض وتوكٌل ماٌراه ألتمام تلن األعمال فى كل او جزء من هذه المهام 
 .)على ان ٌسبك بٌع األصول موافمة الجمعٌة العامة لألختصاص( .

,  483مإمن محمود عبد الممصود , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 41
تم التؤشٌر فى تارٌخ  172, برلم اٌداع  22/09/1998ارٌخ وتم اٌداعه بت

 بـ : . 05/10/1998
,  6513عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح رجب , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 42

 03/01/1999تم التؤشٌر فى تارٌخ  10, برلم اٌداع  03/01/1999وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم اٌداعه  6513, عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  وفاء صادق رجب - 43

 بـ : . 03/01/1999تم التؤشٌر فى تارٌخ  10, برلم اٌداع  03/01/1999بتارٌخ 
,  6513عبد الرحمن عالء الدٌن دمحم رجب , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 44

 03/01/1999م التؤشٌر فى تارٌخ ت 10, برلم اٌداع  03/01/1999وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
دمحم عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح رجب , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم  - 45

تم التؤشٌر فى تارٌخ  10, برلم اٌداع  03/01/1999, وتم اٌداعه بتارٌخ  6513لٌد , 
 .بـ : اعادة تشكٌل مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات  03/01/1999
, وتم  6513ٌحًٌ عبد الفتاح دمحم رجب , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 46

بـ :  03/01/1999تم التؤشٌر فى تارٌخ  10, برلم اٌداع  03/01/1999اٌداعه بتارٌخ 
. 

عالء الدٌن دمحم عبد الفتاح رجب , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 47
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تم التؤشٌر فى تارٌخ  10, برلم اٌداع  03/01/1999اٌداعه بتارٌخ , وتم  6513
 بـ : . 03/01/1999
احمد عالء الدٌن دمحم عبدالفتاح رجب , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 48

تم التؤشٌر فى تارٌخ  10, برلم اٌداع  03/01/1999, وتم اٌداعه بتارٌخ  6513
 بـ : . 03/01/1999
, وتم  6513علً عالء الدٌن دمحم رجب , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 49

بـ :  03/01/1999تم التؤشٌر فى تارٌخ  10, برلم اٌداع  03/01/1999اٌداعه بتارٌخ 
. 

,  6513سالمة فإاد عبد المادر مسلم الجالى , الرئٌس التنفٌذى , الممٌد برلم لٌد ,  - 50
 03/01/1999تم التؤشٌر فى تارٌخ  10, برلم اٌداع  03/01/1999وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم  6513اسماعٌل عبد الفتاح دمحم رجب , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 51

بـ :  03/01/1999تم التؤشٌر فى تارٌخ  10, برلم اٌداع  03/01/1999اٌداعه بتارٌخ 
. 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  142325ً , مدٌر , الممٌد برلم لٌد , اسالم دمحم السٌد المؽرب - 52
بـ : مسئول  02/01/2000تم التؤشٌر فى تارٌخ  10633, برلم اٌداع  18/12/1996

 عن لطاع طٌبة للتخلٌص والنمل . .
, وتم  6440السٌد عبدالودود حنفى محمود , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 53

بـ  23/01/2001تم التؤشٌر فى تارٌخ  434, برلم اٌداع  23/01/2001اٌداعه بتارٌخ 
 MOEGA CAPITAL GROUP: ممثال عن شركة اومٌجا كابٌتال جروب 

 بدال من السٌد :شرٌؾ دمحم عبدالعزٌز سلٌم . -ش.ذ.م.م
, وتم  1087دمحم عبد هللا اسماعٌل عبد السالم , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 54

بـ :  10/04/2001تم التؤشٌر فى تارٌخ  80, برلم اٌداع  10/04/2001داعه بتارٌخ اٌ
شرٌن  1شركاء موصٌن لتحوٌلهم الى شركاء متضامنٌن + دخول عدد  3خروج عدد 

موصى مذكور بالعمد .ركاء المتضامنون لهم حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة أمام 
 إسماعٌل عبد السالم ، و مصطفى عبد هللا إسماعٌل الجهات الرسمٌة للشركاء دمحم عبد هللا

 عبد السالم ، و ماجد عبد هللا إسماعٌل عبد السالم التولٌع مجتمعٌن او منفردٌن . .
, وتم  1087ماجد عبدهللا اسماعٌل عبدالسالم , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 55

بـ :  10/04/2001التؤشٌر فى تارٌخ تم  80, برلم اٌداع  10/04/2001اٌداعه بتارٌخ 
. 

,  1087مصطفى عبد هللا إسماعٌل عبد السالم , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 56
 10/04/2001تم التؤشٌر فى تارٌخ  80, برلم اٌداع  10/04/2001وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
متخارج , الممٌد برلم لٌد , عبد هللا اسماعٌل عبد السالم البواب , مدٌر و شرٌن  - 57

تم التؤشٌر فى تارٌخ  80, برلم اٌداع  10/04/2001, وتم اٌداعه بتارٌخ  1087
 بـ : له حك االدارة والتولٌع منفردا . 10/04/2001
, وتم اٌداعه  1476عصام دمحم رشاد دمحم الخولى , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 58
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بـ :  09/12/2002تم التؤشٌر فى تارٌخ  432ٌداع , برلم ا 09/12/2002بتارٌخ 
 محافظة دمٌاط . -مركز كفر البطٌخ 

اسماعٌل عبد الفتاح دمحم رجب , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 59
تم التؤشٌر فى تارٌخ  7899, برلم اٌداع  25/09/1997, وتم اٌداعه بتارٌخ  144865

 بـ : . 29/12/2002
 144865عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح رجب , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 60

تم التؤشٌر فى تارٌخ  7899, برلم اٌداع  25/09/1997, وتم اٌداعه بتارٌخ 
 2021بـ : التجدٌد لمجلس االدارة الحالى لمدة ثالث سنوات تبدا من  29/12/2002

 . 2024وتنتهى 
, وتم  4261على حسٌن , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  عبدالناصر دمحم - 168

بـ  12/04/2011تم التؤشٌر فى تارٌخ  649, برلم اٌداع  12/04/2011اٌداعه بتارٌخ 
: تجدٌد مدة مجلس االدارة بذات التشكٌل ونفس الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى لمدة 

 . 2024-10-1ثالث سنوات تنتهى 
, وتم  478ا دمحم صابر احمد السعدنى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , نور - 169

بـ  23/08/2011تم التؤشٌر فى تارٌخ  794, برلم اٌداع  17/08/2005اٌداعه بتارٌخ 
. : 

 144865عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح رجب , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 61
تم التؤشٌر فى تارٌخ  7899, برلم اٌداع  25/09/1997, وتم اٌداعه بتارٌخ 

بـ : تفوٌض السٌد / دمحم عبد الرازق عبد الحمٌد بطالة رلم  29/12/2002
وذلن فى التعامل لدى هٌئة االستثمار ووزارة الموى العاملة  27109200202736

هذه الهٌئات فى والهٌئة المومٌة للتؤمٌنات االجتماعٌة ووزارة السٌاحة والجهات الحكومٌة ل
كافة التعامالت الخاصة بتعٌٌن المصرٌٌن واألجانب وأٌضا إنهاء خدمتهم بالفندق وأٌضا 
تفوٌض الؽٌر فٌما ٌخص العمالة المصرٌة واألجنبٌة . تفوٌض السٌد / شرٌؾ السٌد عبد 

و السٌد / دمحم عبد العزٌز دمحم الورالى  26711070100039العزٌز نصار بطالة رلم 
وذلن فى التعامل والتولٌع لدى البنون بالحسابات  27502011700397لم بطالة ر
وجمٌع الحسابات  46449501بنن كرٌدى أجرٌكول مصر تحت رلم  -1االتٌة : 

المندرجة تحت هذا الحساب فى كافة المعامالت البنكٌة وتفوٌض الؽٌر ما عدا الرهن أو 
 -2ساب إال باإلتفاق مع الهٌلتون . االلتراض بؤى شكل من األشكال وال ٌتم ؼلك هذا الح

وجمٌع الحسابات المندرجة تحت هذا  10225088البنن العربى اإلفرٌمى تحت رلم 
الحساب فى كافة المعامالت البنكٌة وتفوٌض الؽٌر ما عدا الرهن أو االلتراض بؤى شكل 

 من األشكال وال ٌتم ؼلك هذا الحساب إال باإلتفاق مع الهٌلتون . .
, وتم اٌداعه  144865وفاء صادق رجب , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 62

 بـ : . 29/12/2002تم التؤشٌر فى تارٌخ  7899, برلم اٌداع  25/09/1997بتارٌخ 
 144865عالء الدٌن دمحم عبد الفتاح رجب , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 63

تم التؤشٌر فى تارٌخ  7899, برلم اٌداع  25/09/1997, وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 29/12/2002
احمد عالء الدٌن دمحم عبدالفتاح رجب , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 64
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تم التؤشٌر فى تارٌخ  7899, برلم اٌداع  25/09/1997, وتم اٌداعه بتارٌخ  144865
 بـ : . 29/12/2002
, وتم اٌداعه بتارٌخ  144865زٌن , مدٌر , الممٌد برلم لٌد , حسن على دمحم  - 65
بـ : المكاتب  29/12/2002تم التؤشٌر فى تارٌخ  7899, برلم اٌداع  25/09/1997

 األمامٌة لفندق هٌلتون جرٌن بالزا ( بدال من السٌد / أحمد سالمة عبد العال مخلوؾ .
و مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , دمحم عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح رجب , عض - 66

تم التؤشٌر فى تارٌخ  7899, برلم اٌداع  25/09/1997, وتم اٌداعه بتارٌخ  144865
 بـ : . 29/12/2002
, وتم  144865ٌحٌى عبد الفتاح دمحم رجب , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 67

 29/12/2002لتؤشٌر فى تارٌخ تم ا 7899, برلم اٌداع  25/09/1997اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : والعضو المنتدب .

,  166930جرجس عادل ناثان فرنسٌس , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 68
تم التؤشٌر فى تارٌخ  9774, برلم اٌداع  07/12/2004وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 07/12/2004
,  166930, الممٌد برلم لٌد , عادل ناثان فرنسٌس عوض , عضو مجلس ادارة  - 69

تم التؤشٌر فى تارٌخ  9774, برلم اٌداع  07/12/2004وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 07/12/2004
, وتم  166930عالء ناثان فرنسٌس , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 70

 07/12/2004تم التؤشٌر فى تارٌخ  9774, برلم اٌداع  07/12/2004اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
,  166930عماد ناثان فرنسٌس عوض , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 71

تم التؤشٌر فى تارٌخ  9774, برلم اٌداع  07/12/2004وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : منتدب . 07/12/2004
 مٌالد ناثان فرنسٌس عوض , نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب , الممٌد برلم - 72

تم التؤشٌر فى  9774, برلم اٌداع  07/12/2004, وتم اٌداعه بتارٌخ  166930لٌد , 
 بـ : . 07/12/2004تارٌخ 

,  166930وجدى ناثان فرنسٌس عوض , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 73
تم التؤشٌر فى تارٌخ  9774, برلم اٌداع  07/12/2004وتم اٌداعه بتارٌخ 

 : . بـ 07/12/2004
,  166930عصمت ناثان فرنسٌس عوض , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 74

تم التؤشٌر فى تارٌخ  9774, برلم اٌداع  07/12/2004وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : إعادة تشكٌل مجلس اإلدارة وتجدٌد مدة مجلس اإلدارة وتحدٌد  07/12/2004

عصمت ناثان فرنسٌس حك تمثٌل  \ارة السٌد إختصاصتهم كما ٌلى :ـ لرئٌس مجلس اإلد
الشركة أمام المضاء والؽٌر وله حك توكٌل السادة المحامٌن و المحاسبون المانونٌون و كل 

مٌالد ناثان فرنسٌس ـ نائب رئٌس مجلس األدارة  \من رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد 
عماد ناثان فرنسٌس ـ عضو  \والعضو المنتدب للشئون المالٌة والتجارٌة واإلدارٌة والسٌد 

مجلس اإلدارة المنتدب )مجتمعٌن أو منفردٌن( حك التولٌع على معامالت الشركة 
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وتعهداتها وكل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة 
ولمجلس اإلدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك 

عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن . ولرئٌس مجلس اإلدارة ونائب رئٌس مجلس  التولٌع
األدارة والعضو المنتدب حك التولٌع والسحب واإلفراج عن رأس المال المودع بالبنن 

ولهما الحك منفردٌن أو مجتمعٌن فً التولٌع نٌابه عن الشركة أمام كافة البنون و 
ولٌع الشٌكات والكمبٌاالت وتظهٌرها و سحب المصارؾ ولهما فً سبٌل ذلن الحك فى ت

واٌداع و فتح الحسابات واألعتمادات المستندٌة و أؼاللها واستصدار خطابات وشهادات 
الضمان و حك األلتراض و التولٌع على عمود المروض البنكٌة وؼٌرها وعمود الرهن 

ع جمٌع البنون وتمدٌم الضمانات الالزمة لذلن من رهونات عمارٌة وتجارٌة والتعامل م
والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة ضمن اؼراضها . ولرئٌس مجلس اإلدارة ونائب رئٌس 
مجلس األدارة والعضو المنتدب لهما منفردٌن أو مجتمعٌن الحك فً التولٌع على كافة عمود 

األعمال والعمال والعمود بؤنواعها وفى التولٌع على عمود البٌع والشراء الثابت و المنمول 
العماري واتمام اجراءات نمل الملكٌة والتصرؾ بالتولٌع امام مكاتب الشهر العمارى و

المتخص وكذلن عمود المشاركة بكافة االنشطة التجارٌة والزراعٌة والتاجٌر للوحدات 
السكنٌة والتجارٌة واألراضً الزراعٌة ولرئٌس مجلس اإلدارة ونائب رئٌس مجلس األدارة 

معٌن أو منفردٌن حك بٌع السٌارات وجمٌع أصول الشركة والبٌع والعضو المنتدب لهم مجت
للنفس أو للؽٌر والتولٌع على ذلن أمام الشهر العمارى المختص و لهما الحك فً تفوٌض أو 

 توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ماتمدم . .
, وتم  166930ناثان عادل ناثان فرنسٌس , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 75

 07/12/2004تم التؤشٌر فى تارٌخ  9774, برلم اٌداع  07/12/2004اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  166930مٌنا عادل ناثان فرنسٌس , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 76

 07/12/2004تم التؤشٌر فى تارٌخ  9774, برلم اٌداع  07/12/2004اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
,  2083ابو الخٌر عبد الوهاب سلٌم , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , سلٌم  - 77

تم التؤشٌر فى تارٌخ  102, برلم اٌداع  22/02/2005وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : ممثال عن شركة انترناشٌونال ان ستلاير كمٌكٌال بارن ش.م.م . 22/02/2005
, وتم اٌداعه  2083الممٌد برلم لٌد ,  احمس دمحم محمود ربٌع , عضو مجلس ادارة , - 78

بـ : ممثل  22/02/2005تم التؤشٌر فى تارٌخ  102, برلم اٌداع  22/02/2005بتارٌخ 
 عن شركة بركة للتجارة واالستثمار ش. م.م .

, وتم  2083عادل صدلً ممدوح صدلً , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 81
بـ  22/02/2005تم التؤشٌر فى تارٌخ  102, برلم اٌداع  22/02/2005اٌداعه بتارٌخ 

: تجدٌد مدة عضوٌة المجلس وأعادة تشكٌل المجلس الموافمة باالجماع على تحدٌد 
صالحٌات التولٌع الخاصة بؤعضاء مجلس االدارة لتصبح على النحو التالى لرئٌس مجلس 

ل الشركة والتولٌع نٌابة ادارة الشركة المهندس / عادل صدلى ممدوح صدلى منفردا تمثٌ
عنها والتعامل باسمها امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والهٌئة العامة لالستثمار 
والمناطك الحرة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والبورصة المصرٌة وشركة مصر المماصة 
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ملرى والتؤمٌنات واالٌداع والمٌد المركزى والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌة والشهر الع
االجتماعٌة والضرائب ومؤمرٌاتها وهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة وجهاز تنمٌة الماهرة 
الجدٌدة والمحافظات واجهزة المدن ومصلحة الجمارن والمرور ونٌابات المرور والتولٌع 

ؽاز على عمود تعدٌل النظام االساسى للشركة وأمام جمٌع شركات المرافك ) الكهرباء وال
والتلٌفون والشركة المصرٌة لالتصاالت والمٌاة والصرؾ الصحى ( وامام شركات 

المحمول وشركات نمل البٌانات )االنترنت ( وتمدٌم الطلبات والمستندات ودفع وسحب 
الرسوم واالشتراكات والتولٌع على عمود تؤسٌس الشركات والمساهمة فٌها واصدار 

ة داخل جمهورٌة مصر العربٌة وله حك توكٌل الؽٌر توكٌالت التؤسٌس وأنشاء فروع جدٌد
فى كل ذلن ولرئٌس مجلس ادارة الشركة المهندس / عادل صدلى ممدوح صدلى منفردا 

التولٌع على عمود االلتراض والرهن التجارى والعمارى للنفس والؽٌر وله حك توكٌل 
هلى المصرى وبنن البنون فى كل او بعض ما ذكر وكافة عمود التسوٌات لصالح البنن اال

التنمٌة الصناعٌة والعمال المصرى والتولٌع على عمود كفالة الؽٌروعمود الضمان والتولٌع 
امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك والبنون وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وله 

 حك توكٌل الؽٌر فى ذلن .
, وتم اٌداعه  2083الممٌد برلم لٌد , مدحت دمحم عبده هباشى , رئٌس مجلس ادارة ,  - 82

بـ :  22/02/2005تم التؤشٌر فى تارٌخ  102, برلم اٌداع  22/02/2005بتارٌخ 
 استماله .

, وتم اٌداعه  26دمحم عبد المجٌد مراد أحمد , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 83
 بـ : . 27/03/2005تم التؤشٌر فى تارٌخ  41, برلم اٌداع  27/03/2005بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  26دمحم دمحم عبد المجٌد مراد احمد , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 84
 بـ : . 27/03/2005تم التؤشٌر فى تارٌخ  41, برلم اٌداع  27/03/2005بتارٌخ 

اٌداعه , وتم  26احمد دمحم عبد المجٌد مراد , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 85
 بـ : . 27/03/2005تم التؤشٌر فى تارٌخ  41, برلم اٌداع  27/03/2005بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  26خالد دمحم عبد المجٌد مراد , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 86
بـ : ٌكون  27/03/2005تم التؤشٌر فى تارٌخ  41, برلم اٌداع  27/03/2005بتارٌخ 

أ ( السٌد األستاذ / دمحم  -والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة لكال من:  حك اإلدارة والتولٌع
مدٌرا  -مدٌرا للشركة . ب ( السٌد األستاذ / خالد دمحم عبد المجٌد مراد  -عبد المجٌد مراد 

مدٌرا للتسوٌك  -للشئون المالٌة واإلدارٌة . ج ( السٌد األستاذ / احمد دمحم عبد المجٌد مراد 
مدٌرا للمشترٌات . ولهم فً هذا  -د ( السٌد األستاذ / دمحم دمحم عبد المجٌد مراد والمبٌعات . 

الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها ولهم الحك فً اجراء كافة العمود 
والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص لبض ودفع كافة المبالػ وتحوٌل 

االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات  وبٌع وتسدٌد كافة السندات
التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باألجل ولهم الحك فً االلتراض بطرٌك االعتمادات 
ولهم الحك فً فتح الحسابات بالبنون واالٌداع بها والسحب منها ولهم الحك فً ابرام كافة 

لشركة من البنون المصرٌة وؼٌرها ولهم الحك عمود االلتراض والرهن بضمان أصول ا
فً التصرؾ فً أصول الشركة سواء بالبٌع او الشراء ولهم الحك فً فتح االعتمادات 

بضمان أصول الشركة ولهم الحك فً كفالة الؽٌر ولهم الحك أٌضا فً توكٌل من ٌشاءون 
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شركة فٌما عدا فً كل او بعض ما ذكر بصفتهم المذكورة بهذا العمد وبما ٌحمك ؼرض ال
الشركاء الموصٌٌن وذلن كله مجتمعٌن او منفردٌن وللشركاء المتضامنٌن المدٌرٌن السٌد 

شرٌن متضامن ومدٌر والسٌد األستاذ / خالد دمحم عبد المجٌد  -األستاذ/ دمحم عبد المجٌد مراد
سٌد مراد شرٌن متضامن والسٌد األستاذ / أحمد دمحم عبد المجٌد مراد شرٌن متضامن وال

األستاذ / دمحم دمحم عبد المجٌد مراد شرٌن متضامن مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التولٌع 
على عمود كفالة الشركات الشمٌمة والؽٌر وكذلن التولٌع على عمود الكفالة الشخصٌة ألى 

 منهم . .
تم , و 167عماد ٌوسؾ شاروبٌم الالدٌوس , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 87

بـ  05/06/2005تم التؤشٌر فى تارٌخ  277, برلم اٌداع  05/06/2005اٌداعه بتارٌخ 
/ عماد ٌوسؾ شاروبٌم 1: تجدٌد مدة اعضاء مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات وهم : 

رئٌس  26210250201578مصر االسكندرٌة رلم لومً  25/10/1962الالدٌوس 
مصر  3/8/1966سؾ رزق تادرس / امانً ٌو2مجلس االدارة والعضو المنتدب 

/ عماد ٌوسؾ رزق 3عضو مجلس ادارة  26608030202089االسكندرٌة رلم لومً 
عضو مجلس  26906230200634مصر االسكندرٌة رلم لومً  23/6/1969تادرس 

ادارة ثانٌا: تجدٌد صالحٌات مجلس االدارة وهً االتً: عماد ٌوسؾ شاروبٌم الالدٌوس 
رئٌس مجلس  26210250201578درٌة رلم لومً مصر االسكن 25/10/1962

االدارة والعضو المنتدب ان ٌكون لكال من السٌد / عماد ٌوسؾ شاروبٌم رئٌس مجلس 
االدارة والعضو المنتدب وكذلن السٌدة/ امانً ٌوسؾ رزق تادرس عضو مجلس االدارة 

ذا الصدد اوسع المنتدب منفردٌن الحك فً تمثٌل الشركه فً عاللتها مع الؽٌر ولهما فً ه
السلطات للتعامل باسمها واجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة كما 
لهما مفردٌن الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والهٌئات 

والتولٌع علً جمٌع المستندات امام كافه الجهات الرسمٌة والشهر العماري والسجل 
ري والهٌئة العاماة لالستثمار والبنون بكافة معامالتها من سحب واٌداع واجراء التجا

التعالدات وفتح اعتمادات والتسهٌالت البنكٌة وااللتراض والرهن وشراء االصول الثابتة 
والمنمولة وبٌع السٌارات واالصول بكافه انواعها وكفاله الؽٌر والسحب بضمان البضائع 

مه لتحمٌك ؼرض الشركة وٌشترط ان تكون هذه التصرفات وكافة المعامالت الالز
 الصادرة منهما باسم ولصالح الشركه وتحمٌما الؼراضها .

, وتم اٌداعه  851عصام دمحم رشاد دمحم الخولى , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 88
 بـ : . 04/01/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  24, برلم اٌداع  04/01/2006بتارٌخ 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  861هور ٌوسفزئى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 89
بـ : ممثل عن  17/01/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  46, برلم اٌداع  17/01/2006

 شركة انتٌن هولدنج لٌمتد .
ه , وتم اٌداع 861هارالد فرٌتز بٌتر وٌستفال , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 90

بـ : ممثل  17/01/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  46, برلم اٌداع  17/01/2006بتارٌخ 
 لشركة هولدنج لٌمتد وٌسفال .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  861عثمان سٌؾ هللا خان , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 91
 بـ : . 17/01/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  46, برلم اٌداع  17/01/2006
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, وتم اٌداعه  861سالم سٌؾ هللا خان , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 92
بـ : ممثل  17/01/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  46, برلم اٌداع  17/01/2006بتارٌخ 

 لشركة سٌؾ هولدنج لٌمتد ) اعادة تشكٌل مجلس االدارة ( .
, وتم اٌداعه  861لممٌد برلم لٌد , انور سٌؾ هللا خان , نائب رئٌس مجلس ادارة , ا - 93

بـ : ممثل  17/01/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  46, برلم اٌداع  17/01/2006بتارٌخ 
 عن شركة انتٌن هولدنج لٌمتد .

, وتم اٌداعه  861جاهنجٌر سٌؾ هللا خان , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 94
بـ : ممثل  17/01/2006التؤشٌر فى تارٌخ  تم 46, برلم اٌداع  17/01/2006بتارٌخ 

الؽاء الصالحٌات الممنوحة للسٌد / انتصار الٌك  -استماله  -عن شركة انتٌن هولدنج لٌمتد 
. 

, وتم اٌداعه  861زاهٌن اودٌن لرٌش , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 95
بـ : ممثل  17/01/2006 تم التؤشٌر فى تارٌخ 46, برلم اٌداع  17/01/2006بتارٌخ 

 خروج للوفاة . --عن شركة انتٌن هولدنج لٌمتد 
, وتم  861دمحم ماجد دمحم المنشاوى , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 96

بـ :  17/01/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  46, برلم اٌداع  17/01/2006اٌداعه بتارٌخ 
. 

, وتم اٌداعه  922, رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  خالد دمحم محمود نصٌر - 97
بـ : تجدٌد  01/03/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  256, برلم اٌداع  01/03/2006بتارٌخ 

بذات الصفات وصالحٌات  2021 -8 -18سنوات تبدا من تارٌخ الٌوم  3مدة مجلس لمدة 
لصفة للسٌد المهندس / خالد دمحم نصٌر التولٌع ىوذلن نظرا النتهاء مدة تعٌٌنه مع تعدٌل ا

لٌصبح رئٌس مجلس االدارة واضافة السٌبد المهندس / احمد دمحم جالل فهٌم لعضوٌة 
مجلس االدارة لٌصبح عضو مجلس االدارة المنتدب ممثل لشركة الكان ) دمحم نصٌر ( 

 للتجارة والصناعة )ش. م.م( . .
, وتم اٌداعه  933مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  اسماعٌل عبدهللا اسماعٌل عبدهللا , - 98

بـ : بدال  13/03/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  298, برلم اٌداع  13/03/2006بتارٌخ 
 من السٌد /علً شولً السٌد علً .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  933علً شولً السٌد علً , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 99
 بـ : . 13/03/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  298اع , برلم اٌد 13/03/2006

, وتم اٌداعه  937خالد دمحم محمود نصٌر , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 100
بـ : تجدٌد  15/03/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  313, برلم اٌداع  15/03/2006بتارٌخ 

اعادة تشكٌل المجلس . مع  2021 -8 -18سنوات تبدا من تارٌخ الٌوم  3مدة مجلس لمدة 
 بماء صالحٌات التولٌع كما هى دون ادنى تعدٌل . .

, وتم  937هٌثم دمحم ماهر احمد ندٌم , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 101
بـ  15/03/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  313, برلم اٌداع  15/03/2006اٌداعه بتارٌخ 

 لتكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات ) ش.م.م( .: ممثل لشركة الكان 
, وتم  937عالٌة دمحم محمود نصٌر , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 102

بـ  15/03/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  313, برلم اٌداع  15/03/2006اٌداعه بتارٌخ 
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 : ممثله لشركة الكنان لتكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات .
, وتم اٌداعه  937احمد دمحم جالل فهٌم , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 103

بـ : ممثل  15/03/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  313, برلم اٌداع  15/03/2006بتارٌخ 
 لشركة الكان تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات ) ش.م .م ( .

, وتم اٌداعه  937ممٌد برلم لٌد , شرٌؾ علً دمحم عوض , عضو مجلس ادارة , ال - 104
بـ :  15/03/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  313, برلم اٌداع  15/03/2006بتارٌخ 

 ممثال لشركة الكنان لتكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات .-المنتدب 
, وتم اٌداعه  937تمارا خالد دمحم نصٌر , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 105

بـ : ممثال  15/03/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  313, برلم اٌداع  15/03/2006بتارٌخ 
 عن الشركة الكان المابضة )ش.م.م( .

عبد العظٌم عبد الوهاب محمود عكاشة , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 106
تم التؤشٌر فى تارٌخ  433, برلم اٌداع  08/04/2006, وتم اٌداعه بتارٌخ  973

 بـ : . 08/04/2006
,  1163عالء الدٌن دمحم عبد الفتاح رجب , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 107

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1096, برلم اٌداع  20/08/2006وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : ولكل من السٌد / رئٌس مجلس االداره والسٌد / نائب رئٌس مجلس  20/08/2006

ن او منفردٌن حك تمثٌل الشركه .ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركه االداره مجتمعٌ
وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االداره 

الحك فى ان ٌعٌن عده مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن 
وتفوٌض كال من المهندس/ عالء الدٌن  الشركه منفردٌن او مجتمعٌن والموافمه على منح

-رئٌس مجلس االداره والمهندس / عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح رجب -دمحم عبد الفتاح رجب 
نائب رئٌس مجلس االداره بان ٌكون لهما منفردٌن حك تمثٌل الشركه والتولٌع نٌابه عنها 

رى والتوثٌك ومصلحه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه ومصلحه الشهر العما
الشركات والهٌئه العامه لالستثمار بجمٌع لطاعاتها المختلفه والهٌئه العامه للرلابه المالٌه 

ومصلحه الضرائب المصرٌه بجمٌع انواعها المختلفه وجمٌع الموانى والمطارات ومصلحه 
امه للتؤمٌنات الجمارن بكافه لطاعاتها المختلفه وكافه ادارات المرور المختلفه والهٌئه الع

االجتماعٌه والؽرفه التجارٌه والسجل التجارى وابرام كافه العمود والمستندات الخاصه 
بالشركه ولهما الحك فى شراء وبٌع كافه انواع السٌارات واالالت والمعدات والخامات 

والمهمات والتولٌع امام كافه البنون وفى فتح وؼلك الحسابات باسم الشركه واٌداع وسحب 
بالػ الخاصه بالشركه والتولٌع على صرؾ وسحب الشٌكات من كافه البنون المختلفه الم

كما لهما حك تؤسٌس الشركات والتولٌع على عمود تاسٌسها نٌابه عن الشركه وباسمها وحك 
التولٌع على عمود التعدٌل التى توافك علٌها الجمعٌه العامه ؼٌر العادٌه امام كافه الجهات 

حكومٌه واالدارٌه االخرى والهٌئه العامه لالستثمار بجمٌع لطاعاته الحكومٌه والؽٌر 
وحك االلتراض -المختلفه ومصلحه الشهر العمارى والتوثٌك والهٌئه العامه للرلابه المالٌه 

والرهن وضمان االخرٌن والشركات الشمٌمه ولهما كافه الحموق السابك ذكرها كما لهما 
كل او بعض ما ذكر من الصالحٌات السابك ذكرها  الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى

كما لهما مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى ابرام عمود الرهن وااللتراض من كافه البنون 
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والمإسسات المالٌه وااللتصادٌه بالداخل او الخارج واجراء جمٌع التصرفات النالله للملكٌه 
سات المالٌه وااللتصادٌه وؼٌرها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والبنون والمإس

وكذلم ابرام التعالدات مع التوكٌالت التجارٌه والصناعٌه والتنازل عنها للؽٌر ولهما الحك 
فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر بموجب توكٌالت رسمٌه موثمه فى 

 الشهر العمارى مشفوعا بالصفه. .
, وتم اٌداعه  1163رة , الممٌد برلم لٌد , وفاء صادق رجب , عضو مجلس ادا - 108

 بـ : . 20/08/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  1096, برلم اٌداع  20/08/2006بتارٌخ 
عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح رجب , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 109

التؤشٌر فى تارٌخ تم  1096, برلم اٌداع  20/08/2006, وتم اٌداعه بتارٌخ  1163
 بـ : . 20/08/2006

 1163دمحم عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح رجب , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 110
تم التؤشٌر فى تارٌخ  1096, برلم اٌداع  20/08/2006, وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 20/08/2006
جلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , احمد عالء الدٌن دمحم عبدالفتاح رجب , عضو م - 111

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1096, برلم اٌداع  20/08/2006, وتم اٌداعه بتارٌخ  1163
 بـ : . 20/08/2006

,  1297فكتور مراد توفٌك عبد المسٌح , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 112
ؤشٌر فى تارٌخ تم الت 1516, برلم اٌداع  20/11/2006وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 20/11/2006
, وتم  1297ممدوح حلٌم عطٌه جاد , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 113

 20/11/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  1516, برلم اٌداع  20/11/2006اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  1297لٌد ,  عادل شفٌك سعد عوض هللا , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم - 114

 20/11/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  1516, برلم اٌداع  20/11/2006اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
,  1303دمحم عبدالرحمن عبدالمجٌد بركه , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 115

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1538, برلم اٌداع  23/11/2006وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : على ان تظل صالحٌات المجلس االخرى المدونة بالسجل التجارى  23/11/2006

كما هى دون تؽٌٌرعلى ان تإول كافة الصالحٌات الممنوحة لرئٌس مجلس االدارة المدونة 
 رئٌس المجلس. . -بالسجل التجارى للمهندس / دمحم عبد الرحمن عبد المجٌد بركة 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  1303ارة , الممٌد برلم لٌد , اسوٌن اوي , عضو مجلس اد - 116
بـ : ممثل  23/11/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  1538, برلم اٌداع  23/11/2006

 استماله . -شركة الندفورس انتربراٌز المحدودة و ٌمثلها عضو واحد فمط 
م اٌداعه , وت 1303جونً سوكوهاردجو , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 117

بـ :  23/11/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  1538, برلم اٌداع  23/11/2006بتارٌخ 
 استماله . -ممثل شركة راٌزٌنج انترناشٌونال المحدودة 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  1303آى مادى اندراوان , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 118
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بـ : ممثال عن  23/11/2006ى تارٌخ تم التؤشٌر ف 1538, برلم اٌداع  23/11/2006
 استماله . -شركة راٌزٌنج انترناشٌونال المحدودة 

, وتم اٌداعه  1303تٌن سٌنج فٌلٌب الم , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 119
بـ :  23/11/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  1538, برلم اٌداع  23/11/2006بتارٌخ 

 انتر ناشٌونال المحدودة (استماله .)ممثال لشركة راٌزٌنج 
عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن عبد المجٌد بركة , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم  - 120
تم التؤشٌر فى  1538, برلم اٌداع  23/11/2006, وتم اٌداعه بتارٌخ  1303لٌد , 

 بـ : منتدب . 23/11/2006تارٌخ 
, وتم  1303عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , عمر دمحم عبد الرحمن بركة ,  - 121

 23/11/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  1538, برلم اٌداع  23/11/2006اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : المنتدب .

, وتم  1303نور دمحم عبد الرحمن بركة , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 122
 23/11/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  1538, برلم اٌداع  23/11/2006اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم اٌداعه  1397مازن دمحم دمحم فخرى , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 123

بـ : ٌكون  31/01/2007تم التؤشٌر فى تارٌخ  120, برلم اٌداع  31/01/2007بتارٌخ 
الواردة بالسجل التجاري  حك االدارة والتولٌع وكافة السلطات والتفوٌضات والصالحٌات

الدكتور / مازن دمحم دمحم فخري رئٌس مجلس اإلدارة والدكتور / على عادل على عٌسى 
 عضو مجلس االدارة المنتدب للشئون االدارٌة والمالٌة .منفردٌن او مجتمعٌن . .

,  1397السعٌد لطفى عبد الرحمن امٌن , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 124
تم التؤشٌر فى تارٌخ  120, برلم اٌداع  31/01/2007تم اٌداعه بتارٌخ و

 بـ : استماله . 31/01/2007
, وتم  1397على عادل على عٌسى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 125

بـ  31/01/2007تم التؤشٌر فى تارٌخ  120, برلم اٌداع  31/01/2007اٌداعه بتارٌخ 
 ن االدارٌة والمالٌة . .: المنتدب للشئو

,  1397دمحم محمود دمحم محمود زهران , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 126
تم التؤشٌر فى تارٌخ  120, برلم اٌداع  31/01/2007وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 31/01/2007
,  1397لٌد ,  دمحم دمحم عبد العزٌز الرحمانى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم - 127

تم التؤشٌر فى تارٌخ  120, برلم اٌداع  31/01/2007وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : بصفته ممثال عن شركة مستشفى السراٌة ش.م.م . 31/01/2007

دمحم حمزة مرسى دمحم , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 130
تم التؤشٌر فى تارٌخ  1725لم اٌداع , بر 01/11/2007, وتم اٌداعه بتارٌخ  1863

بـ : اعادة تشكٌل مجلس االدارة لفترة ثالث سنوات لادمة باختصاصات  01/11/2007
للسٌد رئٌس مجلس االدارة  -على ان ٌكون حك االدارة والتولٌع كماٌلى: -جدٌدة كماٌلى :

ات فى ادارة والعضو المنتدب ونائب رئٌس مجلس االدارة مجتمعٌن اومنفردٌن كافة السلط
الشركة ولهم حك التولٌع عن الشركة امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون بكافة 
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انواعها ولهم فى سبٌل ذلن فتح الحسابات واالعتمادات المستندٌة والتولٌع على الشٌكات 
والكمبٌاالت وتظهٌرها وللسٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا االلتراض 

الشركة دون حد الصى وتولٌع عمود المروض والرهن بكافة انواعها وبٌع اصول  بؤسم
الشركة بمافٌها من ثابت اومنمول للنفس او للؽٌر وتمدٌم الضمانات الالزمة لذلن من رهون 
عمارٌة وتجارٌة وكذلن الشطب لتلن الرهون وتولٌع عمودها نٌابة عن الشركة وكذلن الحك 

فى بورصة االوراق المالٌة وكذلن تمثٌل الشركة امام المضاء فى بٌع االوراق المالٌة 
والؽٌر ولة الحك فى بٌع سٌارات الشركة والتولٌع نٌابة عن الشركة امام المرور بوجة عام 

ولة المك فى اجراء التصرفات لصالح الشركة والتعامل مع ادارت االحٌاء وتراخٌص 
ٌاة وصرؾ صحى وكهرباء وؼاز الساء والتشؽٌل واالسكان وشركات الخدمات من م

وتامٌنات وله الحك فى التولٌع عن الشركة امام الؽٌر ولدى كافة الجهات االدارٌة 
والحكومٌة والخاصة والتولٌع على عمود تؤسٌس الشركات بكافة انواعها والتعدٌالت 
مة الالزمة وعمود التعدٌل وعلى جمٌع الطلبات والنماذج وكذلن التولٌع امام الهٌئة العا

لالستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الشهر العمارى ومصلحة السجل التجارى والؽرفة 
التجارٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة ومصلحة الضرائب المصرٌة ومصلحة الضرائب 

على المٌمة المضافة والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات والهٌئة العامة للتنمٌة 
سجل الصناعى ولة الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر )على ان الصناعٌة وال

ٌسبك بٌع االصول بموافمة الجمعٌة العامة لالختصاص( ووافمت الجمعٌة العامة العادٌة 
 على ذلن. .

, وتم  1863صفاء على مصطفى السٌد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 131
 01/11/2007تم التؤشٌر فى تارٌخ  1725برلم اٌداع  , 01/11/2007اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
,  1863حسن دمحم حمزة مرسى دمحم , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 132

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1725, برلم اٌداع  01/11/2007وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 01/11/2007

ضاوي , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , عبد الستار شرٌؾ هلٌل ابو م - 133
تم التؤشٌر فى تارٌخ  1772, برلم اٌداع  08/11/2007, وتم اٌداعه بتارٌخ  1874

بـ : تجدٌد عضوٌة مجلس األدارة لمدة ثالث سنوات . تجدٌد صالحٌات  08/11/2007
بما لما هو السٌد األستاذ / عبد الستار شرٌؾ هلٌل أبو مضاوي رئٌس مجلس األدارة ط

وارد بالسجل التجاري . أعطاء الحك وتفوٌض السٌد رئٌس مجلس األدارة /عبد الستار 
شرٌؾ هلٌل ابو مضاوي فً عمل التوكٌالت للؽٌر للمثول أمام الشهر العماري والسجل 

التجاري والالزمة لتسٌٌر اعمال الشركة . وللموكل الحك فً عمل التوكٌالت بذات الصفه 
لشهر العماري والسجل التجاري التمام أجراءات تعدٌل كٌان الشركة. إو أي للمثول امام ا

 اجراء اخر متعلك بالشركة . .
,  2038خالد عبد الواحد ابراهٌم البٌومً , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 134

تم التؤشٌر فى تارٌخ  225, برلم اٌداع  31/01/2008وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : منتدب . 31/01/2008

,  2038محمود سعد ابراهٌم سعد بدر , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 135
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تم التؤشٌر فى تارٌخ  225, برلم اٌداع  31/01/2008وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : تجدٌد مد مدة مجلس االدارة لثالث سنوات لادمة وعلى ان تظل  31/01/2008

 الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل . .االختصاصات والصالحٌات 
 2038جٌهان دمحم السباعى حسٌن فوزى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 136

تم التؤشٌر فى تارٌخ  225, برلم اٌداع  31/01/2008, وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 31/01/2008

,  2038دارة , الممٌد برلم لٌد , شٌرٌن عبد المنعم موسى دمحم , عضو مجلس ا - 137
تم التؤشٌر فى تارٌخ  225, برلم اٌداع  31/01/2008وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 31/01/2008
, وتم اٌداعه بتارٌخ  2389سعٌد دمحم دمحم ابو الهدى , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 138

 بـ : . 22/07/2008تم التؤشٌر فى تارٌخ  1591, برلم اٌداع  22/07/2008
 4134دمحم وحٌد رأفت دمحم محمود بدوي , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 163

تم التؤشٌر فى تارٌخ  140, برلم اٌداع  16/01/2011, وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 16/01/2011

وتم ,  4134عالء ٌوسؾ الشرلاوى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 164
بـ  16/01/2011تم التؤشٌر فى تارٌخ  140, برلم اٌداع  16/01/2011اٌداعه بتارٌخ 

. : 
,  4134ٌحٌى دمحم كرٌم محمود محمود بدوى , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 165

تم التؤشٌر فى تارٌخ  140, برلم اٌداع  16/01/2011وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 16/01/2011

,  4134دمحم كرٌم محمود محمود بدوي , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 166
تم التؤشٌر فى تارٌخ  140, برلم اٌداع  16/01/2011وتم اٌداعه بتارٌخ 

وٌكون لكل من رئٌس مجلس االداره -بـ : اعادة تشكٌل مجلس االدارة  16/01/2011
مام المضاء والؽٌر والحك فى االٌداع والعضو المنتدب منفردٌن الحك فى تمثٌل الشركه ا

والسحب من البنون والتولٌع على الشٌكات وصرفها وبٌع اصول الشركه وابرام عمود 
الرهن وااللتراض والتسهٌالت االئتمانٌه واى نوع من المعامالت المالٌه مع البنون 

ذلن التولٌع والمصارؾ والهٌئات المالٌه وله الحك فى تعٌٌن العمال والموظفٌن وفصلهم وك
على عمود البٌع والشراء والمفاوضات للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركه 

والؼراضها امام الشهر العمارى والتوثٌك والتعامل والتولٌع امام الجهات الحكومٌه وؼٌر 
الحكومٌه والمطاع العام والخاص وتمثٌل الشركه ؾ المنالصات والمزاٌدات والممارسات 

ابه عن الشركه فى لبولها او رفضها وبالجمله كل ما له مالئمه ٌحسن اداره والتولٌع نٌ
الشركه ولرئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب تفوٌض او تكوٌل الؽٌر فى كل او بعض 

 ما ذكر. .
زٌن العابدٌن ابراهٌم بٌومى سلٌمان , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 167

تم التؤشٌر فى تارٌخ  140, برلم اٌداع  16/01/2011ٌخ , وتم اٌداعه بتار 4134
 بـ : . 16/01/2011

, وتم  2403دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 139
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 30/07/2008تم التؤشٌر فى تارٌخ  1630, برلم اٌداع  30/07/2008اٌداعه بتارٌخ 
إعتماد  -لً بدالً من السٌد المهندس / دمحم جالل ٌالوت بـ : عن شركة أسٌن للتحكم األ

صالحٌات التولٌع عن الشركة : ٌفوض مجلس اإلدارة السٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم 
رئٌس مجلس اإلدارة فً تمثٌل الشركة لانوناً فى التولٌع على عمود البٌع  -إسماعٌل 

المضائٌة والحكومٌة والخاصة والتولٌع أمام  بؤنواعها والتعهدات وإصدار التوكٌالت العامة
الشهر العمارى والتوثٌك والسجل التجارى وعلى عمود بٌع السٌارات و األصول المملوكة 
للشركة وكذلن العمود واألوراق الخاصة بتؤسٌس الشركات وفروعها داخل وخارج مصر 

دولة والهٌئات والمصالح بكافة أشكالها المانونٌة وتعدٌلها والتولٌع أمام كافة وزارات ال
وأمام مصلحة الضرائب وهٌئة التؤمٌنات االجتماعٌة وأمام االتحاد العام  -التابعة لها 

لمماولى التشٌٌد والبناء والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة وهٌئة الرلابة على الصادرات 
ل والواردات واتحاد الصناعات المصرٌة والؽرؾ التجارٌة المصرٌة ومكاتب السج

التجارى والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة والهٌئة العامة لسوق المال المصرى 
وشركة مصر المماصة واالٌداع المركزى وتمثٌل الشركة أمام المضاء المصرى والتحكٌم 
بكامل إجراءاته داخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة واإلذن له بتوكٌل الؽٌر فى كل أو 

حك التولٌع أمام البنون المصرٌة و األجنبٌة فً جمٌع المعامالت  بعض ماذكر . و ٌمنح
البنكٌة.. علً سبٌل المثال على خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة والشٌكات 

واإلجرءات الناللة للملكٌة والممٌدة لها وااللتراض من البنون وبٌع وشراء األوراق المالٌة 
دة : األتً أسمائهم بعد ألي إثنٌن فئة )أ( مع فئة )ب( والشهادات وابدالها . ألٌاً من السا

رئٌس مجلس  -مجتمعٌن بدون حد ألصً للتولٌع األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 
فئة أ مع  -عضو مجلس اإلدارة  -فئة أ األستاذ / دمحم عبدالرازق محمود أحمد  -اإلدارة 

اإلدارة فئة ب واألستاذ / وحٌد دمحم عضو مجلس  -األستاذ/ أشرؾ مصطفى حامد الكحكى 
 فئة ب . -مدٌر المطاع المالً  -عبد العظٌم عبد اللطٌؾ 

,  2403اشرؾ مصطفى حامد الكحكى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 140
تم التؤشٌر فى تارٌخ  1630, برلم اٌداع  30/07/2008وتم اٌداعه بتارٌخ 

الوطنٌة للتنمٌة و التجارة بدالً من السٌد المهندس / علً بـ : عن الشركة  30/07/2008
 عبد الرحمن المهدي. .

دمحم عبد الرازق محمود احمد عبد العال , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 141
تم التؤشٌر فى تارٌخ  1630, برلم اٌداع  30/07/2008, وتم اٌداعه بتارٌخ  2403

أسٌن للتصنٌع و المشروعات الصناعٌة )أرسكو( بدالً من بـ : عن شركة  30/07/2008
 السٌد المهندس / مٌشٌل جورج كورنٌنكو . .

, وتم اٌداعه  2403وحٌد دمحم عبد العظٌم عبد اللطٌؾ , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 142
بـ :  30/07/2008تم التؤشٌر فى تارٌخ  1630, برلم اٌداع  30/07/2008بتارٌخ 
 المالً بشركة إٌه إس إٌه إنترناشونال .للمطاع 

, وتم اٌداعه  2765احمد عثمان اسماعٌل , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 143
بـ : تجدٌد  19/02/2009تم التؤشٌر فى تارٌخ  364, برلم اٌداع  19/02/2009بتارٌخ 

 لمادمه. .الثمه فى المجلس الحالى واعاده تعٌٌنه بنفس التشكٌل للفتره ا
, وتم  2841اٌهاب دمحم فإاد الؽنٌمى , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 144
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بـ  16/04/2009تم التؤشٌر فى تارٌخ  642, برلم اٌداع  30/03/2009اٌداعه بتارٌخ 
)تجدٌد مده عضوٌه مجلس االداره لمده ثالث سنوات مع االحتفاظ بنفس الصالحٌات -: 

 ل التجارى ( .الوارده بالسج
, وتم  2985السٌد دمحم احمد دمحم الحداد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 145

 15/06/2009تم التؤشٌر فى تارٌخ  1283, برلم اٌداع  15/06/2009اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  2985سعٌد السٌد دمحم احمد الحداد , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 146

 15/06/2009تم التؤشٌر فى تارٌخ  1283, برلم اٌداع  15/06/2009اٌداعه بتارٌخ 
تجدٌد مده مجلس االداره.الترخٌص لرئٌس مجلس االدارة بالتعامل مع الؽٌر وتمثٌل -بـ : 

الشركة امام الجهات الرسمٌة وتنفٌذ لرارات مجلس االدارة والجمعٌة العامة وابالؼها 
ة وكذلن له الحك فى التولٌع نٌابة عن الشركة والشركاء على تعدٌل عمد للجهات المسئول

الشركة امام مصلحة الشهر العمارى والهٌئة العامة لالستثمار وهٌئة سوق المال والهٌئة 
العامة للرلابة على الصادرات والواردات وكذلن الحك فى التولٌع على عمود البٌع والرهن 

ت وؼٌرها باسم الشركة امام مصلحة الشهر العمارى والمعاوضة للعمارات والمنموال
والتوثٌك والجهات الحكومٌة و الرسمٌة ولطاع االعمال ال عام والخاص وكذلن فى التولٌع 
على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والرهن والمرض واى نوع من انواع المعامالت المالٌة مع 

ته فى تفوٌض ؼٌره من اعضاء مجلس البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة مع احمٌة سٌاد
االدارة فى كل او بعض ماذ ذكر فٌما عدا تمثٌل الشركة امام المضاء فٌكون لرئٌس مجلس 

 االدارة فمط كما ٌخول لرئٌس مجلس االدارة الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر . .
, وتم  2985رجب السٌد دمحم احمد الحداد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 147

 15/06/2009تم التؤشٌر فى تارٌخ  1283, برلم اٌداع  15/06/2009اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
حسن محمود طاهر حسن محمود , نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب , الممٌد  - 148

تم التؤشٌر  4998, برلم اٌداع  28/07/1986, وتم اٌداعه بتارٌخ  117365برلم لٌد , 
 . -بـ : لشئون العملٌات  01/10/2009فى تارٌخ 

محمود طاهر حسن طاهر محمود , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد  - 149
تم التؤشٌر  4998, برلم اٌداع  28/07/1986, وتم اٌداعه بتارٌخ  117365برلم لٌد , 
 بـ : تعٌٌن المهندس / حسن محمود طاهر حسن نائبا لرئٌس 01/10/2009فى تارٌخ 

مجلس اإلدارة إضافة إلى كونه عضوا منتدبا لشئون العملٌات لٌصبح نائبا لرئٌس المجلس 
والعضو المنتدب لشئون العملٌات .. ثانٌا : تعدٌل سلطات وصالحٌات السادة أعضاء 

ـ ٌكون لكل من  1المجلس فى تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها لتصبح على النحو التالى: 
اهر حسن طاهر ـــ رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ، المهندس / محمود ط

والمهندس / حسن محمود طاهر حسن ـــ نائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 
لشئون العملٌات ، والسٌد / عمرو محمود طاهر حسن ـــ عضو مجلس اإلدارة المنتدب 

ا لدى الجهات الحكومٌة وؼٌر للشئون المالٌة ) منفردٌن ( سلطة تمثٌل الشركة والتولٌع عنه
الحكومٌة ، والتعالد بإسم الشركة ، والتعامل بإسمها مع البنون والتولٌع أمامها عن الشركة 

إلجراء كافة العملٌات البنكٌة دون حصر وبدون حد ألصى بما فى ذلن فتح وؼلك 
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الحسابات والسحب واإلٌداع والتظهٌر وفتح اإلعتمادات وإصدار وتحصٌل الشٌكات 
والكمبٌاالت والسندات اإلذنٌة واإللتراض والرهن بضمان أصول الشركة والحصول على 

التسهٌالت وؼٌرها من العملٌات البنكٌة سواء الصرفٌة أو اإلئتمانٌة ، كما ٌكون لهم 
)منفردٌن( سلطة البٌع والرهن والتصرؾ فى أى أصل من أصول الشركة سواء الثابتة 

ت والعمارات بكافة أوجه التصرؾ الناللة للملكٌة أوالممٌدة لها أوالمنمولة بما فٌها السٌارا
وذلن فى حدود ؼرض الشركة وتسٌٌر أعمالها ، وٌكون لكل منهم حك تفوٌض أو توكٌل 

ـ تبمى صالحٌة منح الكفاالت للؽٌر  2الؽٌر فى كل أو بعض الصالحٌات المخولة إلٌه . 
إلدارة والعضو المنتدب ـ منفردا بناء للمهندس / محمود طاهر حسن طاهر ـ رئٌس مجلس ا

على السلطة المخولة له فى هذا الشؤن من الجمعٌة العامة بإجتماعها المنعمد بتارٌخ 
31/10/2016. . 

, وتم  160444طارق دمحم عاطؾ سالم , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 150
 15/10/2009فى تارٌخ  تم التؤشٌر 5072, برلم اٌداع  08/07/2002اٌداعه بتارٌخ 

شركاء موصٌن مذكورٌن بعمد  2شركاء موصٌٌن + دخول عدد  3بـ : خروج عدد 
 التعدٌل .

, وتم اٌداعه  160444دمحم مصطفى دمحم فهمى , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 151
 بـ : . 15/10/2009تم التؤشٌر فى تارٌخ  5072, برلم اٌداع  08/07/2002بتارٌخ 

, وتم  160444فرٌدة دمحم السٌد حجازى , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 152
 15/10/2009تم التؤشٌر فى تارٌخ  5072, برلم اٌداع  08/07/2002اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم  146279سعٌد احمد احمد السٌد , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 153

 16/12/2009تم التؤشٌر فى تارٌخ  1286, برلم اٌداع  22/02/1998اٌداعه بتارٌخ 
بـ : كل من المهندس / سعٌد احمد احمد السٌد رئٌس مجلس إدارة الشركة و األستاذ / 

)عضو مجلس ادارة المنتدب ( بالتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن  -اشرؾ سعٌد احمد احمد 
راض والحصول على التسهٌالت على معامالت الشركة ومعتمدا منها كما له حك االلت

االئتمانٌة بضمان اصول الشركة العمارٌة والمنمولة والتولٌع على عمود الرهن و البٌع 
الرسمً والتجارى والعمارى نٌابة عن الشركة امام مكاتب الشهر العماري والبنون بكافة 

الرجوع الٌها معاملتها وكافة المعامالت المالٌة وما فً حكمها وكافة الجهات التى ٌتطلب 
سواء حكومٌة او ؼٌر حكومٌة وكذا التعامل على حسابات الشركة بالبنون سحبا واٌداعا 

كما له الحك فى التولٌع على عمود المشتمات المالٌة ولهما فى ذلن كافة الصالحٌات المطلمة 
منفردا او مجتمعٌن عن ذلن بٌع األصول والتصرؾ فٌها ولهما حك تفوٌض من ٌخول لهم 

لتولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ) على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمة الجمعٌة حك ا
 العامة مسبما ( .

, وتم  3304صالح منٌر رزق فتٌان , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 154
 17/12/2009تم التؤشٌر فى تارٌخ  2694, برلم اٌداع  17/12/2009اٌداعه بتارٌخ 

 مده مجلس االداره لمده ثالث سنوات بدون اى تعدٌالت .بـ : تجدٌد 
, وتم اٌداعه  11122دمحم عاطؾ سعٌد دمحم عوض , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 155

 بـ : . 09/03/2010تم التؤشٌر فى تارٌخ  1873, برلم اٌداع  13/04/2004بتارٌخ 
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, وتم اٌداعه  3490برلم لٌد , عماد علً حسنً احمد زهران , مدٌر , الممٌد  - 156
 بـ : . 11/03/2010تم التؤشٌر فى تارٌخ  662, برلم اٌداع  11/03/2010بتارٌخ 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  3490محمود مرسً احمد سلٌمان , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 157
 بـ : . 11/03/2010تم التؤشٌر فى تارٌخ  662, برلم اٌداع  11/03/2010

, وتم اٌداعه بتارٌخ  3490دمحم ابراهٌم محمود علً , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 158
بـ : ٌمثل  11/03/2010تم التؤشٌر فى تارٌخ  662, برلم اٌداع  11/03/2010

المدٌرون الشركة مجتمعٌن او منفردٌن فى عاللاتهما مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او منفردٌن 
تعامل باسمها امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة فى هذا الصدد أوسع السلطات لل

وكافة مكاتب الشهر العماري و إبرام واجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض 
الشركة و كذا ابرام والتولٌع على جمٌع العمود الخاصة والعامة وعمود المماوالت 

تحكٌم والمشارطات والصفمات التً وتعدٌالتها المتخصصة وكذا العمود المتضمنه شروط ال
تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل وبالعمالت االجنبٌة وكذا لهم مجتمعٌن أو منفردٌن 

حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها واتخاذ كافة اجراءات التماضى والصلح واالبراء 
تة داخل او خارج والتنازل امام جمٌع هٌئات التحكٌم والمضاء بجمٌع درجاتة واختصاصا

مدٌر عام  -جمهورٌة مصر العربٌة ؛ و ٌكون للسٌد / عماد علً حسنً أحمد زهران 
مسئول حك التولٌع منفرداً فً تجدٌد واصدار التراخٌص للسٌارات والمركبات المملوكة 

للشركة أمام كافة جهات المرور المختصة وله الحك فً تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً ذلن ؛ 
ك التولٌع فى بالى األختصاصات على النحو التالى : تتكون مجموعة التولٌع و ٌكون ح -

مدٌر عام مسئول ( بدون  -األولى من: المستوي االول : عماد على حسنى احمد زهران 
 3.5حد ألصى  -مدٌر حسابات  -حد ألصى ( المستوي الثانً : السٌد متولً السٌد ابراهٌم 

 -ه مصري ( المستوي الثالث : باسم جودة دمحم حسنٌن ملٌون جم )ثالثة ونصؾ ملٌون جنٌ
ملٌون جم ) واحد ملٌون جنٌه مصري ( وتتكون مجموعة التولٌع  1حد ألصى  -محاسب

مدٌر عام مسئول )بدون حد الصى  -الثانٌة من: المستوي االول : دمحم ابراهٌم محمود علً 
 3.5حد ألصى  -مسئول  مدٌر عام -( المستوي الثانً : محمود مرسً احمد سلٌمان 

ملٌون جم )ثالثة ونصؾ ملٌون جنٌه مصري ( المستوي الثالث : عبده محمود احمد 
ملٌون جم ) واحد ملٌون جنٌه مصري ( مجدي  1حد ألصى  -مدٌر مولع  -الحوٌري 

ملٌون جم ) واحد ملٌون جنٌه مصري  1حد ألصى  -مدٌر مولع  -احمد فهمً عبد الحمٌد 
ك بحك التولٌع أمام البنون وفً فتح الحسابات ولفلها والتعامل علٌها باإلٌداع فٌما ٌتعل -( أ 

والسحب وفتح اإلعتمادات بجمٌع أنواعها وحك إنشاء وإصدار خطابات الضمان بما فٌها 
ألي شخص من  -1الحساب الجاري فٌكون حك التولٌع علً ذلن فً حدود المبالػ التالٌة : 

تولٌع مجتمعاً مع أي شخص من المستوي االول من  المستوي االول من أي مجموعة
ألي شخص من المستوي الثانً من  -2مجموعة التولٌع االخري وذلن بدون حد ألصى . 

أي مجموعة تولٌع مجتمعاً مع أي شخص من المستوي االول أو المستوي الثانً من 
ألي شخص من  -3ملٌون جنٌه مصري  3.5مجموعة التولٌع االخري وذلن حتى 

المستوي الثالث من أي مجموعة تولٌع مجتمعاً مع أي شخص من المستوي االول أو 
ملٌون جنٌه  1المستوي الثانً أو المستوي الثالث من مجموعة التولٌع االخري وذلن حتى 

الموافمة فٌما ٌتعلك بحك االلتراض وااللتراض التموٌلى من البنون وشركات  -مصري ب 
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تمادات بجمٌع أنواعها وحك إنشاء وإصدار خطابات الضمان التؤجٌر التموٌلً بفتح االع
والتسهٌالت االئتمانٌة ( فٌكون ذلن ألي شخص من المستوى االول أو المستوي الثانً من 

أي مجموعة تولٌع مجتمعاً مع أي شخص من المستوي االول أو المستوي الثانً من 
بٌع لالصول الثابتة والمنمولة الموافمة فٌما ٌتعلك بحك ال -مجموعة التولٌع االخري ج 

المملوكة للشركة بجمٌع أنواعها وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات والرهون وكذلن 
االشتران فى المإسسات األخرى فٌكون الحك فً التولٌع على ذلن وفً حدود مبلػ 

ملٌون جم )فمط واحد ملٌون جنٌة مصري الؼٌر( ألي شخص من المستوي الثانً من أي 1
عة تولٌع مجتمعاً مع أي شخص من المستوي الثانً من مجموعة التولٌع االخري . مجمو

ملٌون جم )واحد ملٌون جنٌة مصري(  1أما فٌما ٌخص المعامالت التً تزٌد لٌمتها على 
فٌستلزم ذلن تولٌع شخصٌن من األشخاص المذكورٌن فً مجموعة التولٌع األولى فمط. د 

اإللكترونٌة الموافمة على تفوٌض االستاذ/ عماد على حسنى  فٌما ٌتعلك بالخدمات البنكٌة -
تنفٌذ كل المستندات المطلوبة إلستخدام لنوات توصٌل الخدمات  -3أحمد زهران باآلتى: 

البنكٌة اإللكترونٌة دون حدود وأتخاذ كل التصرفات الضرورٌة والتى من شؤنها المدرة 
لوب لتؤسٌس مستخدمٌن لنوات على التفوٌض وصالحٌة اعادة التفوٌض كما هو مط
تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض من  -4توصٌل الخدمات البنكٌة اإللكترونٌة دون اى حدود. 

الصالحٌات الممنوحة لهم بالنٌابة عن الشركة فٌما ٌخص كافة المعامالت البنكٌة 
 اإللكترونٌة أو التى تتم عن طرٌك اإلنترنت. .

, وتم اٌداعه  3490مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد , احمد ابراهٌم احمد شحاتة ,  - 159
بـ :  11/03/2010تم التؤشٌر فى تارٌخ  662, برلم اٌداع  11/03/2010بتارٌخ 

 استماله .
دمحم احمد محمود دمحم مشالى , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 160

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2770اٌداع , برلم  20/10/2010, وتم اٌداعه بتارٌخ  3966
 بـ : . 20/10/2010

, وتم  3966امل دمحم دمحم محمود بدوى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 161
 20/10/2010تم التؤشٌر فى تارٌخ  2770, برلم اٌداع  20/10/2010اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
 3966مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  رإٌة دمحم احمد محمود دمحم مشالى , عضو - 162

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2770, برلم اٌداع  20/10/2010, وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 20/10/2010

,  478كامٌلٌا دمحم صابر احمد السعدنى , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 170
التؤشٌر فى تارٌخ تم  794, برلم اٌداع  17/08/2005وتم اٌداعه بتارٌخ 

بـ : تعٌٌن مجلس ادارة جدٌد ورئٌس مجلس االدارة واعضاء مجلس  23/08/2011
االدارة وعضو منتدب للشركة لمدة جدٌدة على ان تكون اختصاصات كال من من الساده 

ٌكون  -حك االدارة والتولٌع : -اعضاء مجلس االدارة ورئٌس مجلس االدارة وهى كالتالى :
تولٌع للسٌدة / كامٌلٌا دمحم صابر احمد السعدنى رئٌس مجلس االدارة والسٌده حك االدارة وال

/ لمٌاء فاروق ابراهٌم ٌحً عضو مجلس االدارة والسٌد / عمرو دمحم عبد الحمٌد جنٌنة 
العضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع السلطات لتحمٌك اؼراض الشركة 
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هات الحكومٌة وؼٌر حكومٌة والوزرارات والجهات التابعة والتعامل باسمها مع كافة الج
لها والمإسسات والشركات واالفراد كما ٌكون لهم مجتمعٌن او منفردٌن اوسع السلطات 
الدارة الشركة والتعامل باسم الشركة وكذلن التعامل مع البنون والمصارؾ بما فى ذلن 

فاتر الشٌكات واستالمها والتولٌع المعامالت البنكٌة من فتح الحسابات الجارٌة وطلب د
علٌها امام كافة البنون وتمثٌل الشركة لانونٌا وفتح االعتمادات المستندٌة للصادرات 

والوراردات وكذلن لهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى اصدار الشٌكات والتولٌع علٌها 
لػ وتولٌع واصدار خطابات الضمان ولهم اٌضا مجتمعٌن او منفردٌن حك لبض ودفع المبا

وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات 
والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل و تعٌٌن وولؾ وعزل موظفى 

الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وكذلن حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او 
اما فى حالة التولٌع على عمود الشراء والبٌع لكافة االصول الثابتة منها  بعض ماذكر .

والمنمول واالراضى والسٌارات والتولٌع على عمود المروض والرهون وكل هذا باسم 
الشركة ولصالحها امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وخاصة الشهر العمارى 

دنى رئٌس مجلس االدارة والسٌدة / لمٌاء فاروق للسٌدة / كامٌلٌا دمحم صابر احمد السع
ابراهٌم ٌحٌى عضو مجلس االدارة و السٌد / عمرو دمحم عبد الحمٌد جنٌنة العضو منتدب 

 مجتمعٌن وكذلن حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر . .
وتم ,  478دمحم احمد صابر السعدنى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 171

بـ  23/08/2011تم التؤشٌر فى تارٌخ  794, برلم اٌداع  17/08/2005اٌداعه بتارٌخ 
. : 

, وتم  478لمٌاء فاروق ابراهٌم ٌحًٌ , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 172
بـ  23/08/2011تم التؤشٌر فى تارٌخ  794, برلم اٌداع  17/08/2005اٌداعه بتارٌخ 

. : 
,  478احمد صابر احمد السعدنى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  صابر - 173

تم التؤشٌر فى تارٌخ  794, برلم اٌداع  17/08/2005وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 23/08/2011

, وتم اٌداعه  478عمرو دمحم عبد الحمٌد جنٌنه , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 174
 بـ : . 23/08/2011تم التؤشٌر فى تارٌخ  794رلم اٌداع , ب 17/08/2005بتارٌخ 

175 - AymenGHorBEL , 145031اٌمن ؼربال , مدٌر مالى , الممٌد برلم لٌد  ,
تم التؤشٌر فى تارٌخ  8470, برلم اٌداع  14/10/1997وتم اٌداعه بتارٌخ 

السابك بما فٌها  بـ : ومنحة كافة الصالحٌات الممنوحة لمدٌر المطاع المالى 01/02/2012
 اضافته بمائمة التولعات المعتمدة امام البنون والمإسسات المالٌة بالمجموعة )أ( .

, وتم اٌداعه  145031روبرت كرٌستٌان نٌجسن , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 176
بـ :  01/02/2012تم التؤشٌر فى تارٌخ  8470, برلم اٌداع  14/10/1997بتارٌخ 

بالمجموعه )أ( بمائمة  -الكبرى بدال من السٌد /اسماعٌل عبد العزٌز اسماعٌل الصناعات 
 التولعات المعتمدة امام البنون والمإسسات المالٌة . .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  145031اٌؾ تروٌه , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 177
 بـ : استماله . 01/02/2012تم التؤشٌر فى تارٌخ  8470, برلم اٌداع  14/10/1997
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, وتم  124917محمود موسى حسٌن كٌالنى , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 178
 22/02/2012تم التؤشٌر فى تارٌخ  7655, برلم اٌداع  24/09/1988اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم اٌداعه  4927مازن حنا صادق حنا , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 179

بـ :  29/03/2012تم التؤشٌر فى تارٌخ  810, برلم اٌداع  29/03/2012بتارٌخ 
 المنتدب .

, وتم اٌداعه  4927كرٌم دمحم عٌد دمحم عٌد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 180
 بـ : . 29/03/2012تم التؤشٌر فى تارٌخ  810, برلم اٌداع  29/03/2012بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  4927 عٌد دمحم , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , ولٌد دمحم - 181
بـ :  29/03/2012تم التؤشٌر فى تارٌخ  810, برلم اٌداع  29/03/2012بتارٌخ 

 ل بذات االختصاصات والصالحٌات السابمه . 2019*تجدٌد مجلس اداره الشركه لعام 
, وتم  4997ارة , الممٌد برلم لٌد , ناهد على السٌد المتولى , عضو مجلس اد - 182

 02/05/2012تم التؤشٌر فى تارٌخ  1060, برلم اٌداع  02/05/2012اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
مصطفى محمود ابراهٌم مصطفى , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد  - 183

التؤشٌر فى تم  1060, برلم اٌداع  02/05/2012, وتم اٌداعه بتارٌخ  4997برلم لٌد , 
بـ : تجدٌد تعٌٌن مجلس ادارة الشركة لفترة جدٌدة مع بماء كافة  02/05/2012تارٌخ 

الصالحٌات والسابك منحها العضاء مجلس االدارة والمإشر بها بالسجل التجارى المختص 
 كما هى دون تعدٌل . .

 4997لٌد ,  دمحم مصطفى محمود ابراهٌم , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم - 184
تم التؤشٌر فى تارٌخ  1060, برلم اٌداع  02/05/2012, وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 02/05/2012
,  9627هاجر سمٌر السٌد احمد , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 302

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1961, برلم اٌداع  16/05/2017وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض  16/05/2017

بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن 
ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن 

 أو مجتمعٌن. .
, وتم اٌداعه  14276 السٌد ؼنٌم , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد , دمحم السٌد دمحم - 408

 بـ : . 24/12/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  7121, برلم اٌداع  24/12/2019بتارٌخ 
, وتم  14507دمحم حسن على احمد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 413

بـ  30/01/2020التؤشٌر فى تارٌخ  تم 637, برلم اٌداع  30/01/2020اٌداعه بتارٌخ 
. : 

, وتم اٌداعه  14600عطٌات احمد دمحم عوض , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 414
بـ :  11/02/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  861, برلم اٌداع  11/02/2020بتارٌخ 

 الماهرة بدال من السٌد / مصطفى دمحم عبدالرحمن بدوى .
, وتم اٌداعه  5463مد حمدون , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد , احمد حسن اح - 450
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بـ :  23/09/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  3090, برلم اٌداع  30/12/2012بتارٌخ 
 اسوان .

, وتم اٌداعه  5463فتحى ابراهٌم دمحم دمحم العطار , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 451
بـ :  23/09/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  3090, برلم اٌداع  30/12/2012بتارٌخ 

 البحٌرة . -دمنهور 
, وتم  15738اسر ماجد عبد الهادى نجم الدٌن , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 452

 12/10/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  4778, برلم اٌداع  12/10/2020اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم اٌداعه  12539, مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد ,  دمحم سعد ابراهٌم دمحم ماضً - 185

بـ : تكون  22/05/2012تم التؤشٌر فى تارٌخ  904, برلم اٌداع  16/02/2005بتارٌخ 
إختصاصات و سلطات المدٌر على النحو التالى : ٌمثل المدٌر الشركة فى عاللتها مع الؽٌر 

التعامل بإسمها فٌما عدا ما إختص به و له فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة و 
و له ) منفردا ( إجراء  0صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة 

كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و على األخص تعٌٌن و عـزل 
بض و دفع كافة وكالء و مستخدمى الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و مكافآتهم و ل

المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌــــع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام العمود 
والمشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وجمٌع المعامالت 
 التى تتم مع البنون والصرؾ واإلٌداع و صرؾ الشٌكات و التولٌع على حسابات الشركة
لدى البنون وله منفردا حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبـضائع و المنموالت و إبرام 
جمٌع العمود و التسهٌالت بإسم الشركة لدى البنون كما ٌحك له منفردا البٌع و الرهن و 
اإللتراض من البنـون و إبرام المروض المفتوح بها إعتمادات وفتح اإلعتمادات وكافة 

ادالت و إستئجار و شراء و بٌع المحالت والعمارات والرهونات و له المشترٌات والمب
الحك فى التعامل بإسم الشركة و ضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر 
الحكومٌة و المطاع العام و لطاع األعمال العام و المطاع الخاص بكافة أشكالهم و كافة 

عن نشاط التخلٌص الجمركى كما ٌحك له مكاتب الشهر العمارى وهو المدٌر المسئول 
منفردا الشراء والبٌع والرهن من أى جهة حكومٌة أوخاصة كما ٌحك له منفردا التولٌع أمام 
كافة البنون على الكفاالت التضامنٌة للشركات الشمٌمة وله حك توكٌل الؽٌر فى كل أوبعض 

 ما ذكر .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  4050مٌد برلم لٌد , اٌمن عبد الفتاح على سلٌمان , مدٌر , الم - 186

بـ : لالستٌراد  29/05/2012تم التؤشٌر فى تارٌخ  3155, برلم اٌداع  05/12/2010
والتصدٌر وله فى ذلن ابرام عمود االستٌراد والتصدٌر بدول االتحاد االوربى والتولٌع 

كتابة نٌابة عن رئٌس  علٌها بعد موافمة مجلس االدارة لكل عمد او عملٌة منفصلة على حدى
مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب واتمام االجراءات الخاصة 

 بذلن والتعامل مع السارات والمنصلٌات المصرٌة بالخارج فى هذا الخصوص . .
, وتم اٌداعه  2435احمد ممدوح عبد الحمٌد سلٌم , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 187

بـ :  01/07/2012تم التؤشٌر فى تارٌخ  1740, برلم اٌداع  11/08/2008بتارٌخ 
 استماله .
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رافت عبدالعزٌز على نجا , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 188
تم التؤشٌر فى تارٌخ  1740, برلم اٌداع  11/08/2008, وتم اٌداعه بتارٌخ  2435

 بـ : . 01/07/2012
, وتم اٌداعه  2435ممدوح دمحم لطب دمحم , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 189

بـ :  01/07/2012تم التؤشٌر فى تارٌخ  1740, برلم اٌداع  11/08/2008بتارٌخ 
إعادة تشكٌل مجلس اإلدارة و تحدٌد و الصالحٌات واالختصاصات الموافمة على  --منتدب

لسادة اعضاء مجلس االدارة على النحو التالى : ٌملن كل تحدٌد صالحٌات واختصاصات ا
رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب و ا.د /  -من ا.د / رافت عبد العزٌز على نجا 

عضو مجلس ادارة منتدب ) مجتمعٌن او منفردٌن ( حك التولٌع  -ممدوح دمحم لطب دمحم 
و التعامل باسم الشركة عن طرٌك  على الشركة امام كافة البنون الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة

السحب او اإلٌداع و فتح و ؼلك الحسابات و التولٌع على الشٌكات و فتح االعتمادات و 
التولٌع على مستندات فتح التسهٌالت االئتمانٌة و كل ما ٌتعلك به من مستندات نٌابة عن 

د و ابرام الصفمات الشركة و التولٌع امام مصلحة الشهر العمارى و حك التولٌع على العمو
و حك االلتراض من البنون و بٌع و رهن أصول الشركة و حك توكٌل البنون فً الرهن و 

على ان ٌسبك بٌع االصول -لهما حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر 
 موافمه الجمعٌه العامه لالختصاص. .

,  2435الممٌد برلم لٌد ,  وائل السٌد احمد السٌد شعالن , عضو مجلس ادارة , - 190
تم التؤشٌر فى تارٌخ  1740, برلم اٌداع  11/08/2008وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 01/07/2012
, وتم  2435حسن على حسن عثمان , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 191

 01/07/2012تم التؤشٌر فى تارٌخ  1740, برلم اٌداع  11/08/2008اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  2435حسنى لطب طه دمحم شكٌبان , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 192

 01/07/2012تم التؤشٌر فى تارٌخ  1740, برلم اٌداع  11/08/2008اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  2435حسن لطفى ابراهٌم دمحم على , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 193

 01/07/2012تم التؤشٌر فى تارٌخ  1740, برلم اٌداع  11/08/2008اعه بتارٌخ اٌد
 بـ : .
, وتم  2435طارق شفٌك دمحم حافظ , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 194

 01/07/2012تم التؤشٌر فى تارٌخ  1740, برلم اٌداع  11/08/2008اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم اٌداعه  2435 على نوار , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد , دمحم مدحت دمحم - 195

 بـ : . 01/07/2012تم التؤشٌر فى تارٌخ  1740, برلم اٌداع  11/08/2008بتارٌخ 
احمد فإاد سمٌح دمحم عبد هللا ابو حسٌن , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 196

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2591برلم اٌداع ,  07/11/2012, وتم اٌداعه بتارٌخ  5359
بـ : اعاده انتخاب وتشكٌل مجلس االداره مع االبماء على اختصاصات  07/11/2012

 رئٌس مجلس االداره الحالٌه بدون اى تعدٌل كما هو وارد بالسجل التجارى . .
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ٌداعه , وتم ا 5359سلٌم دمحم احمد على , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 197
 بـ : . 07/11/2012تم التؤشٌر فى تارٌخ  2591, برلم اٌداع  07/11/2012بتارٌخ 

, وتم  5359اٌمن دمحم السٌد عبدالباسط , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 198
 07/11/2012تم التؤشٌر فى تارٌخ  2591, برلم اٌداع  07/11/2012اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم اٌداعه  5372السٌد دمحم دمحم , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  دمحم - 199

بـ :  18/11/2012تم التؤشٌر فى تارٌخ  2657, برلم اٌداع  18/11/2012بتارٌخ 
اعادة انتخاب وتعٌٌن وتشكٌل مجلس االدارة وتحدٌد صالحٌاته لٌصبح على النحو 

لى معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص وبالصالحٌات التالٌة : ٌملن حك التولٌع ع
مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة أن 

ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة مجتمعٌن 
لسٌد / دمحم أو منفردٌن . وٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة رئٌس مجلس االدارة ا

السٌد دمحم دمحم )منفردا ( أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والرسمٌة والوزارات 
واالجهزة التنفٌذٌة التابعة للدولة وكافة االجهزة التابعة لالحٌاء بكافة محافظات الجمهورٌة 

ص تعبٌن وله الحك فى اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة فى ؼرض الشركة على االخ
وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع 

كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود 
والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل وشراء جمٌع المواد 

والبضائع والمنموالت ووسائل النمل والتعامل مع مصلحة الجمارن والضرائب والمهمات 
والهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة وكافة ادارات المرور وله حك التعامل مع البنون فى 

ودائع  -اعتمادات خطابات ضمان -فتح و الؽاء الحسابات بجمٌع أنواعها ) حسابات جارٌة 
اج عن رأس المال واصدار الشٌكات أمام البنون وكافة ( والسحب واالٌداع واالفر

المعامالت المصرفٌة وله حك االلتراض والرهن من البنون وكافة المإسسات التموٌلٌة 
بكافة أنواعها وله حك بٌع السٌارات ووسائل النمل . " بكافة أنواعها باسم الشركة وله حك 

 تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى بعض أو كل ماذكر . .
, وتم  5372شادى دمحم حسن الهجان , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 200

 18/11/2012تم التؤشٌر فى تارٌخ  2657, برلم اٌداع  18/11/2012اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم اٌداعه  5372مصطفى ناجح جمعة , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 201

 بـ : . 18/11/2012تم التؤشٌر فى تارٌخ  2657رلم اٌداع , ب 18/11/2012بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  5910دمحم فرحان السكمانً , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 210

بـ :  14/07/2013تم التؤشٌر فى تارٌخ  1838, برلم اٌداع  14/07/2013بتارٌخ 
اعاده تشكٌل مجلس االداره وٌكون اختصاصاته علً النحو التالً : لرئٌس مجلس االداره 

مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع علً معامالت الشركه  ونائب رئٌس مجلس االداره
وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع علً هذه التعامالت والتعهدات و لهما حك فً تعٌٌن 
عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركه ولرئٌس مجلس 

التعامل باسم الشركه وضمن  االداره ونائب رئٌس مجلس االداره مجتمعٌن اومنفردٌن حك
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اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال 
والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان 
صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وجمٌع ما سبك باسم الشركه ولمصلحتها  وكافة

وضمن ؼرضها و حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع و الرهن الصول الشركه 
وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك 

فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه  التولٌع علً عمود المرض والرهن والحك
وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك 
بعض ما ذكر  بمعامالت الشركه بالنمد واالجل وكذالن حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل او

. 
عبد المنان عبد الهادي البٌطار , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 211

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1838, برلم اٌداع  14/07/2013, وتم اٌداعه بتارٌخ  5910
 بـ : . 14/07/2013

 5910لٌد ,  حازم عبد الباسط كاللٌب العشابً , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم - 212
تم التؤشٌر فى تارٌخ  1838, برلم اٌداع  14/07/2013, وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 14/07/2013
, وتم  5910احمد عزازي دمحم ضافر , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 213

 14/07/2013تم التؤشٌر فى تارٌخ  1838, برلم اٌداع  14/07/2013اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  5910عمرو دمحم حسن , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 214

بـ : تجدٌد  14/07/2013تم التؤشٌر فى تارٌخ  1838, برلم اٌداع  14/07/2013
تعٌٌن السٌد / عمرو دمحم حسن دمحم مدٌرا ادارٌا للشركه ومنحه حك التولٌع والسحب 

 عامالت البنكٌه .واالٌداع واصدار الشٌكات وكافه الم
, وتم  6103شٌرٌن رمضان محمود ٌس دمحم , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 215

 31/10/2013تم التؤشٌر فى تارٌخ  2685, برلم اٌداع  31/10/2013اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : الجٌزة .

,  6103عاٌده اسماعٌل عثمان اسماعٌل , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 216
تم التؤشٌر فى تارٌخ  2685, برلم اٌداع  31/10/2013وتم اٌداعه بتارٌخ 

بـ : تجدٌد مدة عضوٌة مجلس االدارة لمده ثالث سنوات مع االحتفاظ  31/10/2013
 بنفس الصالحٌات الواردة فى السجل التجارى . .

, وتم اٌداعه  5374 احمد عبد الرإوؾ احمد احمد , مدٌر مالى , الممٌد برلم لٌد , - 202
بـ :  19/11/2012تم التؤشٌر فى تارٌخ  2665, برلم اٌداع  19/11/2012بتارٌخ 

ٌمثل الشركة لانونا وامام المضاء السٌد / رئٌس مجلس اإلدارة. ٌرخص للسٌدٌن / رئٌس 
مجلس اإلدارة والعضو المنتدب واالستاد/ احمد عبد الرإوؾ احمد احمد أٌوب المدٌر 

مجتمعٌن الحك فً إصدار 25905052100035ركة وٌحمل رلم لومً المالى للش
وإلؽاء كافة التوكٌالت المانونٌة الصادرة باسم الشركة ٌرخص للسٌدٌن / رئٌس مجلس 
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اإلدارة والعضو المنتدب واالستاذ/ احمد عبد الرإوؾ احمد احمد أٌوب المدٌر المالى 
حك فً التولٌع نٌابة عن مجتمعٌن ال25905052100035للشركة وٌحمل رلم لومً 

الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وتمثٌل الشركة امام الؽٌر.. ٌرخص 
للسٌدٌن / رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب و االستاذ/ احمد عبد الرإوؾ احمد احمد 

أٌوب المدٌر المالى للشركة وٌحمل رلم لومً ?????????????? مجتمعٌن الحك فً 
رام وإجراء كافة التصرفات المانونٌة المتعلمة بؤصول الشركة بكافة أنواعها ومن هذه اب

التصرفات البٌع و الشراء و التنازل و الرهن واإلٌجار وكذلن التولٌع على كافة العمود و 
المستندات المتعلمة بهذه التصرفات ومن بٌنها أٌضا عمود وأوامر ومستندات بٌع و شراء 

ة وذلن أمام كافة الجهات و المصالح و الهٌئات الحكومٌة ومن بٌنها الشهر االوراق المالٌ
العماري و التوثٌك و البورصة المصرٌة و شركة مصر للمماصة والسجل التجاري 

والؽرؾ التجارٌة وامام إدارات المرور وفى التصدٌك على عمود البٌع امام الشهر العماري 
ٌرها للعاملٌن بالشركة امام البنون والجهات وفى تحدٌد كافة الصالحٌات المالٌة وؼ

المصرفٌة األخرى وفى التصالح امام المحاكم بكافة درجتها وفى توكٌل من ٌراه فً 
التنازل عن عدادات المٌاه والكهرباء والتلٌفونات وعمود االٌجار لفروع بٌع منتجات 

افة الجهات الؽٌر الشركة التً ٌتم التؤشٌر بلمها وشطبها من السجل التجاري وكذلن ك
حكومٌة وكذلن الحك فً التولٌع على عمود تؤسٌس الشركات و التعدٌالت 

مجتمعٌن فً التولٌع علً عمود فتح وإؼالق الحسابات 25905052100035الالزم
البنكٌة وعمود االستدانة والمرض والرهن والتولٌع على كافة الشٌكات وكافة المعامالت 

ون والجهات المصرفٌة االخرى ولهم الحك فً تفوٌض وتوكٌل البنكٌة والمصرفٌة أمام البن
الؽٌر فً كل أو بعض مما ذكر ٌرخص للسٌدٌن / رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 

واالستاذ/ احمد عبد الرإوؾ احمد احمد أٌوب المدٌر المالى للشركة وٌحمل رلم لومً 
ى البنون والجهات مجتمعٌن فً التولٌع نٌابة عن الشركة لد25905052100035

المصرفٌة األخرى علً كفالة الشركات التابعة التً تساهم / احمد عبد الرإوؾ احمد احمد 
أٌوب المدٌر المالى للشركة وٌحمل رلم لومً المالٌة وؼٌرها للعاملٌن بالشركة امام البنون 

والجهات المصرفٌة خصن الشركة فً رإوس أموالها. ٌرخص للسٌدٌن / رئٌس مجلس 
دارة والعضو المنتدب واالستاد/ احمد عبد الرإوؾ احمد احمد أٌوب المدٌر المالى اإل

مجتمعٌن فى تحدٌد كافة الصالحٌات  25905052100035للشركة وٌحمل رلم لومً 
المالٌة وؼٌرها للعاملٌن بالشركة امام البنون والجهات المصرفٌة وٌرخص للسٌد االستاذ 

مجلس االدارة فى كافة الصالحٌات السابمة مع اى من دمحم طارق زكرٌا دمحم توفٌك عضو 
السٌدٌن رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب واالستاذ / احمد عبد الرإوؾ احمد احمد 

 انوب على ان ٌكون حك تمثٌل الشركة امام المضاء ولرئٌس مجلس االدارة منفردا .
, وتم  5444برلم لٌد ,  عبد السالم على السعدى , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد - 203

 23/12/2012تم التؤشٌر فى تارٌخ  2989, برلم اٌداع  23/12/2012اٌداعه بتارٌخ 
بـ : مد مده مجلس االداره لثالث سنوات اخرى بذات الصالحٌات الوارده بالسجل التجارى 

 على ان تحسب من تارٌخ التاشٌر بالسجل التجارى .
, وتم اٌداعه  5910مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  خالد ابراهٌم العمر , رئٌس - 204

بـ :  14/07/2013تم التؤشٌر فى تارٌخ  1838, برلم اٌداع  14/07/2013بتارٌخ 
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 استماله .
 5910فاٌز بن مرزوق بن بركى السلمى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 205

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1838, برلم اٌداع  14/07/2013, وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : استماله . 14/07/2013

, وتم  5910عمار دمحم دٌب كرٌانى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 206
 14/07/2013تم التؤشٌر فى تارٌخ  1838, برلم اٌداع  14/07/2013اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : استماله .

, وتم  5910ادارة , الممٌد برلم لٌد , فراس دمحم دٌب كرٌانى , عضو مجلس  - 207
 14/07/2013تم التؤشٌر فى تارٌخ  1838, برلم اٌداع  14/07/2013اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : استماله .

, وتم اٌداعه  5910أحمد ابراهٌم العمر , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 208
بـ :  14/07/2013ى تارٌخ تم التؤشٌر ف 1838, برلم اٌداع  14/07/2013بتارٌخ 

 استماله .
 5910وائل رزق عبداللطٌؾ متولى , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 209

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1838, برلم اٌداع  14/07/2013, وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : استماله . 14/07/2013

, وتم اٌداعه  6273لممٌد برلم لٌد , عطٌه عرفه عطٌه المراكبى , مدٌر عام , ا - 217
بـ : ٌمثل  19/01/2014تم التؤشٌر فى تارٌخ  143, برلم اٌداع  19/01/2014بتارٌخ 

المدٌرٌن الشركة فً عاللتها مع العٌر ولهما مجتمعا متفرد فً هذا الصدد أوسع السلطات 
شركة أى المانون أو إلدارة الشركة والتعامل با سمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد ال

التحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة . وللسٌد / عطٌه عرفه عطٌة المراكبى منفردا حك التعامل 
باسم الشركة وضمن اؼرضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام 

والهجرة  ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم والتعامل مع وزارة الموى والعاملة
وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب " إٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 

وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنو 
والمصارؾ وحك اإلفراج عن رأس المال وكل نلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن 

عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة له الحك فً التولٌع علً 
وممتلكاتها العمارٌة ولصالحها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة 

وتحدٌد مرتبتهم وأجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 
والصفمات التى تتعلك  السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات

بمعامالت الشركة بالنمد أو باآلجل وله حك التولٌع علً عمود تاسٌس الشركات وله حك 
 توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . .

, وتم اٌداعه  6273هشام رٌاض عبدالحلٌم الكالؾ , مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد ,  - 218
 بـ : . 19/01/2014تم التؤشٌر فى تارٌخ  143اع , برلم اٌد 19/01/2014بتارٌخ 

, وتم  6365حسن توفٌك حسن ابراهٌم العمراوى , مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد ,  - 219
بـ  20/02/2014تم التؤشٌر فى تارٌخ  496, برلم اٌداع  20/02/2014اٌداعه بتارٌخ 

صالحٌات واالختصاصات على الؽاء حك التولٌع والتفوٌض فى ال-استماله -: الشركه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 136 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جشس التعامل مع هذا ال يجو

 مدٌر عام الشركة . -الخاصه للسٌد االستاذ/ حسن توفٌك حسن ابراهٌم العمراوى 
عبد الرحمن عباس مسعود العمراوي , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد  - 220

تم التؤشٌر فى  496, برلم اٌداع  20/02/2014, وتم اٌداعه بتارٌخ  6365برلم لٌد , 
بـ : على بماء منح حك التولٌع والتفوٌض فى الصالحٌات  20/02/2014تارٌخ 

 واالختصاصات للساده اعضاء مجلس االدارة كما هى دون تعدٌل بالسجل التجارى .
,  6387عاطؾ عبدالجواد دمحم عبدالؽنى , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 221

تم التؤشٌر فى تارٌخ  588ع , برلم اٌدا 04/03/2014وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 04/03/2014

, وتم اٌداعه بتارٌخ  6486زٌنب ابراهٌم سالم الحلفاوى , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 222
بـ : ٌمثل  10/04/2014تم التؤشٌر فى تارٌخ  980, برلم اٌداع  10/04/2014

لهما فى هذا الصدد اوسع المدٌران مجتمعان او منفردان الشركة فى عاللتها مع الؽٌر و
السلطات إلدارة الشركة والتعامل بإسمها فٌما عدا ما احتفظ به عمد الشركة او المانون او 
الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة , وحك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها , واجراء 

عزل كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ و
وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم والحك فى التولٌع نٌابة 

عن الشركة والشركاء على تعدٌل عمد الشركة امام مصلحة الشهر العمارى والهٌئة العامة 
لالستثمار وهٌئة الرلابة المالٌة والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات واجراء 

مود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة االخص ولبض ودفع كافة المبالػ كافة الع
والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 
 تولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود , والحك فى لبض .الشركة بالنمد او باألجل وال

, وتم اٌداعه بتارٌخ  6486على احمد احمد حبٌسى , مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد ,  - 223
 بـ : . 10/04/2014تم التؤشٌر فى تارٌخ  980, برلم اٌداع  10/04/2014

, وتم  6527, الممٌد برلم لٌد , على على دمحم دمحم ؼالى , عضو مجلس ادارة  - 224
 05/05/2014تم التؤشٌر فى تارٌخ  1160, برلم اٌداع  05/05/2014اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم  6527عالء فهمى احمد الشٌخ , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 225

 05/05/2014تم التؤشٌر فى تارٌخ  1160, برلم اٌداع  05/05/2014اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  6527دمحم مصطفى رشاد الزمٌتً , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 226

 05/05/2014تم التؤشٌر فى تارٌخ  1160, برلم اٌداع  05/05/2014اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم اٌداعه  6527على دمحم دمحم ؼالى , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 227

بـ :  05/05/2014تم التؤشٌر فى تارٌخ  1160, برلم اٌداع  05/05/2014بتارٌخ 
سنوات مع االبماء على كافه الصالحٌات  3اعادة تشكٌل مجلس االدارة والتجدٌد لمده 

 رئٌس مجلس االداره .-لى دمحم دمحم ؼالى الممنوحه للسٌد الدكتور / ع
, وتم  6527دمحم احمد جالل دمحم مصطفى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 228
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 05/05/2014تم التؤشٌر فى تارٌخ  1160, برلم اٌداع  05/05/2014اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
,  6527لممٌد برلم لٌد , رامى احمد جالل دمحم مصطفى , عضو مجلس ادارة , ا - 229

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1160, برلم اٌداع  05/05/2014وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 05/05/2014

,  6546سمٌر عبد هللا مصطفى االخطل , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 230
تم التؤشٌر فى تارٌخ  1227, برلم اٌداع  13/05/2014وتم اٌداعه بتارٌخ 

 1/5/2019تجدٌد مدة مجلس اإلدارة لمدة ثاللث سنوات تبدأ من  -بـ :  13/05/2014
. إضافة حك لرئٌس مجلس اإلدارة فى تؤسٌس الشركات والتولٌع على  1/5/2022حتى 

عمود التؤسٌس لصالح الشركة والتولٌع على عمود بٌع وشراء األصول الثابتة والمنمولة 
والتولٌع عنها أمام مصلحة الضرائب المصرٌة وضرائب الخاصة بالشركة وتمثٌل الشركة 

المٌمة المضافة واللشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة والهٌئة العامة 
لإلستثمار والهٌئة العامة للتؤمٌنات اإلجتماعٌة وتمثٌل الشركة أمام المحاكم والجهات 

الحك فى التصالح فى المنازعات المضائٌة وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وله 
الممامة لصالح أو ضد الشركة على أن تبمى بالى الصالحٌات الممنوحة له كما هى بالسجل 

 التجارى . .
,  6672مٌسره عبد الحمٌد ٌوسؾ خضر , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 231

ر فى تارٌخ تم التؤشٌ 1800, برلم اٌداع  07/07/2014وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االداره . 07/07/2014

احمد رفعت دمحم مصطفى , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 232
تم التؤشٌر فى تارٌخ  1846, برلم اٌداع  10/07/2014, وتم اٌداعه بتارٌخ  6677

ثالث سنوات مع االبماء على تشكٌل بـ : تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة  10/07/2014
 المجلس كما هو واختصاصات المجلس كما هى . .

,  6770دمحم مصطفى مرسى دمحم حسان , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 233
تم التؤشٌر فى تارٌخ  2165, برلم اٌداع  21/08/2014وتم اٌداعه بتارٌخ 

ن لكـــل من رئٌس مجلس اإلدارة و نائبــى بـ : )من ذوى الخبره(ٌكـــو 21/08/2014
رئٌس مجلــس اإلدارة ) منفردٌن ( تمثٌل الشــركة فى عاللتها مع الؽٌر والتولٌع نٌابة عن 
الشركة على كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و عمود الشراء و البٌع 

ركة أمام الشهر العمارى و للعمارات و المنموالت وؼٌرها بإسم الشركة وألؼراض الش
التوثٌك و أمام كافة الجهات الحكومٌة و المطاع العام و المطاع الخاص و لطاع األعمال 

العام و ٌكون لكل منهم ) منفردا ( التولٌع على أى نوع من المعامالت المالٌة للشركة مع 
هن البنون والمصارؾ بالسحب وال إٌداع و فتح وؼلك الحسابات و المروض و الر

والتسهٌالت اإلئتمانٌة و جمٌع الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل 
ولكل منهم )منفردا( ابرام المروض المفتوح بها اعتمادات وفتح االعتمادات والمبادالت 
والرهونات ولكل منهم )منفردا( التولٌع عن كافه معامالت الشركه امام مكاتب الشهر 

ك وكل منهم )منفردا( مسئوال عن نشاط التخلٌص الجمركى كما ٌحك لكل العمارى والتوثٌ
 منهم منفردا توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . .
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, وتم  6770خالد دمحم سمٌر دمحم خورشٌد , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 234
 21/08/2014خ تم التؤشٌر فى تارٌ 2165, برلم اٌداع  21/08/2014اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
,  6770حسام جابر محمود حسن , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 235

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2165, برلم اٌداع  21/08/2014وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 21/08/2014

, وتم  6784مارن فٌلٌب عدلى بسالى , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 236
 26/08/2014تم التؤشٌر فى تارٌخ  2218, برلم اٌداع  26/08/2014اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : تجدٌد مدة اخرى لمجلس االدارة الحالى بنفس التشكٌل ونفس االختصاصات . .
, وتم اٌداعه  6946دمحم نبٌل عباس حسٌن , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 237

بـ :  11/11/2014تم التؤشٌر فى تارٌخ  2964, برلم اٌداع  11/11/2014بتارٌخ 
اعادة تشكٌل مجلس االدارة مع تفوٌض كل من السٌد رئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس 
مجلس االدارة مجتمعٌن أو منفردٌن فً التعامل مع البنون بالسحب و االٌداع النمدي و 

بنكٌة وشراء االصول الثابتة الشٌكات وفتح و أؼالق الحسابات وكافة التعامالت ال
للشركةوكذلن التعامل مع كافة االجهزه الحكومٌة من أداراة المرور و الهٌئة العامة 

للتؤمٌنات االجتماعٌة و مكتب العمل و الهٌئة العامة للرلابة علً الصادرات و الواردات و 
مار و المناطك مصلحة الجمارن والسجل التجاري و الشهر العماري و الهٌئة العامة لألستث

الحرة و السجل العٌنً و المساحة وأي مصلحة حكومٌة أخري ، ولهم حك تفوٌض أو 
 توكٌل من ٌشاء فً كل او بعض ماذكر .

, وتم  6946حنان دمحم فرؼلً عبد هللا , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 238
 11/11/2014فى تارٌخ تم التؤشٌر  2964, برلم اٌداع  11/11/2014اٌداعه بتارٌخ 

 . -بـ : المنتدب للشئون المالٌة و االدارٌه 
, وتم  6946حلمى دمحم صدلى برؼث , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 239

 11/11/2014تم التؤشٌر فى تارٌخ  2964, برلم اٌداع  11/11/2014اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
ائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب , الممٌد برلم عمرو سعٌد محمود عبد هللا , ن - 240
تم التؤشٌر فى  3439, برلم اٌداع  17/12/2014, وتم اٌداعه بتارٌخ  7049لٌد , 

 بـ : مشرفا ومسإوال عن نشاط التخلٌص الجمركى بالشركة . . 17/12/2014تارٌخ 
اٌداعه بتارٌخ , وتم  7650منى جمال دسولى دمحم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 241

بـ : بدال من  29/07/2015تم التؤشٌر فى تارٌخ  2453, برلم اٌداع  29/07/2015
 السٌد / رامى اٌلى جورج سٌاج من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة .

,  10363ممدوح عثمان حسٌن الزرلة , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 242
تم التؤشٌر فى تارٌخ  59208برلم اٌداع ,  30/09/2003وتم اٌداعه بتارٌخ 

حك االدارة والتولٌع عن الشركة لكل من  -بـ : تجدٌد مدة مجلس االدارة  03/08/2015
والسٌد العضو المنتدب / دمحم -رئٌس مجلس االدارة االستاذ /ممدوح عثمان حسٌن الزرله 

ن البنون فٌكون حسن دمحم دمحم خضر مجتمعٌن او منفردٌن اما حك االلتراض والرهن م
بتولٌع كل من السٌد /ممدوح عثمان حسٌن الزرله رئٌس مجلس االدارة والسٌد / دمحم احمد 
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 حسن رمضان عضو مجلس ادارة مجتمعٌن فمط .
,  10363دمحم محمود عبد الحمٌد جمعه , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 243

تم التؤشٌر فى تارٌخ  59208 , برلم اٌداع 30/09/2003وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 03/08/2015

, وتم  10363حاتم حسن دمحم دمحم خضر , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 244
 03/08/2015تم التؤشٌر فى تارٌخ  59208, برلم اٌداع  30/09/2003اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
 10363ادارة , الممٌد برلم لٌد , دمحم احمد حسن رمضان زهران , عضو مجلس  - 245

تم التؤشٌر فى تارٌخ  59208, برلم اٌداع  30/09/2003, وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 03/08/2015

, وتم اٌداعه  10363دمحم حسن دمحم دمحم خضر , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 246
 بـ : . 03/08/2015ٌخ تم التؤشٌر فى تار 59208, برلم اٌداع  30/09/2003بتارٌخ 

,  10363ثروت عثمان حسٌن الزرلا , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 247
تم التؤشٌر فى تارٌخ  59208, برلم اٌداع  30/09/2003وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 03/08/2015
, وتم  10363دمحم عثمان حسٌن الزرلة , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 248

 03/08/2015تم التؤشٌر فى تارٌخ  59208, برلم اٌداع  30/09/2003اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  7755صالح سعد مرسى بالل , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 249

 06/09/2015تم التؤشٌر فى تارٌخ  2895, برلم اٌداع  06/09/2015اٌداعه بتارٌخ 
الداره االستاذ/ صالح سعد مرسى بالل منفردا ولعضوى مجلس بـ : لرئٌس مجلس ا

الحك فى -االداره االستاذ/ اسامه دمحم دمحم زٌتون واالستاذ/ دمحم حسن سلٌم زٌتون مجتمعٌن
التولٌع عن الشركه وتمثٌلها لانونا وحك التولٌع عن الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه 

الجهزه التنفٌذٌه التابعه للدوله و كافه االجهزه وؼٌر الحكومٌه والرسمٌه والوزارات وا
التابعه لالحٌاء بكافه محافظات الجمهورٌه وهٌئه المجتمعات العمرانٌه الجدٌده واجهزه 

المدن التابعه للهٌئه وهٌئه التنمٌه الصناعٌه والتولٌع على العمود امام الشهر العمارى 
عامالت المالٌه وفتح الحسابات والتولٌع والتوثٌك والتولٌع لدى البنون والمصارؾ على الم

على الشٌكات وخطابات الضمان واالعتمادات المستندٌه والسحب واالٌداع وحك االلتراض 
والرهن وابرام عمود المعاوضه واجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض 

باتهم الشركه وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرت
واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات 

التجارٌه وابرام كافه العمود والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او 
باالجل وشراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والسٌارات والتعامل مع 

خطابات ضمان -اعتمادات-ون فى فتح والؽاء الحسابات بجمٌع انواعها ) حسابات جارٌهالبن
( والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات وتمدٌم الشٌكات واستالم الرفض علٌها والتعامل مع 

الشهر العمارى والتوثٌك والتصالح وااللرار واالنكار واالبراء امام جمٌع المحاكم وكافه 
لحك فى بٌع اصول الشركه الثابته او اٌجارها فٌكون ذلن بموافمه الجهات ولٌس لهم ا
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 الجمعٌه العادٌه للشركه ولهم حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر .
اسالم اسماعٌل أمٌن سلٌمان بركات , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 250

تم التؤشٌر فى تارٌخ  3139اٌداع , برلم  30/09/2015, وتم اٌداعه بتارٌخ  7813
 بـ : . 30/09/2015

, وتم اٌداعه  7813احمد حسن دمحم خلٌل , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 251
 بـ : . 30/09/2015تم التؤشٌر فى تارٌخ  3139, برلم اٌداع  30/09/2015بتارٌخ 

, وتم  7813الممٌد برلم لٌد , اٌمان دمحم على بكر احمد , عضو مجلس ادارة ,  - 252
 30/09/2015تم التؤشٌر فى تارٌخ  3139, برلم اٌداع  30/09/2015اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
 7813مروان دمحم جمال الدٌن دمحم عوض , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 253

رٌخ تم التؤشٌر فى تا 3139, برلم اٌداع  30/09/2015, وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 30/09/2015

 7978عزالدٌن ٌاشار حسن عباس حلمى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 254
تم التؤشٌر فى تارٌخ  3999, برلم اٌداع  10/12/2015, وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 10/12/2015
,  7978, ٌاشار حسن عباس حلمً , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد  - 255

تم التؤشٌر فى تارٌخ  3999, برلم اٌداع  10/12/2015وتم اٌداعه بتارٌخ 
 عضو مجلس اداره .-مروان شٌرٌن حسن عباس حلمى -بـ :  10/12/2015

, وتم  7978شٌرٌن حسن عباس حلمً , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 256
 10/12/2015تم التؤشٌر فى تارٌخ  3999, برلم اٌداع  10/12/2015اٌداعه بتارٌخ 

استمرار تشكٌل مجلس اداره شركه سارا فارما لالستٌراد والتصدٌر -بـ : والعضو المنتدب
والتوكٌالت التجارٌه بكافه االختصاصات والمسئولٌات المسنده الٌه وتجدٌد مده عضوٌته 

 . 2021-2-21لمده ثالث سنوات اعتبارا من تارٌخ انعماد هذه الجمعٌه فى 
,  7978ساره شٌرٌن حسن عباس حلمى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 257

تم التؤشٌر فى تارٌخ  3999, برلم اٌداع  10/12/2015وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 10/12/2015

سٌؾ الدٌن ٌاشار حسن عباس حلمى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 258
تم التؤشٌر فى تارٌخ  3999, برلم اٌداع  10/12/2015ه بتارٌخ , وتم اٌداع 7978

 بـ : . 10/12/2015
,  8008جوده كمال الدٌن المرسً علً حب هللا , مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد ,  - 259

تم التؤشٌر فى تارٌخ  4149, برلم اٌداع  21/12/2015وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 21/12/2015

, وتم اٌداعه  8048حسن على سعد , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , على  - 260
بـ : تجدٌد  04/01/2016تم التؤشٌر فى تارٌخ  43, برلم اٌداع  04/01/2016بتارٌخ 

 مده مجلس االداره بنفس الصالحٌات .
,  8086مجدى جرجس عبود جرجس , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 261
تم التؤشٌر فى تارٌخ  246, برلم اٌداع  21/01/2016ٌداعه بتارٌخ وتم ا
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 سنوات اخرى وبنفس الصالحٌات . . 3بـ : تجدٌد لمدة  21/01/2016
زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد  - 262

تم التؤشٌر فى  668 , برلم اٌداع 03/03/2015, وتم اٌداعه بتارٌخ  7278برلم لٌد , 
بـ : تجدٌد عضوٌة مجلس ادارة الشركة لمدة جدٌدة بذات التشكٌل  08/02/2016تارٌخ 

 وبنفس االصالحٌات المإشر بها فى السجل التجارى . .
, وتم اٌداعه  8250حسام ابراهٌم االمام ابراهٌم , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 263

 بـ : . 09/03/2016تم التؤشٌر فى تارٌخ  894داع , برلم اٌ 09/03/2016بتارٌخ 
, وتم  8315ٌاسٌن طارق السٌد سالم , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 264

 29/03/2016تم التؤشٌر فى تارٌخ  1129, برلم اٌداع  29/03/2016اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  8315, الممٌد برلم لٌد ,  سالم طارق السٌد سالم السٌد , عضو مجلس ادارة - 265

 29/03/2016تم التؤشٌر فى تارٌخ  1129, برلم اٌداع  29/03/2016اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
,  8315الحسن طارق السٌد سالم السٌد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 266

رٌخ تم التؤشٌر فى تا 1129, برلم اٌداع  29/03/2016وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 29/03/2016

, وتم  8315طارق السٌد سالم السٌد , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 267
 29/03/2016تم التؤشٌر فى تارٌخ  1129, برلم اٌداع  29/03/2016اٌداعه بتارٌخ 

رئٌس مجلس االدارة فى تمدٌم  -بـ : ٌمثل الشركة المهندس/ طارق السٌد سالم السٌد 
بات واأللتماسات والتعدٌالت الخاصة بالشركة ومشارٌع الشركة أمام جمٌع مؤمورٌات الطل

الشهر العمارى ومكاتب التوثٌك وكافة الجهات الحكومٌة واألجهزة المحلٌة واألحٌاء وكذلن 
مرافمة السٌد مهندس المساحة وإرشاده لعمل المعاٌنات المٌدانٌة على الطبٌعة وكذلن 

لى التؽٌٌر والتنازل عن الطلبات والتولٌع على العمود اإلبتدائٌة تفوٌضه فى التولٌع ع
والنهائٌة أمام موثمى الشهر العمارى وإتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة حتى إتمام شهر العمود 
النهائٌة وتفوٌض سٌادته فى البٌع والشراء والرهن لكافة اصول وممتلكات الشركة والتولٌع 

د اإلئتمان وفتح الحسابات بالبنون والتولٌع أمامها والسحب باأللتراض من البنون وتحدٌ
واإلٌداع النمدى والتحصٌل نمداً وشٌكات نٌابة عن الشركة وبإسم الشركة كما له الحك فى 

التولٌع عن الشركة منفرداً أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة عن كل ماتمدم وله 
تلن الجهات وله حك إبرام وتولٌع العمود بالرهن فى حك إجراء كافة التعدٌالت التى تراها 

كل أو جزء من أصول الشركة وممتلكاتها ومشروعاتها أمام البنون كما له الحك فى 
تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماتمدم وكذلن حك توكٌل المحامٌن فى أعمال الشركة 

س اإلدارة و األستاذ عضو مجل -ولضاٌاها . ولكالً من األستاذ / الحسن طارق السٌد سالم 
عضو مجلس اإلدارة ، مجتمعٌن أو منفردٌن الحك فى التولٌع  -/ سالم طارق السٌد سالم 

عن الشركة بعمد المشاركة المبرم بٌن كل من شركة العمار للتوسع العمرانى والشركة 
و العربٌة للمماوالت واألستشارات الهندسٌة )أسان( مع شركة سٌمفونى العمارٌة المابضة أ
أحدى شركاتها التابعة أو الشمٌمة أو التى تساهم فٌها بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر أو تحل 

 محلها بؤختٌارها . .
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, وتم اٌداعه  8451اسالم دمحم السٌد محمود طلبه , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 268
بـ :  22/05/2016تم التؤشٌر فى تارٌخ  1720, برلم اٌداع  22/05/2016بتارٌخ 

 طرٌك الحرٌة .
, وتم اٌداعه  8660ولٌد فإاد عبدالعزٌز عبدالكرٌم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 269

بـ :  02/08/2016تم التؤشٌر فى تارٌخ  2585, برلم اٌداع  02/08/2016بتارٌخ 
 إلدارة تطوٌر االعمال للشركة .

,  8660, الممٌد برلم لٌد , مإمن احمد دمحم علٌان دروٌش , عضو مجلس ادارة  - 270
تم التؤشٌر فى تارٌخ  2585, برلم اٌداع  02/08/2016وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 02/08/2016
,  8660صفاء حلمى دمحم محمود حسنٌن , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 271

خ تم التؤشٌر فى تارٌ 2585, برلم اٌداع  02/08/2016وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 02/08/2016

,  8660احمد حلمى دمحم محمود حسنٌن , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 272
تم التؤشٌر فى تارٌخ  2585, برلم اٌداع  02/08/2016وتم اٌداعه بتارٌخ 

بـ : تجدٌد مدة مجلس اإلدارة إعادة تشكٌل مجلس اإلدارة و تحدٌد  02/08/2016
لرئٌس مجلس اإلدارة السٌد / احمد حلمً دمحم  - -لً النحو التالً :اختصاصاته لتصبح ع

محمود حسنٌن )منفردا( حك التولٌع عن الشركة امام كافه الجهات الحكومٌه و الؽٌر 
حكومٌه و امام البنون عن طرٌك السحب و االٌداع و فتح و ؼلك الحسابات و التولٌع علً 

مانٌه و كل ما ٌتعلك به من مستندات نٌابه عن الشٌكات و مستندات فتح التسهٌالت االئت
الشركة و حك الرهن و االلتراض و اصدار خطابات الضمان و شهادات الضمان و له حك 
التولٌع عن الشركة علً العمود و ابرام الصفمات و التولٌع امام مصلحه الشهر العماري و 

/ سلمً عٌد هالل حمود  للسٌدة -له حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر. 
 -مدٌر مالً  -و السٌد / دمحم حلمً محمود دمحم احمدٌن  -نائب رئٌس مجلس اإلدارة  -عٌد 

)مجتمعٌن فمط( حك التولٌع عن الشركة امام البنون عن طرٌك السحب و اإلٌداع و التولٌع 
ندات نٌابه علً الشٌكات و مستندات فتح التسهٌالت االئتمانٌه و كل ما ٌتعلك به من مست

للسٌد دمحم حلمً محمود دمحم  -عن الشركة و اصدار خطابات الضمان و شهادات الضمان. 
احمدٌن و السٌد ولٌد فإاد عبدالعزٌز عبدالكرٌم )مجتمعٌن فمط( حك التولٌع عن الشركة 

 علً العمود و ابرام الصفمات. .
, وتم  8660ٌد برلم لٌد , سلمى ناصر احمد دمحم , نائب رئٌس مجلس ادارة , المم - 273

 02/08/2016تم التؤشٌر فى تارٌخ  2585, برلم اٌداع  02/08/2016اٌداعه بتارٌخ 
 الماهرة . -مدٌنة نصر  -امام البنن العربى االفرٌمى  -الدور الول  -بـ : مول سٌتى ستارز 

,  8660امل حلمى دمحم محمود حسنٌن , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 274
تم التؤشٌر فى تارٌخ  2585, برلم اٌداع  02/08/2016وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 02/08/2016
, وتم اٌداعه  8660دمحم حلمً محمود دمحم احمدٌن , مدٌر مالى , الممٌد برلم لٌد ,  - 275

 بـ : . 02/08/2016تم التؤشٌر فى تارٌخ  2585, برلم اٌداع  02/08/2016بتارٌخ 
, وتم  8795دمحم حسن فراج عبد الرحٌم , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 276
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 19/09/2016تم التؤشٌر فى تارٌخ  3142, برلم اٌداع  19/09/2016اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : تجدٌد مدة مجلس االدارة الحالى للشركة لمدة ثالث سنوات اخرى .

,  8946ه , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , دمحم عبد الظاهر عبد العلٌم خلٌف - 277
تم التؤشٌر فى تارٌخ  3908, برلم اٌداع  10/11/2016وتم اٌداعه بتارٌخ 

بـ : تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة نظرا النتهاء مدته من تارٌخ انعماد  10/11/2016
 الجمعٌة .

,  9014الممٌد برلم لٌد , محسن السٌد شحاته ابو ادهب , رئٌس مجلس ادارة ,  - 278
تم التؤشٌر فى تارٌخ  4213, برلم اٌداع  05/12/2016وتم اٌداعه بتارٌخ 

بـ : تجدٌد مدة عضوٌة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات مع االحتفاظ  05/12/2016
 بنفس الصالحٌات الواردة فى السجل التجارى .

 9079ارة , الممٌد برلم لٌد , زٌنب ٌحٌى زكى حلٌم احمد زكى , عضو مجلس اد - 279
تم التؤشٌر فى تارٌخ  4452, برلم اٌداع  19/12/2016, وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 19/12/2016
 9079عبد هللا مصطفى خلٌل احمد خلٌل , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 280

فى تارٌخ تم التؤشٌر  4452, برلم اٌداع  19/12/2016, وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 19/12/2016

,  9079ؼادة مصطفى خلٌل احمد خلٌل , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 281
تم التؤشٌر فى تارٌخ  4452, برلم اٌداع  19/12/2016وتم اٌداعه بتارٌخ 

بـ : تجدٌد مده عضوٌه مجلس االداره لمده ثالث سنوات مع االحتفاظ  19/12/2016
 حٌات الوارده فى السجل التجارى .بنفس الصال

, وتم اٌداعه بتارٌخ  9174كامل دمحم عٌد دمحم بدٌر , مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد ,  - 282
 بـ : . 12/01/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  171, برلم اٌداع  12/01/2017

ه بتارٌخ , وتم اٌداع 9174كرٌم دمحم عٌد دمحم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 283
 بـ : استماله . 12/01/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  171, برلم اٌداع  12/01/2017

, وتم اٌداعه  9174احمد عادل محمود احمد حسٌن , مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد ,  - 284
بـ : ٌمثل  12/01/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  171, برلم اٌداع  12/01/2017بتارٌخ 

ة فً عاللتها مع الؽٌر ولهم فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة المدٌرون الشرك
والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة 

وللمدٌران السٌد / كامل دمحم عٌد دمحم بدٌر والسٌد / حسام الدٌن دمحم أمٌن  -للجمعٌة العامة 
دٌن أو مجتمعٌن حك التعامل بإسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع عبد اللطٌؾ منفر

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة 
أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع على 

شهادات الضمان وحك األفراج عن الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وأستصدار خطابات و
رأس المال وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن بإسم الشركة وضمن 

والبٌع  -أؼراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود الشراء واأللتراص والرهن 
ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضى والسٌارات والمنموالت بإسم الشركة 

الحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد موتباتهم ولص
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وأجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة 
والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد 

ل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر وللمدٌر السٌد / أحمد أو باألجل ولهما حك توكٌ
 عادل محمود أحمد حسٌن حك إدارة نشاط التخلٌص الجمركى فمط .. .

, وتم  9174حسام الدٌن دمحم امٌن عبد اللطٌؾ , مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد ,  - 285
بـ  12/01/2017تارٌخ تم التؤشٌر فى  171, برلم اٌداع  12/01/2017اٌداعه بتارٌخ 

. : 
, وتم  9181سامح فاٌز نظٌم زخارى , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 286

بـ  15/01/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  187, برلم اٌداع  15/01/2017اٌداعه بتارٌخ 
: تجدٌد صالحٌات مجلس االداره الحالى كاالتى : صالحٌات السٌد/ سامح فاٌز نظٌم 

له الحك مجتمع او منفرد فى التولٌع على جمٌع -1زخارى )رئٌس مجلس االداره( 
تعامالت الشركه وتعهداتها امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولطاع االعمال 

العام والخاص وحك السحب واالٌداه وجمٌع التعامالت البنكٌه مع البنون وفتح الحسابات 
له -3له الحك فى تمثٌل الشركه امام المضاء. -2الشركه . والتولٌع على الشٌكات باسم 

له حك فى التولٌع على عمود الرهن -4منفردا حك الرهن وااللتراض باسم الشركه. 
-من حمه التولٌع على بٌع وشراء اصول الشركه منفردا . -5وتوكٌل الؽٌر والبنون. 

له الحك مجتمع او -1 صالحٌات السٌد / عماد عدلى بخٌت عوٌضه )عضو مجلس االداره(
منفرد فى التولٌع على جمٌع تعامالت الشركه وتعالدتها امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر 
حكومٌه ولطاع االعمال العام والخاص وحك السحب واالٌداع وجمٌع التعامالت البنكٌه مع 

جرجس صالحٌات السٌد / -البنون وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات باسم الشركه. 
له الحك مجتمع او منفرد فى التولٌع على جمٌع -1سعٌد نسٌم دلاش)عضو مجلس االداره( 

تعامالت الشركه وتعالدتها امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولطاع االعمال 
العام والخاص وحك السحب واالٌداع وجمٌع التعامالت البنكٌه مع البنون وفتح الحسابات 

 لشٌكات باسم الشركه. .والتولٌع على ا
, وتم  9340عبد هللا حسن حسن صفار , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 287

بـ  01/03/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  838, برلم اٌداع  01/03/2017اٌداعه بتارٌخ 
. : 

عه , وتم اٌدا 9340طه احمد طه احمد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 288
 بـ : . 01/03/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  838, برلم اٌداع  01/03/2017بتارٌخ 

, وتم  9340هشام عبدهللا نصحى الدٌب , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 289
بـ  01/03/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  838, برلم اٌداع  01/03/2017اٌداعه بتارٌخ 

 .: المنتدب من ذوى الخبرة 
, وتم  9340حلمى دمحم زكى عبدالحى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 290

بـ  01/03/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  838, برلم اٌداع  01/03/2017اٌداعه بتارٌخ 
. : 

,  9340ٌاسر احمد ربٌع حامد رٌحان , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 291
تم التؤشٌر فى تارٌخ  838, برلم اٌداع  01/03/2017 وتم اٌداعه بتارٌخ
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تحدٌد اختصاصات و صالحٌات المجلس كما  -بـ : تشكٌل مجلس ادارة  01/03/2017
رئٌس  -ٌلى : ٌملن حك التولٌع عن الشركة كل من : الدكتور ٌاسر أحمد ربٌع رٌحان 

دارة المنتدب من عضو مجلس اال -مجلس االدارة و الدكتور هشام عبدهللا نصحى الدٌب 
ذوى الخبرة ) مجتمعٌن ( امام كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و امام البنون و فتح 

الحسابات و االفراج عن رأس المال و التولٌع على الشٌكات و التسهٌالت البنكٌة و رهن 
كٌل او االصول و لهم حك التولٌع على كافة العمود و المعامالت بؤسم الشركة و لهم حك تو

 تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر .
, وتم اٌداعه  9395عبد السالم رجب ابراهٌم بشر , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 292

 بـ : . 15/03/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  1030, برلم اٌداع  15/03/2017بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  9422لٌد ,  عمرو عبدهللا فرج ابراهٌم , مدٌر فرع , الممٌد برلم - 293

 بـ : . 21/03/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  1088, برلم اٌداع  21/03/2017بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  9422عمرو عبدهللا فرج ابراهٌم , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 294

 بـ : . 21/03/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  1088, برلم اٌداع  21/03/2017بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  9422عمرو عبدهللا فرج ابراهٌم , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 295

 بـ : . 21/03/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  1088, برلم اٌداع  21/03/2017بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  9422عمرو عبدهللا فرج ابراهٌم , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 296

 بـ : . 21/03/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  1088برلم اٌداع  , 21/03/2017بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  9422عمرو عبدهللا فرج ابراهٌم , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 297

 بـ : . 21/03/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  1088, برلم اٌداع  21/03/2017بتارٌخ 
,  10144ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  احمد عصام جالل احمد توفٌك , رئٌس مجلس - 298

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2730, برلم اٌداع  01/12/1994وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : منحة ذات الصالحٌات مع بماء صالحٌات اعضاء مجلس االدارة كما  22/03/2017

 هى . .
, وتم  10144عاطؾ احمد عبد الممصود , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 299

 22/03/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  2730, برلم اٌداع  01/12/1994اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : استماله .

عاطؾ احمد عبد الممصود ابو شادى , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 300
تم التؤشٌر فى تارٌخ  5790, برلم اٌداع  11/07/2000, وتم اٌداعه بتارٌخ  154670

 بـ : استماله . 22/03/2017
 154670احمد عصام جالل احمد توفٌك , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 301

تم التؤشٌر فى تارٌخ  5790, برلم اٌداع  11/07/2000, وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : منحة ذات الصالحٌات مع بماء صالحٌات اعضاء مجلس االدارة كما  22/03/2017

 هى .
,  9627 ٌحًٌ صالح السٌد العجمى , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , دمحم - 303

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1961, برلم اٌداع  16/05/2017وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : منح كال من السٌدتٌن : السٌدة / شٌماء احمد خمٌس احمد )عضو  16/05/2017

) عضو مجلس االداره ( منفردتٌن كافة مجلس االداره ( السٌدة / هاجر سمٌر السٌد احمد 
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االختصاصات والمسإلٌات الالزمه لمصلحة الشركة وضمن اؼراضها ولمد وافك 
تعٌٌن  -1الحاضرون باالجماع علً االتى : )المرار( أوالً: تمت الموافمة باالجماع على : 

التً منح السٌدتٌن ا - 2السٌده/هاجر سمٌر السٌد احمد )نائب رئٌس مجلس االداره( 
أسماإهم منفردتٌن كافة االختصاصات والمسئولٌات الالزمة لمصلحة الشركة وضمن 

-2السٌدة / هاجر سمٌر السٌد احمد )نائب رئٌس مجلس االدارة ( -1اؼراضها وهم : 
السٌده / شٌماء احمد خمٌس احمد ) عضو مجلس االداره ( وذلن فى كافة االختصاصات 

اجر سمٌر السٌد احمد وشٌماء احمد خمٌس احمد ا عضاء والمسإلٌات اآلتٌة: للسٌدتٌن /ه
مجلس االداره منفردتٌن الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع 

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة 
سحب واإلفراج عن رأس مال أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون ولهم حك التولٌع بال

الشركة المودع بالبنن وكذلن التعامل مع كافة البنون والمصارؾ من سحب واٌداع 
والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان باسم 

الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم 
أؼراضها وكذلن لهم حك التولٌع منفردتٌن على عمود الشراء ولهم الحك  الشركة وضمن

فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ولهم حك لبض 
ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة 

ك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولهم العمود والمشارطات، والصفمات التى تتعل
التعامل باسم الشركة مجتمعٌن أو منفردٌن وضمن أؼراضها أمام مصلحة الشهر العمارى 

ومكاتبه ومؤمورٌاته وهٌئات وزارة االستثمار والهٌئة العامة لسوق المال ومصلحة 
ها أمام الشركات ولهم منفردتٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها ولصالح

التؤمٌنات ومصلحة الضرائب ومرافك المٌاه والكهرباء والؽاز الطبٌعى واألحٌاء 
 والتلٌفونات ولهم فً سبٌل تحمٌك ذلن توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر. .

, وتم  3275عزت خله محارب بولس , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 304
 17/05/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  2562, برلم اٌداع  25/11/2009اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : استماله .

, وتم  3275نادر انٌس عبد النور ٌوسؾ , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 305
 17/05/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  2562, برلم اٌداع  25/11/2009اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم  3275النور ٌوسؾ , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , نادر انٌس عبد  - 306

 17/05/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  2562, برلم اٌداع  25/11/2009اٌداعه بتارٌخ 
بـ : تجدٌد تعٌن اعضاء مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات مع البماء على الصلحٌات كما هً 

. . 
, وتم  3275مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  مٌشٌل اٌوب مٌخائٌل ٌوسؾ , عضو - 307

 17/05/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  2562, برلم اٌداع  25/11/2009اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  3275مٌشٌل اٌوب مٌخائٌل ٌوسؾ , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 308

 17/05/2017ر فى تارٌخ تم التؤشٌ 2562, برلم اٌداع  25/11/2009اٌداعه بتارٌخ 
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 بـ : استماله .
, وتم  3275عزت خله محارب بولس , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 309

 17/05/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  2562, برلم اٌداع  25/11/2009اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  3275, رافت خلؾ لدٌس متٌاس , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد  - 310

 17/05/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  2562, برلم اٌداع  25/11/2009اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
 3275سامح صالح عبد المالن جرجس , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 311

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2562, برلم اٌداع  25/11/2009, وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 17/05/2017

, وتم  9802رجب محمود شحاته عطٌه , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 312
 02/07/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  2705, برلم اٌداع  02/07/2017اٌداعه بتارٌخ 

بـ : تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة مع اعادة تشكٌلة على ان تبمى جمٌع الصالحٌات 
الدارة ونائب رئٌس مجلس االدارة والمإشر بها بالسجل الممنوحة سابما لرئٌس مجلس ا

 التجارى المختص كما هى دون تعدٌل . .
,  9802دمحم عبد الوهاب محمود شحاته , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 313

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2705, برلم اٌداع  02/07/2017وتم اٌداعه بتارٌخ 
 . بـ : استماله 02/07/2017

, وتم  9802احمد رجب محمود شحاته , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 314
 02/07/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  2705, برلم اٌداع  02/07/2017اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
عماد محمود شحاته عطٌه , نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب , الممٌد برلم  - 315
تم التؤشٌر فى  2705, برلم اٌداع  02/07/2017اٌداعه بتارٌخ , وتم  9802لٌد , 

 بـ : . 02/07/2017تارٌخ 
عمر حسن عمر سٌد احمد الطوخى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 316

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1541, برلم اٌداع  08/05/2016, وتم اٌداعه بتارٌخ  8413
 . بـ : عزل من منصبه 04/07/2017

, وتم  8413بهٌثه هشام دمحم خلٌل سالمه , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 317
 04/07/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  1541, برلم اٌداع  08/05/2016اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم  8413حسام دمحم خلٌل سالمه , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 318

 04/07/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  1541, برلم اٌداع  08/05/2016بتارٌخ اٌداعه 
 بـ : .
, وتم  8413هشام دمحم خلٌل سالمه , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 319

 04/07/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  1541, برلم اٌداع  08/05/2016اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
عبد المسٌح , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , جورج ٌوسؾ حبٌب  - 320
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تم التؤشٌر فى تارٌخ  8730, برلم اٌداع  30/11/1982, وتم اٌداعه بتارٌخ  106121
 بـ : . 24/10/2017

, وتم  106121ٌوسؾ موسى الخورى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 321
 24/10/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  8730, برلم اٌداع  30/11/1982اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : المنتدب .

,  106121دمحم دمحم حسن ابراهٌم الصباغ , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 322
تم التؤشٌر فى تارٌخ  8730, برلم اٌداع  30/11/1982وتم اٌداعه بتارٌخ 

تحدد  -ادمة .بـ : تعٌٌن مجلس ادارة جدٌد لمدة ثالث سنوات ل 24/10/2017
االختصاصات السٌد، دمحم دمحم حسن ابراهٌم الصباغ له حك التولٌع عن الشركة منفردا وله 

حك االدارة والبٌع والشراء وألفة ما ٌتعلك بالحسابات او بتمثٌل الشركة امام الجهات 
واالدارات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون واي جهات خارجٌه اخرى وامام الشهر 

والتصالح فً جمٌع المضاٌا وعمل توكٌالت تبٌح الصلح وااللرار واالنكار  العماري
واالبراء. التولٌع عن الشركة فٌما ٌخص االلتزامات طوٌلة االجل وااللتراض او الرهن 

من البنون والتعالد مع شرت التؤجٌر التموٌلً للسٌد / محد مجد حسن ابراهٌم الصباغ 
 oورى او السٌد / جورج ٌوسؾ حبٌب عبد المسٌح مجتمعا مع السٌد / ٌوسؾ موسى الخ

حك التولٌع على الشٌكات الصادره وكافه المعامالت البنكٌه بوجود تولٌعٌن مجتمعٌن 
للساده / محد محد حسن الصباغ او السٌد / ٌوسؾ موسى الخورى او السٌد / جورج 

 ٌوسؾ حبٌب عبد المسٌح او السٌد / فرج كامل السٌد . .
,  106121انطوان عبد المسٌح , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  جانٌن - 323

تم التؤشٌر فى تارٌخ  8730, برلم اٌداع  30/11/1982وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 24/10/2017

,  106121احمد دمحم دمحم حسن الصباغ , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 324
تم التؤشٌر فى تارٌخ  8730, برلم اٌداع  30/11/1982وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 24/10/2017
أسماء عبد العزٌز بسٌونى محمود صالح , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 325

تم التؤشٌر فى تارٌخ  5380, برلم اٌداع  21/11/2017, وتم اٌداعه بتارٌخ  10370
 بـ : . 21/11/2017

, وتم  10370مد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , عائشة سٌد خلٌل ح - 326
 21/11/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  5380, برلم اٌداع  21/11/2017اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
احمد عبد العزٌز بسٌونى محمود صالح , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 327

تم التؤشٌر فى تارٌخ  5380اٌداع  , برلم 21/11/2017, وتم اٌداعه بتارٌخ  10370
بـ : إعادة تشكٌل مجلس اإلدارة تم تحدٌد اختصاصات مجلس اإلدارة  21/11/2017

كالتالً: ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسإلٌة أمام الجهات الرسمٌة لألستاذ / احمد عبد 
بد العزٌز و األستاذة / نجالء ع -رئٌس مجلس االدارة  -العزٌز بسٌونً محمود صالح 

و لهما فً هذا  -مجتمعٌن أو منفردٌن  -نائب رئٌس مجلس اإلدارة  -بسٌونً محمود 
الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل باسمها مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة و ؼٌر 
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حك التولٌع على  -منفرداً  -الحكومٌة و المطاع العام و لطاع األعمال العام و الخاص و له 
البٌع و الشراء و الرهن و المعاوضة للعمارات و المنموالت و ؼٌرها باسم الشركة و عمود 

الحك فً التولٌع  -مجتمعٌن أو منفردٌن  -ألؼراض الشركة أمام الشهر العماري و لهما 
على كافة عمود االلتراض و الرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فٌها من ثابت او 

او للؽٌر و أمام كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة الخاصة بذلن  منمول و ذلن للنفس
و اى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون و المصارؾ و الهٌئات المالٌة كالسحب و 

الحك فً  -مجتمعٌن أو منفردٌن  -اإلٌداع و فتح االعتمادات المستندٌة البنكٌة و لهما 
 البنون او الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر. .توكٌل او تفوٌض الؽٌر و ذلن لصالح 

هدٌر عبد العزٌز بسٌونى محمود صالح , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 328
تم التؤشٌر فى تارٌخ  5380, برلم اٌداع  21/11/2017, وتم اٌداعه بتارٌخ  10370

 بـ : . 21/11/2017
رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , نجالء عبد العزٌز بسٌونى محمود , نائب  - 329

تم التؤشٌر فى تارٌخ  5380, برلم اٌداع  21/11/2017, وتم اٌداعه بتارٌخ  10370
 بـ : . 21/11/2017

محاسن عبد العزٌز بسٌونى محمود , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 330
تم التؤشٌر فى تارٌخ  5380, برلم اٌداع  21/11/2017, وتم اٌداعه بتارٌخ  10370

 بـ : . 21/11/2017
, وتم  8356طارق فرٌد صبرى منصور , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 331

 26/11/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  1291, برلم اٌداع  12/04/2016اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
,  8356الممٌد برلم لٌد , دمحم امٌن الحسٌنى سٌد النواوى , عضو مجلس ادارة ,  - 332

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1291, برلم اٌداع  12/04/2016وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 26/11/2017

سامى عبد الرحٌم فإاد عبد الرواؾ , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 333
ارٌخ تم التؤشٌر فى ت 1291, برلم اٌداع  12/04/2016, وتم اٌداعه بتارٌخ  8356

 بـ : . 26/11/2017
, وتم  8356احمد فاروق احمد ضٌؾ , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 334

 26/11/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  1291, برلم اٌداع  12/04/2016اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
هشام عز الدٌن عبد الرحمن الدناصورى , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب ,  - 335

تم  1291, برلم اٌداع  12/04/2016, وتم اٌداعه بتارٌخ  8356الممٌد برلم لٌد , 
 بـ : اعاده تشكٌل مجلس االداره . 26/11/2017التؤشٌر فى تارٌخ 

, وتم  8356أحمد ثابت جابر ابراهٌم , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 336
 26/11/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  1291, برلم اٌداع  12/04/2016اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
 8356منصور بن عبد هللا بن عبد العزٌز , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 337

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1291, برلم اٌداع  12/04/2016, وتم اٌداعه بتارٌخ 
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 بـ : . 26/11/2017
س مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , مازن دمحم هانى دمحم كامل بكرى , نائب رئٌ - 338

تم التؤشٌر فى تارٌخ  5454, برلم اٌداع  26/11/2017, وتم اٌداعه بتارٌخ  10387
 بـ : . 26/11/2017

رانٌة عبد الرحٌم سٌد احمد دربالة , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 339
تم التؤشٌر فى تارٌخ  5454, برلم اٌداع  26/11/2017, وتم اٌداعه بتارٌخ  10387

بـ : ٌكون تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة لكل  26/11/2017
اعضاء مجلس االدارة مجتمعٌن او منفردٌن وكافة المعامالت مع البنون والمإسسات 

المالٌة لكافة اعضاء مجلس االدارة مجتمعٌن او منفردٌن ورئٌس مجلس االدارة السٌدة / 
رانٌة عبد الرحٌم سٌد احمد درباله هى وحدها المسئولة عن تمثٌل الشركة امام المضاء 

 وكذلن مسئوله عن نشاط التخلٌص الجمركى وكافة انشطة الشركة االخرى . .
هنداوى عبد الرحٌم فإاد عبد الرواؾ , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 340

تم التؤشٌر فى تارٌخ  868, برلم اٌداع  08/03/2016, وتم اٌداعه بتارٌخ  8246
 بـ : استماله . 13/12/2017

هشام عز الدٌن عبد الرحمن الدناصورى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 341
تم التؤشٌر فى تارٌخ  868, برلم اٌداع  08/03/2016, وتم اٌداعه بتارٌخ  8246

 بـ : . 13/12/2017
الرحٌم فإاد عبد الرواؾ , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , سامى عبد  - 342

تم التؤشٌر فى تارٌخ  868, برلم اٌداع  08/03/2016, وتم اٌداعه بتارٌخ  8246
 بـ : . 13/12/2017

فٌصل عبد الرحٌم فإاد عبد الرإؾ , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 343
تم التؤشٌر فى تارٌخ  868, برلم اٌداع  08/03/2016, وتم اٌداعه بتارٌخ  8246

 بـ : استماله . 13/12/2017
اسالم ابراهٌم عبد الحمٌد دمحم عبد الاله , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 344

تم التؤشٌر فى تارٌخ  868, برلم اٌداع  08/03/2016, وتم اٌداعه بتارٌخ  8246
 بـ : . 13/12/2017

مد ثابت جابر ابراهٌم , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد , أح - 345
تم التؤشٌر فى تارٌخ  868, برلم اٌداع  08/03/2016, وتم اٌداعه بتارٌخ  8246

بـ : تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االداره واعاده تشكٌل مجلس االداره.  13/12/2017
بر ابراهٌم ،بصفته رئٌس مجلس االداره الموافمه علً تفوٌض السٌد / احمد ثابت جا

والعضو المنتدب منفردا فً تمثٌل الشركة والتولٌع عنها امام كافه الجهات الحكومٌه 
والهٌئات العامه والمضاء والشهر العماري والسجل التجاري والهٌئه العامه لالستثمار 

رات والوراردات والهٌئة والهٌئه العامه للرلابه المالٌه والهٌئه العامه للرلابه علً الصاد
العامة للتنمٌة السٌاحٌة والبورصة المصرٌة وشركات السمسرة وفتح حسابات التعامل 

طرفها والتعامل علٌها والتعامل مع االحٌاء واستخراج كافه تراخٌص البناء والتولٌع علً 
راخٌص العمود مع العمالء والمماولٌن والموردٌن والتعامل مع ادارات المرور واستخراج ت

السٌارات وفً شراء وبٌع االراضً والعمارات و السٌارات وكافه اصول الشركة والتولٌع 
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علً عمودها امام الشهر العماري ، وله كافة االختصاصات والصالحٌات الالزمة إلدارة 
الشركة ، وله فً هذا الصدد أوسع سلطة فً التعامل والتصرؾ بإسم الشركة وإبرام كافة 

ات المانونٌة وكافة المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة بما فً ذلن العمود والتصرف
تعٌٌن وعزل العاملٌن والمستخدمٌن وتحدٌد رواتبهم ومكافؤتهم واإلشتران بإسم الشركة فً 

تؤسٌس الشركات أو فً زٌادة رإوس أموالها و فً التعامل مع كافة الجهات اإلدارٌة 
والرهن بكافة أشكاله والتؤجٌر التموٌلً وكفالة  بالدولة ، وٌجوز له إبرام عمود المرض

الؽٌر فً كل ما سبك وفما لما ٌراه محمما لمصلحة الشركة وله حك التبرع باسم الشركة 
،وتمثٌل الشركة والتولٌع عنها امام البنون وفتح وؼلك الحسابات البنكٌه والسحب واالٌداع 

رض ورهن االصول وخطابات الضمان والتولٌع علً الشٌكات والتسهٌالت االئتمانٌه والم
 وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً بعض او كل ما سبك . .

346 - TORUCHIHARA , تورو شٌهارا , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد
تم التؤشٌر فى تارٌخ  675, برلم اٌداع  14/04/2011, وتم اٌداعه بتارٌخ  4269

 بـ : . 25/03/2018
, وتم اٌداعه  4269ٌوشٌرو , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , تاسومى  - 347

بـ :  25/03/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  675, برلم اٌداع  14/04/2011بتارٌخ 
 استماله .

, وتم اٌداعه  4269شونٌشٌرو مٌزوكامى , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 348
بـ : تجدٌد  25/03/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  675, برلم اٌداع  14/04/2011بتارٌخ 

 عضوٌه مجلس االداره .
,  10955ابراهٌم عبد اللطٌؾ دمحم اسماعٌل , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 349

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1762, برلم اٌداع  03/04/2018وتم اٌداعه بتارٌخ 
والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن  بـ : ٌكون حك االدارة والتولٌع 03/04/2018

المتضامن السٌد/ابراهٌم عبداللطٌؾ دمحموالشرٌكه المتضامنه السٌده/خدٌجه عباس دمحم 
سلٌمان)مجتمعٌن اومنفردٌن(ولهما الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام 

والمطاع الخاص  جمٌع الجهات الحكومٌةوالؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال
بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على 
الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل 

مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ولهما الحك لى 
ى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع تعٌٌن وعزل مستخدم

المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود 
والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وكذلن لهما حك 

متلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات باسم التولٌع على الشراء ةالبٌع الصول الشركة وم
الشركة ولمصلحتها وكذلن حك التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركة وكذلن 

لهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر . وٌكون السٌد إبراهٌم عبد 
ع عن الشركة امام اللطٌؾ دمحم إسماعٌل هو المسئول عن االستٌراد وله حك التعامل والتولٌ

 كافة الجهات المعنٌة باالستٌراد وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً ذلن . .
,  11020خالد مصطفى عبدالسمٌع المرم , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 350
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تم التؤشٌر فى تارٌخ  1973, برلم اٌداع  15/04/2018وتم اٌداعه بتارٌخ 
كال من السٌد/خالد مصطفى عبدالسمٌع المرم بصفته رئٌس  بـ : تفوٌض 15/04/2018

مجلس االدارة والسٌد/هشام السٌد بدر بدر ابراهٌم بصفته عضو مجلس االدارة مجتمعٌن او 
منفردٌن فى التولٌع نٌابة عن الشركة فى اتخاذ اجراءات التاسٌس مع الشركات االخرى 

 وحك كفالة الؽٌر. .
, وتم اٌداعه  11127ى عثمان , مدٌر , الممٌد برلم لٌد , اسالم دمحم نجٌب عل - 351

بـ :  07/05/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  2338, برلم اٌداع  07/05/2018بتارٌخ 
ٌمثل المدٌر الشركة فً عاللتها مع الؽٌر وله منفردا فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة 

حة عمد الشركة أو المانون أو الئحته الشركة والتعامل بؤسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صرا
التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌر منفردا الحك فً التعامل بؤسم الشركة وضمن اؼراضها 

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 
وإٌداع وفتح  الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب

حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن اؼراضها 
والحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض 
ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وله منفردا حك 

ن والبٌع ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات باسم االلتراض والره
الشركة ولصالحها والتولٌع علً الشٌكات واالفراج عن راس المال وابرام كافة العمود 
والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وله حك توكٌل 

 الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر. .
, وتم  11176عبد الحمٌد فاٌز ابراهٌم سالم , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 352

 16/05/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  2526, برلم اٌداع  16/05/2018اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  11176رانٌا السٌد احمد دمحم شحات , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 353

 16/05/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  2526, برلم اٌداع  16/05/2018اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم اٌداعه  11176سالم على ابراهٌم دمحم , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 354

 بـ : . 16/05/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  2526, برلم اٌداع  16/05/2018بتارٌخ 
, وتم  11176, شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد , فرج عبدالؽفار دمحم احمد  - 355

 16/05/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  2526, برلم اٌداع  16/05/2018اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  11176عبدهللا حسن دمحم ابوحلوه , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 356

 16/05/2018شٌر فى تارٌخ تم التؤ 2526, برلم اٌداع  16/05/2018اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم اٌداعه  11176خالد حسن دمحم ابوحلوه , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 357

 بـ : . 16/05/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  2526, برلم اٌداع  16/05/2018بتارٌخ 
 11176,  محمود فتحً الشحات عوض هللا . , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد - 358

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2526, برلم اٌداع  16/05/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ 
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 بـ : خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد التعدٌل . 16/05/2018
, وتم  11176دمحم دمحم عبد الحمٌد صادق , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 359

 16/05/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  2526, برلم اٌداع  16/05/2018اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  11369اسالم حسن عبدالخالك دمحم حسن , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 360

 08/07/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  3365, برلم اٌداع  08/07/2018اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
الممٌد برلم لٌد , دمحم دمحم رسمى طه , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب ,  - 361

تم التؤشٌر فى تارٌخ  3568, برلم اٌداع  17/07/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  11421
 بـ : . 17/07/2018

, وتم  11421دمحم جمال شعبان حسن , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 362
 17/07/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  3568, برلم اٌداع  17/07/2018اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم  11421احمد دمحم عباس رشوان , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 363

 17/07/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  3568, برلم اٌداع  17/07/2018اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  11618ٌاسر دمحم مرسى هٌكل , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 364

 03/09/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  4397, برلم اٌداع  03/09/2018بتارٌخ اٌداعه 
بدال من السٌد / مارسٌل  -ممثال عن اسكندرٌة لتداول الحاوٌات والبضائع  -بـ : المنتدب 

 مٌالد شاروبٌم داود .
, وتم  11618نهاد شاهٌن على شاهٌن , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 365

 03/09/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  4397, برلم اٌداع  03/09/2018بتارٌخ اٌداعه 
 بـ : ممثال عن الهٌئة العامة لمٌناء االسكندرٌة بدال من السٌد / هشام ابو العز محمود على .

, وتم  156484دمحم محمود زكى دمحم , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 366
 27/01/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  1607, برلم اٌداع  28/02/2001اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : نائب رئٌس الشركة للعملٌات باشركة المصرٌة المابضة للبتروكٌماوٌات .
, وتم اٌداعه  12434دمحم مرسً دمحم مرسً جمال الدٌن , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 367

 بـ : . 29/01/2019تارٌخ تم التؤشٌر فى  559, برلم اٌداع  29/01/2019بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  12434هاله أحمد الدسولً عبد العزٌز , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 368

بـ : ٌمثل  29/01/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  559, برلم اٌداع  29/01/2019بتارٌخ 
أوسع المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن أو مجتمعٌن فً هذا الصدد 

السلطات إلدارة الشركة والتعامل بؤسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو 
المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمٌعة العامة وللمدٌرون منفردٌن أو مجتمعٌن الحك فً 
التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع  والمطاع العام ولطاع
البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع وفتح حسابات واإلفراج عن رأس المال وكافة صور 
التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع علً الشٌكات وحك اإللتراض والرهن وكل 
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علً عمود الشراء والبٌع والرهن ذلن بؤسم الشركة ولصالحها وكذلن لهم حك التولٌع 
ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة 
وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

تً تتعلك السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات ال
بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما 

 ذكر. .
, مدٌر و شرٌن , الممٌد  Jighnesh Kirti Parekhجٌجنٌش كٌرتى بارٌن  - 369

تم التؤشٌر فى  908, برلم اٌداع  14/02/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  12541برلم لٌد , 
بـ : ــــ ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  14/02/2019تارٌخ 

 Kirti Ranchhoddasللشركاء المتضامنٌن :ـــ ــــ كٌرتى رانشٌوداس بارٌن 
Parekh  ــــ ساٌلٌش أوتامتشاند دٌساىShailesh Uttamchand Desai  ــــ كٌور

 Jighnesh Kirtiكٌرتى بارٌن  ـــــ جٌجنٌش Keyur Kirti Parekhكٌرتى بارٌن 
Parekh  مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم الحك فى التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام

جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام والمطاع 
تح الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع وف

حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات 
واإلفراج عن رأس المال ولهم الحك فى توكٌل أو تفوٌض الؽٌر وذلن لصالح البنون أو 
الؽٌر بؤسم الشركة ولصالحها أمام جمٌع البنون وإعطائهم الحك فى إتخاذ ما ٌلزم لذلن 

هن من البنون والحك فى التولٌع على كافة عمود الشراء ولهم الحك فى اإللتراض والر
والبٌع واإللتراض والرهن بكافة أنواعها ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة بما فٌها من 
ثابت أو منمول على أال تمتد عمود البٌع واإللتراض والرهن بكافة أنواعها والتصرؾ فى 

على مولع الشركة بالمنطمة الحرة العامة  أصول الشركة إلى المبانى واإلنشاءات الممامة
( من 23باإلسكندرٌة ــــ وٌكون التصرؾ فى أصول الشركة بما ال ٌخالؾ نص المادة )

الئحة نظام إدارة المناطك الحرة . ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة 
فى لبض ودفع  وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلن بؤسم الشركة ولصالحها ولهم الحك

المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود 
والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وبٌع وشراء 

السٌارات وترخٌص وتجدٌد رخص السٌارات المملوكة للشركة والتولٌع على عمود البٌع 
واإلبتدائٌة بالشهر العمارى وتوكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى ذلن وٌكون لكل منهم الحك  النهائٌة

فى تمثٌل الشركة مجتمعٌن أو منفردٌن فى عاللتها مع الؽٌر وفى التعامل بؤسمها وإبرام 
كافة العمود واألعمال والمعامالت التى تصدر تحت أسم الشركة ولمصلحتها وٌكون لكل 

منفردٌن كل ما ذكر وأن ٌنٌبوا عنهم الؽٌر فى التولٌع فى كل أو منهم ــــ مجتمعٌن أو 
 بعض ما ذكر بموجب توكٌل رسمى . .

370 - keyur kirti parekh  , كٌور كٌرتً بارٌن , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد
تم التؤشٌر فى تارٌخ  908, برلم اٌداع  14/02/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  12541

 ـ : .ب 14/02/2019
371 - shailesh uttamchand desai  ساٌلٌش اوتامتشاند دٌساى , مدٌر و شرٌن
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 155 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جشس التعامل مع هذا ال يجو

تم  908, برلم اٌداع  14/02/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  12541, الممٌد برلم لٌد , 
 بـ : . 14/02/2019التؤشٌر فى تارٌخ 

372 - kirti ranchhoddas parekh  , كٌرتى رانشٌوداس بارٌن , مدٌر و شرٌن
تم  908, برلم اٌداع  14/02/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  12541الممٌد برلم لٌد , 

 بـ : . 14/02/2019التؤشٌر فى تارٌخ 
,  4073أسعد ابراهٌم دمحم سالم أبو العنٌن , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 373

تم التؤشٌر فى تارٌخ  3274, برلم اٌداع  21/12/2010وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : منتدب . 13/03/2019

,  4073نٌهال هشام ابراهٌم حسٌن بشٌر , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 374
تم التؤشٌر فى تارٌخ  3274, برلم اٌداع  21/12/2010وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : استماله . 13/03/2019
,  4073م لطفى عبدالستار الشعراوى , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , الها - 375

تم التؤشٌر فى تارٌخ  3274, برلم اٌداع  21/12/2010وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : اعادة تشكٌل مجلس االدارة . 13/03/2019

 4073نورهان هشام ابراهٌم حسٌن بشٌر , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 376
تم التؤشٌر فى تارٌخ  3274, برلم اٌداع  21/12/2010, وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 13/03/2019
, وتم اٌداعه  2435دمحم مدحت دمحم على نوار , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 377

 بـ : . 19/05/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  2787, برلم اٌداع  19/05/2019بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  13064احمد دمحم جهاد عادل عباس , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 378

 بـ : . 28/05/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  2969, برلم اٌداع  28/05/2019بتارٌخ 
, وتم  13064عادل مجدى عبد السالم دمحم شعبان , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 379

 28/05/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  2969اٌداع , برلم  28/05/2019اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم اٌداعه  13064اٌمن رجب عبد الحكٌم سلٌم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 380

 بـ : . 28/05/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  2969, برلم اٌداع  28/05/2019بتارٌخ 
, وتم اٌداعه بتارٌخ  13064لٌد ,  دمحم احمد السٌد دمحم خالد , مدٌر , الممٌد برلم - 381

 بـ : . 28/05/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  2969, برلم اٌداع  28/05/2019
, وتم  13064خالد دمحم مصطفى كمال عبد العزٌز , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 382

 28/05/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  2969, برلم اٌداع  28/05/2019اٌداعه بتارٌخ 
 : .بـ 

, وتم اٌداعه  13064دمحم عزت عبد المولى صالح , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 383
 بـ : . 28/05/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  2969, برلم اٌداع  28/05/2019بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  13064رضا عبد العظٌم على رضوان , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 384
 بـ : . 28/05/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  2969برلم اٌداع ,  28/05/2019بتارٌخ 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  13138اٌمن حمزه جبر دمحم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 385
 بـ : . 16/06/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  3226, برلم اٌداع  16/06/2019
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 156 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جشس التعامل مع هذا ال يجو

, وتم اٌداعه  13138لٌد , عمرودمحم الصافى على الشٌخ , مدٌر , الممٌد برلم  - 386
بـ :  16/06/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  3226, برلم اٌداع  16/06/2019بتارٌخ 

ٌمثل المدٌران الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولـهما )منفردان او مجتمعان( فً هذا الصدد 
ركة أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الش

أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة. وللمدٌران )مجتمعٌن او منفردٌن( الحك فى 
التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 
من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون  البنون والمصارؾ

والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات و االفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن 
وكل ذلن باسم الشركة و لصالحها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع 

حك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ولهما ال
ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركة و لصالحها ولهما حك 

لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة 
جل ولهما حك العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باال

 توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  13180احمد دمحم احمد صبره , مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد ,  - 387

بـ : وٌباشر  25/06/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  3423, برلم اٌداع  25/06/2019
/ حسام الدٌن السٌد احمد خلٌل والسٌد/ احمد المدٌران وظائفه لمدة ؼٌر محددة . ٌمثل السٌد

دمحم احمد صبره المدٌران الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهما ) مجتمعٌن أو منفردٌن ( فً 
هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل بإسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة 

لعامة وللمدٌر الحك فً التعامل بإسم عمد الشركة أو المانون أو ألئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة ا
الشركة وضمن اؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام 

ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 
ع جمٌع من سحب واٌداع وفتح حسابات واالفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل م

البنون والمصارؾ والتولٌع علً الشٌكات وحك االلتراض والرهن وكل ذلن بإسم الشركة 
ولصالحها وكذلن لهما حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة 
وممتلكاتها العمارٌة ولهما الحك فً تعٌٌن وعزل ومستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد 

حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة مرتباتهم وأجورهم ولهما 
السندات االذنٌة التجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت 

الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع أمام الهٌئة المومٌة للتؤمنٌات االجتماعٌة ومكاتب العمل 
وامام االحٌاء وكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر  والتولٌع علً اصدار وتجدٌد التراخٌص

 الحكومٌة ولهما حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ماذكر . .
, وتم اٌداعه  13180حسام الدٌن السٌد احمد خلٌل , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 388

 . بـ : 25/06/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  3423, برلم اٌداع  25/06/2019بتارٌخ 
, وتم اٌداعه بتارٌخ  10489دمحم فوزى كامل على , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 389

 بـ : . 27/08/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  5979, برلم اٌداع  24/12/2017
,  14010عبد الرحمن دمحم عبدهللا زوٌل , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 390
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 157 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جشس التعامل مع هذا ال يجو

تم التؤشٌر فى تارٌخ  6236, برلم اٌداع  17/11/2019وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : تحدٌد وتوزٌع االختصاصات بٌن أعضاء مجلس اإلدارة على النحو  17/11/2019

سٌد رئٌس مجلس اإلدارة وله أٌضاً حك تمثٌل الشركة التالً: ٌكون حك اإلدارة والتولٌع لل
والتولٌع على عمود الشراء والبٌع للعمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع على جمٌع 

عمود اإلٌجار والبٌع والشراء وؼٌرها بؤسم الشركة وألؼراض الشركة وحك التولٌع منفرداً 
أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر أمام مصلحة الشهر العماري وجمٌع مكاتب التوثٌك و

الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص، وكذلن أي نوع من المعامالت 
المالٌة مع البنون والمصارؾ الخاصة والعامة والهٌئات المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع 

ات وفتح على الشٌكات بدون حد ألصى وصرؾ الشٌكات من البنون وفتح وؼلك الحساب
االعتمادات المستندٌة وإصدار خطابات الضمان وله منفرداً حك االلتراض والرهن 

والتولٌع على عمود المروض والتولٌـع على جمٌع عمـود الرهن العمـاري أو الحٌازي، وله 
منفرداً إجراء وإبرام كافـة العمـود والمعامالت الداخلٌة ضمن ؼرض الشركة وعلى 

زل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم األخص تعٌٌن وولؾ وع
ومكافئاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتحوٌلها وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة 
وإبرام والتولٌع على جمٌع العمود والمشاركات والوكاالت والصفمات التً تتعلك بمعامالت 

الشهر العماري والتعامل مع جمٌع وحدات  الشركة بالنمد أو باألجل وتوثٌمها بمكاتب
ونٌابات المرور فً كل ما ٌخص الشركة والترخٌص والتجدٌد والفحص واستالم الرخص 
وله منفرداً حك شراء وبٌع السٌارات وكافة أصول الشركة وله الحك فً توكٌل أو تفوٌض 

 . 0من ٌشاء فً كل أو بعض ما ذكر
,  14010ٌل , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , عبد الرحمن دمحم عبدهللا زو - 391

تم التؤشٌر فى تارٌخ  6236, برلم اٌداع  17/11/2019وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : تحدٌد وتوزٌع االختصاصات بٌن أعضاء مجلس اإلدارة على النحو  17/11/2019

حك تمثٌل الشركة التالً: ٌكون حك اإلدارة والتولٌع للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة وله أٌضاً 
والتولٌع على عمود الشراء والبٌع للعمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع على جمٌع 

عمود اإلٌجار والبٌع والشراء وؼٌرها بؤسم الشركة وألؼراض الشركة وحك التولٌع منفرداً 
أمام مصلحة الشهر العماري وجمٌع مكاتب التوثٌك وأمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر 

لحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص، وكذلن أي نوع من المعامالت ا
المالٌة مع البنون والمصارؾ الخاصة والعامة والهٌئات المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع 

على الشٌكات بدون حد ألصى وصرؾ الشٌكات من البنون وفتح وؼلك الحسابات وفتح 
دار خطابات الضمان وله منفرداً حك االلتراض والرهن االعتمادات المستندٌة وإص

والتولٌع على عمود المروض والتولٌـع على جمٌع عمـود الرهن العمـاري أو الحٌازي، وله 
منفرداً إجراء وإبرام كافـة العمـود والمعامالت الداخلٌة ضمن ؼرض الشركة وعلى 

مرتباتهم وأجورهم األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد 
ومكافئاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتحوٌلها وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة 
وإبرام والتولٌع على جمٌع العمود والمشاركات والوكاالت والصفمات التً تتعلك بمعامالت 

وحدات الشركة بالنمد أو باألجل وتوثٌمها بمكاتب الشهر العماري والتعامل مع جمٌع 
ونٌابات المرور فً كل ما ٌخص الشركة والترخٌص والتجدٌد والفحص واستالم الرخص 
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وله منفرداً حك شراء وبٌع السٌارات وكافة أصول الشركة وله الحك فً توكٌل أو تفوٌض 
 . 0من ٌشاء فً كل أو بعض ما ذكر

, وتم اٌداعه  14019هٌثم إبراهٌم محمود إبراهٌم , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 392
 بـ : . 18/11/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  6281, برلم اٌداع  18/11/2019بتارٌخ 

,  1369سلٌم عبد المادر , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 393
تم التؤشٌر فى تارٌخ  243, برلم اٌداع  16/07/2002وتم اٌداعه بتارٌخ 

اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -ممثال لشركه اسمنت العامرٌه ش.م.م -بـ :  26/11/2019
 على ان تبمى كافة الصالحٌات المإشر بها فى السجل التجارى كما هى دون تؽٌٌر . .

,  1369شركة أسمنت العامرٌة ش.م.م , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 394
تم التؤشٌر فى تارٌخ  243, برلم اٌداع  16/07/2002وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : وٌمثلها عضو . 26/11/2019
,  1369باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 395

تم التؤشٌر فى تارٌخ  243, برلم اٌداع  16/07/2002وتم اٌداعه بتارٌخ 
 ش.م.م . ( .بـ : ) ممثل لشركة انترسمنت اٌجٌبت لألسمنت  26/11/2019

انترسمنت ترٌدنج إي انفرسٌونز إٌجٌبتو إس ال ) أسبانٌة ( , عضو مجلس ادارة ,  - 396
تم  243, برلم اٌداع  16/07/2002, وتم اٌداعه بتارٌخ  1369الممٌد برلم لٌد , 

 بـ : وٌمثلها عضو . 26/11/2019التؤشٌر فى تارٌخ 
, وتم  14141جلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , احمد فتحى دمحم احمد , نائب رئٌس م - 397

 04/12/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  6685, برلم اٌداع  04/12/2019اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : استماله .

,  138احمد مرسً ابو السعود السوده , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 409
تم التؤشٌر فى تارٌخ  230, برلم اٌداع  24/05/2005وتم اٌداعه بتارٌخ 

 Dreem Forبـ : منتدب ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس 19/01/2020
Investments - .- اضافه صالحٌات وسلطات التولٌع نٌابه عن الشركه لعضو مجلس

االداره المنتدب تفوٌض السٌد/ احمد مرسى ابو السعود السوده/ عض مجلس االداره 
كه والتولٌع نٌابه عنها امام مصلحه الشهر العمارى والتوثٌك المنتدب وذلن فى تمثٌل الشر

على جمٌع االلرارات والتوكٌالت الرسمٌه عامه وخاصه بكافه انواعها لجمٌع االشخاص 
مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا البٌع او الشراء او الرهن او االلتراض او التنازل وذلن 

ؼٌر الحكومٌه لتحمٌك اؼراض الشركه وله للتعامل مع كافه الجهات الرسمٌه الحكومٌه و
الحك فى تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما سبك وكل ذلن نٌابه عن الشركه مع 
احتفاظه بكافه صالحٌاته االخرى الممنوحه له مسبما ومع احتفاظ رئٌس مجلس االداره 

 بذات االختصاصات. .
, عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , ابراهٌم عبد الحافظ ابراهٌم دمحم الشٌشٌنى  - 410

تم التؤشٌر فى تارٌخ  637, برلم اٌداع  30/01/2020, وتم اٌداعه بتارٌخ  14507
 بـ : . 30/01/2020

,  14507احمد دمحم عبدالحمٌد دمحم حبٌبة , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 411
تم التؤشٌر فى تارٌخ  637, برلم اٌداع  30/01/2020وتم اٌداعه بتارٌخ 
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بـ : ٌكون للسٌد/ احمد دمحم عبد الحمٌد دمحم حبٌبه )منفردا ( الحك فً اجراء  30/01/2020
كافه العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلً األخص تعٌٌن وولؾ وعزل 

بالػ وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافائتهم ولبض ودفع كافه الم
وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود 

والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باألجل وله الحك فً 
التولٌع علً عمود التسهٌالت اإلئتمانٌه بكافه أنواعها وأي نوع من المعامالت المالٌة مع 

والهٌئات المالٌة كالسحب واإلٌداع واإللتراض والرهن والبٌع لكافة البنون والمصارؾ 
االصول الثابتة والمنمولة والسٌارات وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع علً الشٌكات 

واالفراج عن رأس مال الشركة والحك فً التولٌع علً الرهون الرسمٌه العمارٌه امام كافة 
وحك االدارة والتولٌع علً العمود والمستخلصات  الجهات والشهر العماري بجمٌع معامالته

الخاصه بالشركة وتمثٌلها امام كافه الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وفً ابرام كافه 
العمود والمعامالت وكفاله الؽٌر والسحب بضمان البضائع وكافة المعامالت الالزمة لتحمٌك 

ه باسم ولصالح الشركة ؼرض الشركة وٌشترط ان تكون هذه التصرفات الصادرة من
 وتحمٌما الؼراضها. وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر .

دمحم محمود االمٌر دمحم دمحم سلطان , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 412
تم التؤشٌر فى تارٌخ  637, برلم اٌداع  30/01/2020, وتم اٌداعه بتارٌخ  14507

 بـ : . 30/01/2020
,  14141ٌوسؾ احمد عبدالفتاح محمود , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 398

تم التؤشٌر فى تارٌخ  6685, برلم اٌداع  04/12/2019وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : تحدٌد صالحٌات واختصاصات اعضاء مجلس االدارة لتصبح علً  04/12/2019

احمد عبد الفتاح محمود عبد النبً رئٌس مجلس االدارة النحو التالً : ٌكون للسٌد/ ٌوسؾ 
)منفردا ( حك التعامل مع البنون سحبا واٌداعا وفتح وؼلك الحسابات البنكٌة سواء بالعمله 

المصرٌه او اي عمله اجنبٌة وعمل كافة المعامالت المصرفٌه من تحوٌالت مالٌه داخل 
المصرٌه او العملة االجنبٌة و الحك جمهورٌه مصر العربٌه او خارجها سواء من العملة 

فً االدارة والتولٌع باسم الشركة وعنها حك تمثٌل الشركة امام االفراد والجهات الحكومٌة 
وؼٌر الحكومٌة والخاصة لكافة التصارٌح وله حك تمثٌل الشركة امام المحاكم والجهات 

دارة النشاط وتولٌع المضائٌة بكافة انواعها ومصلحة الشهر العماري وعمل كل ماٌلزم ال
العمود الخاصة بفتح واستئجار فروع وموالع جدٌدة للشركة وتعٌٌن كافة العاملٌن 

والمستخدمٌن واعتماد اعمال الدعاٌا واالعالن الخاص بالشركة داخل جمهورٌة مصر 
العربٌه او خارجها وتمثٌل الشركة امام كافة الجهات. وله الحك فً تمثٌل الشركة امام 

مل البحري بوزارة النمل البحري بوزارة النمل والؽرفة المالحٌة فً تجدٌد لطاع الن
واستصدار التراخٌص الالزمة للنشاط وتمثٌل الشركة امام الهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة 

وهٌئة االستثمار وهٌئة الرلابة المالٌة , وله حك تعٌٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان 
ٌع عن الشركة . وٌكون للسٌد/ ٌوسؾ احمد عبد الفتاح محمود عبد ٌخولهم اٌضا حك التول

النبً رئٌس مجلس االدارة والسٌد/ مصطفً زٌن الدٌن عبد الرحٌم لطب عضو مجلس 
ادارة وعضو منتدب )مجتمعٌن( الحك فً بٌع وشراء اصول الشركة ورهنها امام البنون 

ت االئتمانٌة من البنون والمإسسات المالٌة وطلب الحصول علً المروض والتسهٌال
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والتولٌع علً عمود البٌع والشراء والسٌارات بالشهر العماري وفً تاجٌر كل او بعض 
اصول الشركة وحك االلتراض والتولٌع علً عمود التاجٌر التموٌلً وٌسري ذلن علً 

البٌع او الشراء اي اصل من اصول الشركة وفً البٌع والتنازل عن كافة الحموق 
المادٌة والمعنوٌة والعالمات التجارٌة وحموق االمتٌاز للتراخٌص المالحً  والممومات

المملون للشركة امام كافة الجهات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والشهر العماري ولطاع 
النمل البحري بوزارة النمل علً عمود التنازل وتوكٌل الؽٌر فً كل من االت ومعدات 

تلكها الشركة وكذلن ابرام عمود التسوٌات مع البنون واراضً ومبانً وسٌارات التً تم
والمروض والرهن لدي جمٌع المصارؾ علً ان ٌسبمة بٌع اصول الشركة الحصول علً 

موافمة مسبمة من الجمعٌة العادٌة لالختصاص , ولهم حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض 
 ماذكر . .

 14141ادارة , الممٌد برلم لٌد , كرٌم زٌن الدٌن عبدالرحٌم لطب , رئٌس مجلس  - 399
تم التؤشٌر فى تارٌخ  6685, برلم اٌداع  04/12/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : استماله . 04/12/2019
,  14141عبدالعال دمحم عبدالعال السعدنى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 400

تم التؤشٌر فى تارٌخ  6685, برلم اٌداع  04/12/2019وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 04/12/2019

, وتم  14141رامى مجدى خمٌس رجب , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 401
 04/12/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  6685, برلم اٌداع  04/12/2019اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
لممٌد برلم لٌد , اسامة السٌد ابراهٌم سنجاب موسى , عضو مجلس ادارة , ا - 402

تم التؤشٌر فى تارٌخ  6685, برلم اٌداع  04/12/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  14141
 بـ : . 04/12/2019

,  14141هاجر مختار دمحم دمحم ضفدع , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 403
تم التؤشٌر فى تارٌخ  6685, برلم اٌداع  04/12/2019وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 04/12/2019
, وتم  14141عبدهلل حامد دمحم حجاج , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 404

 04/12/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  6685, برلم اٌداع  04/12/2019اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
مصطفً زٌن الدٌن عبد الرحٌم لطب , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 405

تم التؤشٌر فى تارٌخ  6685, برلم اٌداع  04/12/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  14141
 بـ : وعضو منتدب . 04/12/2019

, وتم اٌداعه  14162عبدالسالم دمحم دمحم محمود هاللى , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 406
 ـ : .ب 08/12/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  6738, برلم اٌداع  08/12/2019بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  14162عصام دمحم الفاتح ابو طالب دمحم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 407
بـ :  08/12/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  6738, برلم اٌداع  08/12/2019بتارٌخ 

ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او منفردٌن فى هذا الصدد 
دارة الشركة و التعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة اوسع السلطات ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 161 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جشس التعامل مع هذا ال يجو

او المانون او الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العمومٌة و للمدٌران ) مجتمعٌن او منفردٌن ( الحك 
فى التعامل باسم الشركة و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة 

عمال العام و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن لهما حك و المطاع العام و لطاع اال
التولٌع على عمود الشراء الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و لهما الحك فى تعٌٌن و 
عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم وكل ذلن باسم الشركة و 

وٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات لصالحها ولهما حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع وتح
االذنٌه و التجارٌة وابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت 
الشركة بالنمد و االجل اما فٌما ٌخص التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من فتح 

التولٌع على  الحسابات البنكٌة بجمٌع انواعها او اؼاللها و التعامل بالسحب و االٌداع و
الشٌكات و االفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ 

باالستثمار فى الودائع و الشهادات الجل و التسهٌالت البنكٌة المتعلمة بخطابات الضمان و 
االعتمادات المستندٌة تكون من اختصاص المدٌر / عصام دمحم الفاتح ابو طالب دمحم فمط اما 

لتعامل مع البنون و المصارؾ فٌما ٌخص حك االلتراض النمدى و الرهن وكذلن حك ا
البٌع والرهن الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة فٌكون من اختصاص المدٌرٌن مجتمعٌن 

 و لهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  14607د , على السٌد على شعبان , مدٌر , الممٌد برلم لٌ - 415

بـ : ٌمثل  13/02/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  888, برلم اٌداع  13/02/2020
المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ، ولهم منفردٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات 
 إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أوالمانون او
الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة. وللمدٌرٌن منفردٌن او مجتمعٌن الحك فً التعامل باسم 
الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام 

ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 
حسابات واالفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جمٌع  من سحب واٌداع وفتح

البنون والمصارؾ والتولٌع علً الشٌكات وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة 
ولصالحها وكذلن لهم حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة 

ً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وممتلكاتها العمارٌة ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدم
واجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة 
والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد 

 او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر. .
, وتم اٌداعه  14607دمحم بهجت بهنسً بدوي الكنفانً , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 416

 بـ : . 13/02/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  888, برلم اٌداع  13/02/2020بتارٌخ 
, وتم  14664عالء دمحم إبراهٌم فهمى أبو موسى , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 417

 23/02/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  1065, برلم اٌداع  23/02/2020اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم اٌداعه  14664عال دمحم ابراهٌم فهمً ابو موسً , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 418

بـ :  23/02/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  1065, برلم اٌداع  23/02/2020بتارٌخ 
مع الؽٌر ولهما منفردان فى هذا الصدد أوسع السلطات ٌمثل المدٌران الشركة فً عاللتها 
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إلدارة الشركة والتعامل بإسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو 
الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة . وٌختص كال من السٌد / عالء دمحم ابراهٌم فهمى ابو 

منفردان فى التعامل امام جمٌع  -سً موسى و السٌدة/ عال دمحم ابراهٌم فهمً ابو مو
الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة خاصة وزارة الموى العاملة ومدٌرٌتها وجمٌع السفارات 

و المنصلٌات ولهما منفردان الحك فً التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 
عمود المرض واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وكذلن حك التولٌع على 

والرهن باسم الشركة وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع 
البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك التولٌع على عمود 

الشراء والبٌع ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات باسم الشركة و 
و للؽٌر ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة لمصلحتها للنفس ا

السندات األذنٌة والتجارٌة ولهما الحك فى إبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً 
تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وكذلن لهما حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل أو 

 بعض ما ذكر. .
, وتم  14666جمعه دمحم المملون , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  محمود - 419

 23/02/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  1069, برلم اٌداع  23/02/2020اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
منتصر محمود سامى عبد العزٌز سالمه , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 481

تم التؤشٌر فى تارٌخ  4783, برلم اٌداع  15/08/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  17720
بـ : منح السٌد/منتصر محمود سامى عبدالعزٌز سالمه بصفته رئٌس  15/08/2021

مجلس اإلدارة كامل الصالحٌة فى إدارة الشركة وله منفردا فى هذا الصدر أوسع السلطات 
لتولٌع على الشٌكات وفتح إلدارة الشركة والتعامل بإسمها مع البنون بالسحب واإلٌداع وا

اإلعتمادات والحسابات وؼلمها لدى كافة البنون ومكاتب البرٌد وله إبرام كافة التعامالت 
والعمود والتولٌع علٌها أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة داخل جمهورٌة مصر 

 العربٌة وخارجها .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  17724لٌد , عفاؾ جمال محمود السٌد , مدٌر , الممٌد برلم  - 482

 بـ : . 16/08/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  4799, برلم اٌداع  16/08/2021
, وتم اٌداعه بتارٌخ  17724أسامة احمد حسن دمحم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 483

 بـ : . 16/08/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  4799, برلم اٌداع  16/08/2021
الصافى جمعه فتحى عبدالمعطى , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم  - 420
تم التؤشٌر فى  1069, برلم اٌداع  23/02/2020, وتم اٌداعه بتارٌخ  14666لٌد , 

توزٌع االختصاصات على النحو التالى  -بـ : تشكٌل مجلس االدارة  23/02/2020تارٌخ 
منتدب )منفردا( حك تمثٌل الشركه والتولٌع على :ٌكون لرئٌس مجلس االداره والعضو ال

عمود الشراء والبٌع والعمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع على جمٌع عمود االٌجار 
والبٌع والشراء وؼٌرها باسم الشركه والؼراض الشركه وحك التولٌع امام مصلحه الشهر 

ه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العمارى وجمٌع مكاتب التوثٌك وامام جمٌع الجهات الحكومٌ
العام ولطاع االعمال العام والخاص واى نوع من المعامالت المالٌه مع البنون والمصارؾ 
الخاصه والعامه والهٌئات المالٌه كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات بدون حد الصى 
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ود واصدار خطابات الضمان واالفراج عن راس مال الشركه وله حك التولٌع على عم
المروض والتولٌع على جمٌع عمود الرهن العمارى او الحٌازى وله اجراء وابرام كافه 
العمود والمعامالت الداخلٌه ضمن ؼرض الشركه وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل 

وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافئتهم ولبض ودفع كافه المبالػ 
دات االذنٌه والتجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشاركات وتحوٌله وبٌع وتسدٌد كافه السن

والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله حك الرهن وااللتراض من 
البنون او اى جهات اخرى باسم الشركه وله حك التولٌع على الكفاله وحك التولٌع على 

االداره )مجتمعان( ابرام جمٌع كفاله الؽٌر ولنائب رئٌس مجلس االداره وعضو مجلس 
العمود والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل والتعالد مع 

موردٌن وعمالء الشركه ولهما الحك فى شراء اى اصل من اصول الشركه ولهما الحك فى 
لؾ جنٌه مصرى)خمسون ا 50000التولٌع مجتمعان على الشٌكات البنكٌه كحد الصى 

جنٌه مصرى( ولنائب رئٌس مجلس وعضو مجلس االداره )منفردان(الحك فى التعامل مع 
جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وباالخص مصلحه الضرائب المصرٌه والؽرؾ 
التجارٌه ومكاتب السجل التجارى والهٌئه العامه للتؤمٌنات االجتماعٌه ووحدات المرور 

التحاد المصرى لمماولى التشٌٌد والبناء ولعضو مجلس والتراخٌص ونٌابات المرور وا
االداره المالى الحك فى التعامل مع البنون باسم الشركه فى االٌداع البنكى سواءا كان نمدا 

 او شٌكات فمط ولهم الحك فى توكٌل من ٌشاءوا فى كل او بعض ما ذكر. .
 14666ممٌد برلم لٌد , مورٌس صابر فهٌم عطٌه , نائب رئٌس مجلس ادارة , ال - 421

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1069, برلم اٌداع  23/02/2020, وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 23/02/2020

, وتم اٌداعه بتارٌخ  14712احمد دمحم احمد صبره , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 422
 بـ : . 02/03/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  1231, برلم اٌداع  02/03/2020

, وتم اٌداعه  14712عصام عزت ابراهٌم السٌد , مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد ,  - 423
بـ :  02/03/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  1231, برلم اٌداع  02/03/2020بتارٌخ 

وٌباشر المدٌر وظائفه لمدة ؼٌر محددة . ٌمثل السٌد/ عصام عزت ابراهٌم السٌد عبد 
احمد صبره المدٌران الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهما )  الرحمن والسٌد / احمد دمحم

مجتمعٌن أو منفردٌن ( فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل بإسمها فٌما 
عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو ألئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة الحك 

أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  فً التعامل بإسم الشركة وضمن اؼراضها
والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات واالفراج عن رأس المال وكافة صور 
اض والرهن وكل التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع علً الشٌكات وحك االلتر

ذلن بإسم الشركة ولصالحها وكذلن لهما حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن 
ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ولهما الحك فً تعٌٌن وعزل ومستخدمً ووكالء 
الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع 

ندات االذنٌة التجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً وتسدٌد كافة الس
تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام التؤمنٌات االجتماعٌة واالحٌاء 
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والتولٌع علً التراخٌص والتولٌع علً عمود الشراء والبٌع ولهما حك توكٌل أو تفوٌض 
 الؽٌر فً كل أو بعض ماذكر. .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  1813لوما راضى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 424
 بـ : استماله . 05/03/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  120, برلم اٌداع  30/03/2004

سٌد عبد الفتاح على محمود , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 425
تم التؤشٌر فى تارٌخ  120, برلم اٌداع  30/03/2004بتارٌخ , وتم اٌداعه  1813

وله كل الصالحٌات المتعلمة بادارة  -2تشكٌل مجلس االدارة .  -1بـ :  05/03/2020
وتمثٌل الشركة والتولٌع عنها لدى كافة الجهات والتعالد عنها منفردا والتعامل مع البنون 

 ابتة او المنمولة ( . .وتولٌع الشٌكات وبٌع وشراء اصول الشركة الث
, وتم  1813دمحم جمال شعبان ابو اللٌل , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 426

بـ  05/03/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  120, برلم اٌداع  30/03/2004اٌداعه بتارٌخ 
. : 

, وتم  1813,  دمحم فائز عبد المادر الزبٌٌى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد - 427
بـ  05/03/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  120, برلم اٌداع  30/03/2004اٌداعه بتارٌخ 

. : 
, وتم  11748بهاء محمود رشاد السٌد , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 428

 10/03/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  4910, برلم اٌداع  01/10/2018اٌداعه بتارٌخ 
 ٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة بالتشكٌل الحالى . .بـ : تجد

, وتم اٌداعه  11748دمحم عادل عبد الرحمن الحبش , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 429
بـ :  10/03/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  4910, برلم اٌداع  01/10/2018بتارٌخ 

 ادرة الرلابة على الجودة . .
مهدى دمحم طه , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد , ٌاسمٌن اٌمن دمحم ال - 430

تم التؤشٌر فى تارٌخ  3358, برلم اٌداع  23/06/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  13166
بـ : ٌكون حك االداره والتولٌع والمسإلٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌكٌن  14/05/2020

ن اٌمن دمحم المهدى دمحم طه مجتمعٌن المتضامنٌن :اٌمن دمحم المهدى دمحم طه ٌوسؾ وٌاسمٌ
او منفردٌن ولهما الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 
والتولٌع  وكذالن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وسحب واٌداع والرهن وااللتراض

على الشٌكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل 
مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وكذالن لهما الحك 

فى التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه وبٌع 
الشركه ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وشراء السٌارات باسم 

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه 
السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 الؽٌر فى كل او بعض ماذكر .بمعامالت الشركه بالنمد اوباالجل ولهما حك توكٌل 
اٌمن دمحم المهدى دمحم طه ٌوسؾ , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 431

تم التؤشٌر فى تارٌخ  3358, برلم اٌداع  23/06/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  13166
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 بـ : . 14/05/2020
, وتم اٌداعه بتارٌخ  14975دمحم فتحى دمحم السٌد , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 432

 بـ : . 09/06/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  2155, برلم اٌداع  09/06/2020
, وتم اٌداعه بتارٌخ  14975خالد فوزى دمحم السٌد , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 433

بـ : ٌمثل  09/06/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  2155, برلم اٌداع  09/06/2020
شركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن فً هذا الصدد أوسع المدٌرون ال

السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو 
المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة. و للمدٌران مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى 

اضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة التعامل باسم الشركة وضمن اؼر
والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات والتولٌع على الشٌكات و االفراج عن 
ع على عمود الشراء و راس المال وكل ذلن باسم الشركة و لصالحها وكذلن و حك التولٌ

الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن 
باسم الشركة و لصالحها ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 
الشركه بالنمد او باالجل اما حك االلتراض والرهن والبٌع والرهن الصول بمعامالت 

الشركة وممتلكاتها العمارٌة فٌكون للمدٌران مجتمعٌن ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر 
 فى كل او بعض ما ذكر. .

, وتم  15125اسالم عبد العال ٌوسؾ عبد العال , مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد ,  - 434
 09/07/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  2727, برلم اٌداع  09/07/2020عه بتارٌخ اٌدا

بـ : ٌمثل المدٌروان الشركه فى عاللته مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او منفردٌن فى هذا الصدد 
اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد الشركه 

لتنفٌذٌه للجمعٌه العامه.وللمدٌرٌن )مجتمعٌن )اجراء كافه العمود او المانون او الئحته ا
والمعامالت الداخلٌه ضمن ؼرض الشركه وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء 

ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع المبالػ وتحوٌل وبٌع 
ٌع العمود والمشارطات والصفمات التى وتسدٌد كافه السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جم

تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل والحك فى شراء جمٌع العمود والمشارطات 
والفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل والحك فى شراء جمٌع المواد 

االعتمادات والمهمات والبضائع والمنموالت والمشترٌات والمبادالت وااللتراض بطرٌك 
والمروض ؼٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر 
الحكومٌه وللسٌد / وائل ابراهٌم اٌوب الحك فى التعامل مع البنون والمصارؾ والهٌئات 

المالٌه باى نوع من المعامالت المالٌه كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك 
حسابات واالفراج عن راسمال الشركه ) منفردا( واالستاذ/ عمرو دمحم عبد المادر ال

واالستاذ/ اسالم عبد العال ٌوسؾ )مجتمعٌن( وبٌع المحالت التجارٌه والعمارات 
والمنموالت والسٌارات والرهون وكذلن االشتران فى المإسسسات االخرى وال ٌكون 

دٌر مشفوعا بالصفه التى ٌتعامل بها والحك فى التصرؾ ملزما للشرن هاال اذا ولعه الم
 توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. .
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, وتم اٌداعه  15125وائل ابراهٌم اٌوب عبد هللا فودة , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 435
 بـ : . 09/07/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  2727, برلم اٌداع  09/07/2020بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  15125عبد المادر حمزة , مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد , عمرو دمحم  - 436
 بـ : . 09/07/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  2727, برلم اٌداع  09/07/2020بتارٌخ 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  15193ادهم احمد فرج على لطفى , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 437
 بـ : . 21/07/2020التؤشٌر فى تارٌخ تم  3006, برلم اٌداع  21/07/2020

, وتم اٌداعه بتارٌخ  15193احمد دمحم كمال دمحم دره , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 438
بـ : ٌمثل  21/07/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  3006, برلم اٌداع  21/07/2020

الصدد أوسع  المدٌران الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن فً هذا
السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو 

المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة. وللمدٌران ) مجتمعٌن او منفردٌن ( إجراء كافة 
العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء 

تخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع ومس
وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات 

والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ، والحك فً شراء جمٌع المواد 
المنموالت والمشترٌات والمبادالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات والمهمات والبضائع و

والمروض ؼٌر المفتوح بها إعتمادات بالبنون ، والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر 
الحكومٌة والبنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت المالٌة كالسحب 

ؼلك الحسابات واإلفراج عن رأسمال الشركة ، واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح و
وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات والمنموالت والسٌارات والرهون وكذلن االشتران فً 

المإسسات األخرى وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة 
 . التً ٌتعامل بها والحك فً توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر.

, وتم اٌداعه بتارٌخ  15423احمد دمحم احمد صبره , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 439
بـ : ٌمثل  30/08/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  3759, برلم اٌداع  30/08/2020

السٌد/ عصام عزت ابراهٌم السٌد عبد الرحمن والسٌد/ احمد دمحم احمد صبره المدٌران 
ٌر ولهما ) مجتمعٌن أو منفردٌن ( فً هذا الصدد أوسع السلطات الشركة فً عاللتها مع الؽ

إلدارة الشركة والتعامل بإسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو 
ألئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌر الحك فً التعامل بإسم الشركة وضمن اؼراضها 

ومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحك
الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح 

حسابات واالفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 
ها وكذلن والتولٌع علً الشٌكات وحك االلتراض والرهن وكل ذلن بإسم الشركة ولصالح

لهما حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 
ولهما الحك فً تعٌٌن وعزل ومستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ولهما 
حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وإبرام 

عمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع كافة ال
أمام الهٌئة المومٌة للتؤمنٌات االجتماعٌة ومكاتب العمل والتولٌع علً اصدار وتجدٌد 
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التراخٌص وامام االحٌاء وكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ولهما حك توكٌل أو 
 بعض ماذكر . .تفوٌض الؽٌر فً كل أو 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  15423عصام عزت ابراهٌم السٌد , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 440
 بـ : . 30/08/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  3759, برلم اٌداع  30/08/2020

,  10978احمد رمضان ابراهٌم عمر , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 441
تم التؤشٌر فى تارٌخ  193, برلم اٌداع  17/02/2003تارٌخ وتم اٌداعه ب

بـ : ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن  31/08/2020
المتضامن / احمد رمضان ابراهٌم عمر منفردا وله كذلن حك التعامل مع جمٌع الجهات 

شركة فى نشاطها وله حك التعامل الحكومٌة والؽٌر حكومٌة فى مباشرة تحمٌك اؼراض ال
بكافة انواع التعامالت مع البنون والتمثٌل امام الصندوق االجتماعى والبٌع وااللتراض 

والرهن بضمان اصول الشركة الثابتة والمنمولة والحصول على التسهٌالت البنكٌة بضمان 
و بعض هذا اصول الشركة وله حك كفالة الؽٌر وله حك توكٌل الؽٌروالمحامٌن فى كل ا

 الحك فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن .
, وتم  15566مى ممدوح على دمحم صمر , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 442

 20/09/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  4240, برلم اٌداع  20/09/2020اٌداعه بتارٌخ 
رئٌس -لى دمحم صمر بـ : ٌملن حك التولٌع عن الشركه كل من : االستاذه/ مى ممدوح ع

عضو مجلس االداره )منفردٌن او -مجلس االداره واالستاذ/ ساجى دمحم سعٌد عبد الرحمن 
مجتمعٌن( وذلن امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وامام البنون والتولٌع على 

الشٌكات والسحب واالٌداع و التولٌع امام البنون وفتح الحسابات واالفراج عن راس المال 
لتسهٌالت البنكٌه والتولٌع على عمود االلتراض والرهن لكافه اصول الشركه والتولٌع وا

على كافه العمود والمستندات باسم الشركه امام الشهر العمارى والسجل التجارى لهما حك 
 توكٌل الؽٌر او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. .

,  15566ادارة , الممٌد برلم لٌد , ساجى دمحم سعٌد عبد الرحمن , عضو مجلس  - 443
تم التؤشٌر فى تارٌخ  4240, برلم اٌداع  20/09/2020وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 20/09/2020
,  15566وسام دمحم دمحم عبدالرحمن , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 444

ؤشٌر فى تارٌخ تم الت 4240, برلم اٌداع  20/09/2020وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 20/09/2020

, وتم  5463مجدي عبد المنجد عبد الحافظ ابراهٌم , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 445
 23/09/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  3090, برلم اٌداع  30/12/2012اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : كفر الشٌخ .
, وتم  5463, الممٌد برلم لٌد ,  لاسم حسن لاسم حسٌن كامل , عضو مجلس ادارة - 446

 23/09/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  3090, برلم اٌداع  30/12/2012اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  5463احمداسماعٌل وجدى ابراهٌم عبدهللا , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 447

 23/09/2020ٌخ تم التؤشٌر فى تار 3090, برلم اٌداع  30/12/2012اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : دمٌاط .
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,  5463عاطؾ شرٌؾ صالح الدٌن عبد العظٌم , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 448
تم التؤشٌر فى تارٌخ  3090, برلم اٌداع  30/12/2012وتم اٌداعه بتارٌخ 

 مدٌنة نصر . -بـ : الماهرة  23/09/2020
, وتم اٌداعه  5463الممٌد برلم لٌد , مصطفى كمال مدبولً احمد , مدٌر فرع ,  - 449

بـ :  23/09/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  3090, برلم اٌداع  30/12/2012بتارٌخ 
 حلوان .

, وتم اٌداعه  15832اسماعٌل همام على الدٌن تمام , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 453
/ 5بـ :  20/10/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  5043, برلم اٌداع  20/10/2020بتارٌخ 

ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهم -مدٌر عام -احمد همام علً الدٌن تمام 
مجتمعٌن او منفردٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما 

. عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او الئحته التنفٌذٌة للجمعة العامة
وللمدٌرٌن )مجتمعٌن او منفردٌن ( إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض 
الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 
مٌع العمود والمشاطرات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة اإلذنٌة التجارٌة وإبرام ج

بالنمد او باألجل , والحك فً شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت 
والمشترٌات والمبادالت بطرٌك االعتمادات والمروض وؼٌر المفتوح بها وإعتمادات 

لحكومٌة ومكتب العمل ومحافظة بالبنون , والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر ا
االسكندرٌة وهٌئة التنمٌة الصناعٌة واالتحاد المصري للتشٌد والبناء والتسجٌل التجاري 
والتراخٌص والدفاع المدنً والحرٌك واالمن الصناعً والتعامل والتنازل امام شركات 

ٌاء المٌاه والكهرباء والؽاز والتلٌفونات والصرؾ الصحً وشركات المحمول واالح
والمحلٌات وهٌئات وزارة االلتصاد والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وشركات مصر المماصة 

والبورصة ونهضة مصر وشركات السمسرة واالوراق الخاصة بالتسجٌل التجاري 
والعالمات التجارٌة واعتماد الدفاتر التجارٌة وعمل الشهادات واعتمادها واعتماد العمود 

ع تعدٌالتها لدى الشهر العمارى و لدى جمٌع الجهات والتصدٌك ومحاضر االجتماع بجمٌ
علٌها وعمل واستالم وتسلٌم جمٌع االوراق والتراخٌص والملفات الرسمٌة . والتولٌع نٌابة 

عنً علً كل ما سبك وامام جمٌع الجهات المذكورة والحكومٌة والؽٌر حكومٌة والوزارات 
ركاء وعمل واستالم وتسلٌم جمٌع االوراق والهٌئات والتولٌع علً محاضر جماعة الش

والتراخٌص والملفات الرسمٌة وعمل جمٌع االختام واستالمها ومحافظة االسكندرٌة وهٌئة 
التنمٌة الصناعٌة وكذلن امام شركة نهضة مصر للخدمات البٌئٌة الحدٌثة والمإسسة الثمافٌة 

ة البٌئة والصحة والتموٌن العمالٌة و االدارة العامة للسالمة والصحة المهنٌة ووزار
االدارة  -ووزارةة التربٌة والتعلٌم وادارة شإون البٌئة ) االدارة المركزٌة لشئون البٌئة 

العامة لصحة البٌئة ( والبنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت المالٌة 
راج عن رأسمال كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واإلف

الشركة , وبٌع المحالت التجارٌة والؽمارات والمنموالت والسٌارات والرهون وكذلن 
االشتران فً المإسات األخرى وال ٌكون التصرؾ ملزما إال إذا ولعه المدٌر مشفوعا 

 بالصفة والتً ٌتعامل بها والحك فً توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر. .
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, وتم اٌداعه بتارٌخ  15832الدٌن تمام , مدٌر , الممٌد برلم لٌد , عالء همام على  - 454
 بـ : . 20/10/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  5043, برلم اٌداع  20/10/2020

, وتم اٌداعه  15832محمود همام على الدٌن تمام , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 455
 بـ : . 20/10/2020ر فى تارٌخ تم التؤشٌ 5043, برلم اٌداع  20/10/2020بتارٌخ 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  15832دمحم همام علً الدٌن تمام , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 456
 بـ : . 20/10/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  5043, برلم اٌداع  20/10/2020

ٌد محمود محى الدٌن عبد المعطى , نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب , المم - 457
تم التؤشٌر  5129, برلم اٌداع  25/10/2020, وتم اٌداعه بتارٌخ  15869برلم لٌد , 
 بـ : . 25/10/2020فى تارٌخ 

مى محى الدٌن عبد المعطى محمود راشد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 458
تارٌخ تم التؤشٌر فى  5129, برلم اٌداع  25/10/2020, وتم اٌداعه بتارٌخ  15869

 بـ : . 25/10/2020
مصطفى محً الدٌن عبد المعطى محمود , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 459

تم التؤشٌر فى تارٌخ  5129, برلم اٌداع  25/10/2020, وتم اٌداعه بتارٌخ  15869
 بـ : المنتدب . 25/10/2020

, وتم اٌداعه  15903رلم لٌد , فهد رمضان احمد البدوى خلٌفة , مدٌر , الممٌد ب - 460
بـ : و  28/10/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  5121, برلم اٌداع  28/10/2020بتارٌخ 

ٌمثل المدٌر الشركة فً عاللتها مع الؽٌر وله  -ٌباشر المدٌر وظائفه لمدة ؼٌر محددة. 
ما أحتفظ به منفردا فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا 

صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌر منفردا الحك فى 
التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 
والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات و االفراج عن راس المال وكافة صور البنون 

التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات وحك االلتراض والرهن وكل 
ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن 

الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه  الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وله
وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 
ر فى كل او بعض ما بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌ

 ذكر. .
, وتم  3491عصام السٌد عبدهللا دمحم عماره , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 461

 30/11/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  8667, برلم اٌداع  11/03/2010اٌداعه بتارٌخ 
عبدهللا دمحم بـ : تكون االدارة والتولٌع للطرؾ االول الشرٌن المتضامن السٌد / عصام السٌد 

عمارة منفردا وله كافه السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه وله حك التعامل امام 
البنون والسحب واالٌداع وااللتراض والرهون وفتح الحسابات باسم الشركه والتعامل امام 

كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه تكون تصرفات الشرٌن منفردا ملزمه للشركاء 
ط ان تكون لد تمت بعنوان الشركه وضمن اؼراضها . كما ٌحك للسٌد / االخرٌن بشر
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عصام السٌد عبدهللا دمحم عمارة ) الشرٌن المتضامن ( فى بٌع السٌارات المملوكه للشركه 
سواء للنفس او للؽٌر ولبض الثمن . السٌد/ عصام السٌد عبدهللا دمحم عمارة له الحك فً 

والرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فٌها من التولٌع على كافة عمود االلتراض 
ثابت أو منمول وذلن للنفس أو للؽٌر وأمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة الخاصة 

 بذلن وله الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر وذلن لصالح البنون أو الؽٌر .
,  15224الممٌد برلم لٌد ,  دمحم السٌد دمحم السٌد شلبى , مدٌر وشرٌن متضامن , - 462

تم التؤشٌر فى تارٌخ  3081, برلم اٌداع  26/07/2020وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 09/12/2020

, وتم  15224عزة حسٌن عزت على شلبى , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 463
 09/12/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  3081, برلم اٌداع  26/07/2020اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم اٌداعه  15224دمحم اسماعٌل دمحم على , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 464

 بـ : . 09/12/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  3081, برلم اٌداع  26/07/2020بتارٌخ 
دمحم سعٌد عبدالحمٌد عبدالمجٌد , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم  - 465
تم التؤشٌر فى  649, برلم اٌداع  02/02/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  16503 لٌد ,

بـ : تحدٌد صالحٌات اعضاء مجلس االدارة وذلن على النحو التالً  02/02/2021تارٌخ 
ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع عن هذه  -:

ارة ولمجلس االدارة الحك فً ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن المعامالت و التعهدات من مجلس االد
او وكالء مفوضٌن و ان ٌخولهم اٌضا فً حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجنمعٌن و 

للسٌد / دمحم سعٌد عبد الحمٌد عبد المجٌد ) رئٌس مجلس االدارة وعضو منتدب ( . والسٌد / 
االدارة ( الحك فً التولٌع نٌابة  سامح سعٌد عبد الحمٌد عبد المجٌد ) نائب رئٌس مجلس

عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن وفً تمثٌل الشركة امام الؽٌر و لهما فً هذا الصدد اوسع 
السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او 

اء كافة العمود و اجراء كافة المانون او الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة و لهما الحك فً اجر
المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة و الؽٌر 

حكومٌة ولطاع االعمال العام و المطاع الخاص و االجهزة التنفٌذٌة التابعة للدولة و التعامل 
و الؽاز و تموٌع و مع المحافظات و االحٌاء و المراكز الذكٌة و شركات الكهرباء و المٌاه 

تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات و االذونات التجارٌة و ابرام جمٌع العمود و 
المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل و التولٌع امام الشهر 

ارات العمارى على عمود البٌع و الشراء و الرهن و االٌجار و على كافة انواع العمود للعم
و االراضً و الوحدات السكنٌة و االدارٌة و التجارٌة ,ولهما الحك فً لبض و استالم 

المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة ابو بشٌكات ولهما حك شراء وبٌع جمٌع المواد 
والمهمات و البضائع و المنموالت و السٌارات ولهما الحك فً التعامل مع البنون و 

ات المالٌة باي نوع من المعماالت المالٌة و المصرفٌة كالسحب و االٌداع المصارؾ و الهٌئ
و التولٌع علً الشٌكات و فتح وؼلك الحسابات و االفراج عن راس مال الشركة و الرهن 

و االلتراض و التصرؾ فً اي اصل من اصوال الشركة و الٌكون التصرؾ ملزما اال اذا 
امالن بها و لهما الحك فً توكٌل السادة المحامٌن كما كان مولعا و مشفوعا بالصفة التً ٌتع
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 لهما الحك فً توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . .
,  1274جاكوب البرت برٌنس سلوت , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 466

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1434, برلم اٌداع  05/11/2006وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : تعدٌل صالحٌات مجلس اإلدارة علً النحو التالً ٌكون حك اإلدارة  04/02/2021

والتولٌع عن الشركة للسٌد/ جاكوب ألبرت برٌنس سلوت والسٌدة/ شٌماء خالد السٌد مرسً 
وللسٌد /دمحم حامد عبد الرحٌم دمحم )مجتمعون او منفردون(. حٌث أنهم ٌمثلون الشركة فً 

ً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها، ولهم عاللتها مع الؽٌر ولهم ف
الحك فً اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلٌة ضمن ؼرض الشركة وعلً األخص 
تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم 

فة السندات االذنٌة التجارٌة، ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كا
وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بــــالنمد أو 

باألجل ، وكذلن لهم الحك فً التولٌع على عمود الشراء والبٌع لألصول والممتلكات 
 واألراضً والسٌارات باسم ولصالح الشركة ولهم حك شراء جمٌع المواد والمهمات
والبضائع والمنموالت و االلتراض بطرٌك االعتمادات ، والتعامل مع جمٌع الهٌئات 

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة باي نوع من المعامالت 
المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واالفراج عن راس 

ً ابرام كافة عمود االلتراض والرهن بضمان أصول الشركة من مال الشركة ولهم الحك ف
البنون المصرٌة وؼٌرها و المروض ؼٌر مفتوح بها اعتمادات بالبنون والمشترٌات 

والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات والرهون وكذلن االشتران فً المإسسات 
معاٌنات وتمدٌر االضرار والخسائر األخرى اما حك تمثٌل وإدارة الشركة بالنسبة لنشاط ال

 ٌمتصر للسٌد / دمحم حامد عبد الرحٌم دمحم وحده منفردا. .
, وتم  16660حسام الدٌن السعٌد دمحم رزق بركات , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 467

 25/02/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1237, برلم اٌداع  25/02/2021اٌداعه بتارٌخ 
ر السٌد / حسام الدٌن السعٌد دمحم رزق بركات الشركة فى عاللتها مع الؽٌر بـ : ٌمثل المدٌ

وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما 
احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌر منفردا 

الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر  الحك فى التعامل باسم
الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع 
جمٌع البنون والمصارؾ من سحب و اٌداع وفتح حسابات واالفراج عن راس المال وكافة 

لى الشٌكات وحك االلتراض و صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع ع
الرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع 

والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وله الحك فى تعٌن وعزل مستخدمى ووكالء 
الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع 

تسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى و
تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض 

 ما ذكر . .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  16928عالء دمحم احمد راضى , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 468
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بـ : خروج من  30/03/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2036, برلم اٌداع  30/03/2021
 الشركه .

, وتم اٌداعه  16928دمحم كمال دمحم دمحم شعبان , مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد ,  - 469
بـ :  30/03/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2036, برلم اٌداع  30/03/2021بتارٌخ 

عاللتها مع الؽٌر ولـه منفردا فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة  ٌمثل المدٌر الشركة فً
الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته 
التنفٌذٌة للجمعٌة العامة. وللمدٌر منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها 

ر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌ
الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع 
ة العمود والمشارطات وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كاف

والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر 
 فى كل او بعض ما ذكر. .

,  17021عامر سعٌد عبدالمجٌد ابوالخٌر , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 470
التؤشٌر فى تارٌخ  تم 2313, برلم اٌداع  12/04/2021وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 12/04/2021
, وتم  17021على شحاته ؼرٌب ابراهٌم , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 471

 12/04/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2313, برلم اٌداع  12/04/2021اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  17021رلم لٌد , عبود زارع سٌد على , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد ب - 472

 12/04/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2313, برلم اٌداع  12/04/2021اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم اٌداعه  17072دمحم عبدالمنعم دمحم دمحم محمود جاد , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 473

بـ :  21/04/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2417, برلم اٌداع  21/04/2021بتارٌخ 
ٌمثل المدٌر الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولـه فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة 

الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته 
التنفٌذٌة للجمعٌة العامة. وللمدٌر الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام 

ات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص جمٌع الجه
بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات 

وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات و االفراج عن 
ذلن باسم الشركة و لصالحها وكذلن له حك راس المال وحك االلتراض والرهن وكل 

التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وله الحك فى 
تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركة 

د كافة السندات االذنٌه و لصالحها وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌ
والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد 

 او باالجل وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. .
مصطفى ابراهٌم الدسولى دمحم امر هللا طه , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 474
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تم التؤشٌر فى تارٌخ  3208, برلم اٌداع  02/06/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  17284
بـ : اعاده تشكٌل مجلس االداره مع بماء تشكٌل مجلس االداره كما هو  02/06/2021

بالنظام االساسى للشركه. تحدٌد اختصاصات وصالحٌات مجلس االداره على النحو التالى 
رئٌس مجلس االداره االستاذ / مصطفى ابراهٌم  :ٌكون حك االداره والتولٌع لكل من

الدسولى دمحم امر هللا طه والعضو المنتدب االستاذ/ مصطفى عماد الدٌن خلٌل مهدى نوح 
مجتمعٌن او منفردٌن لهم الحك فى التولٌع عن الشركه وحك تمثٌل الشركه وابرام الصفمات 

باسم الشركه والؼراض الشركه والتولٌع على عمود الشراء للعمارات والمنموالت وؼٌرها 
امام الشهر العمارى والتوثٌك والسجل التجارى وامام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه 
والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص واى نوع من المعامالت المالٌه مع البنون 

راء والمصارؾ والهٌئات المالٌه والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وبٌع وش
السٌارات واستخراج التراخٌص الخاص هبها وكذلن فتح وؼلك الحسابات وااللتراض من 
البنون باسم الشركه والرهن وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار 

والتصالح والتنازل كل هذا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى 
 لى ان ٌسبك بٌع األصول بموافمة الجمعٌة العامة مسبما .كل او بعض ما سبك.ع

 10023دمحم احمد دمحم ادم , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 475
تم التؤشٌر فى تارٌخ  3839, برلم اٌداع  28/08/2017, وتم اٌداعه بتارٌخ 

ارة الشركة وتحدٌد إعادة تشكٌل مجلس إد -بـ : للشئون المالٌة  10/06/2021
الموافمة على منح السٌد/ دمحم احمد دمحم ادم رئٌس مجلس  -الصالحٌات لٌصبح كاالتى :

االدارة والعضو المنتدب للشئون المالٌة والسٌد/ محمود فتحى عبد الرحمن الزٌات نائب 
مع رئٌس مجلس االدارة ) مجتمعٌن او منفردٌن( الصالحٌات االتٌة تمثٌل الشركة والتعامل 
جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتولٌع نٌابة عنها امام كافة الجهات الحكومٌة 

وؼٌر الحكومٌة وخصوصا الشهر العمارى والهٌئة العامة لالستثمار والهٌئة العامة للرلابة 
المالٌة وهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمحلٌات والهٌئة المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة 
ومكاتب العمل والسجل التجارى والتعامل مع ادارات المرور والتراخٌص وتجدٌدها سنوٌا 

وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات 
والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل والتولٌع امام الشهر العماري علً 

الشراء واالٌجار وعلً كافة انواع العمود ، والحك فى لبض واستالم المبالػ عمود البٌع و 
المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة او بشٌكات ، وحك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات 
والبضائع والمنموالت والسٌارات وله الحك فً التعامل مع البنون والمصارؾ والهٌئات 

المالٌة والمصرفٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات المالٌة باي نوع من المعامالت 
وفتح وؼلك الحسابات واالفراج عن رأس مال الشركة والرهن وااللتراض والتصرؾ فً 

اي اصل من اصوال الشركة وال ٌكون التصرؾ ملزما اال اذا كان مولعا ومشفوعا بالصفة 
 و بعض ما ذكر . .التً ٌتعامل بها ولهما الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل ا

, وتم  10023السٌد دمحم كٌالنى دمحم , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 476
 10/06/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  3839, برلم اٌداع  28/08/2017اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, محمود فتحى عبد الرحمن الزٌات , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد  - 477
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تم التؤشٌر فى تارٌخ  3839, برلم اٌداع  28/08/2017, وتم اٌداعه بتارٌخ  10023
 بـ : . 10/06/2021

,  17565سامر عبدالسالم نبٌل ابراهٌم رمضان , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 478
تم التؤشٌر فى تارٌخ  4221, برلم اٌداع  14/07/2021وتم اٌداعه بتارٌخ 

 : . بـ 14/07/2021
, وتم اٌداعه بتارٌخ  17720ساري السٌد دمحم محارم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 479

 بـ : . 15/08/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  4783, برلم اٌداع  15/08/2021
سمر منتصر محمود سامى سالمه , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 480

تم التؤشٌر فى تارٌخ  4783, برلم اٌداع  15/08/2021ٌخ , وتم اٌداعه بتار 17720
 بـ : . 15/08/2021

شرٌؾ بكر على ابراهٌم ابراهٌم الشامى , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 484
تم التؤشٌر فى تارٌخ  4800, برلم اٌداع  16/08/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  17725

جلس االداره الشركه فى عاللتها مع الؽٌر وله فى ٌمثل رئٌس م-1بـ :  16/08/2021
الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد 
الشرن هاو المانون او الئحته التنفٌذٌه للجمعٌه العامه وله اجراء كافه العمود والمعامالت 

وعزل وكالء ومستخدمى  الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلى االخص تعٌٌن وولؾ
الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع المبالػ وتولٌع وبٌع وتسدٌد كافه 
السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

ئع والمنموالت الشركه بالنمد او باالجل وله الحك فى شراء جمٌع المواد والمهمات والبضا
والمشترٌات والمبادالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات والمروض ؼٌر المفتحو بها 

اعتمادات بالبنون والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والبنون 
والمصارؾ والهٌئات المالٌه باى نوع من المعامالت المالٌه كالسحب واالٌداع والتولٌع 

وؼلك الحسابات وااللتراض والرهن واالفراج عن راسمال الشركه  على الشٌكات وفتح
وبٌع المحالت التجارٌه والعمارات والمنموالت والسٌارات والرهون واصول الشركه 

وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركه اال اذا ولعه 
وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او رئٌس مجلس االداره مشفوعا بالصفه التى ٌتعامل بها 

اختصاصات عضو مجلس االداره السٌد / دمحم احمد عبد اللطٌؾ بشٌر -2بعض ما ذكر. 
مجلس االداره تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم 

اختصاصات عضو مجلس -3ومكافاتهم منفردا او مجتمعا مع رئٌس مجلس االداره. 
سٌد / وسٌم بكر على ابراهٌم الشامى له الحك فى شراء جمٌع المواد والمهمات االداره ال

 والبضائع والمشترٌات منفردا او مجتمعا مع رئٌس مجلس االداره .
, وتم  17138حسام مبرون عبد الخالك عامر , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 485

 17/08/2021التؤشٌر فى تارٌخ تم  2709, برلم اٌداع  06/05/2021اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم اٌداعه  18160مصطفى دمحم حسن ٌوسؾ سارى , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 491

بـ :  05/10/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  6113, برلم اٌداع  05/10/2021بتارٌخ 
الصدد أو مع  ٌمثل المدٌرٌن الشركة فً عاللتها مع الؽٌر وله مجتمعٌن أو منفردٌن فً هذا
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السلطات إلدارة الشركة والتعامل بإسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو 
المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة.وللمدٌر منفرداً الحك فً التعامل باسم الشركة 

وضمن اؼراضها جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال 
المطاع الخاص بكافة أشكالهم وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة و

وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 
السندات النمدٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت 

جل وله حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر وإضافة الشركة بالنمد أو باآل
صالحٌات مجتمعٌن أو منفردٌن للمدٌرٌن كااللتراض والرهن والسحب واالٌداع من 

البنون وفتح الحسابات وؼلمها وتمثٌل الشركة أمام جمٌع الجهات أٌا منهما مجتمعٌن أو 
 منفردٌن. .

, رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد , دمحم إبراهٌم دمحم إبراهٌم  - 492
تم التؤشٌر فى تارٌخ  6230, برلم اٌداع  11/10/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  18203

بـ : ٌمثل الشركة المهندس / دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم رئٌس مجلس االدارة  11/10/2021
ن حك التولٌع عن الشركة على و العضو المنتدب أمام المضاء و البنون و الؽٌر و ٌمل

انفراد أمام المضاء و البنون و الؽٌر بما فى ذلن فتح حسابات البنون و الفالها و االلتراض 
و خالفه و لرئٌس مجلس االدارة الحك فى تعٌٌن مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن و أن ٌخولهم 

 أٌضاً حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن . .
,  17934صم السٌد احمد ابورٌده , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , دمحم عا - 486

تم التؤشٌر فى تارٌخ  5426, برلم اٌداع  09/09/2021وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : ٌملن حك االدارة والتولٌع السٌد المهندس / دمحم عاصم السٌد احمد ابو  09/09/2021

س / عبدالرحمن أسامة أحمد دمحم أبوالخٌر نائب رٌدة رئٌس مجلس االدارة منفردا ، والمهند
رئٌس مجلس االدارة والمهندسة / زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة عضو مجلس االدارة 

مجتمعٌن وللمهندس / دمحم عاصم السٌد احمد ابو رٌدة رئٌس مجلس االدارة منفردا ، 
س االدارة والمهندسة / والمهندس / عبدالرحمن أسامة أحمد دمحم أبوالخٌر نائب رئٌس مجل

زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة عضو مجلس االدارة مجتمعٌن تمثٌل الشركة أمام 
الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وأى نوع 
من المعامالت المالٌة والتعامل مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع 
والتحوٌل والتولٌع على الشٌكات بدون حد ألصى واستالم الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

وفتح االعتمادات المستندٌة وإصدار خطابات الضمان واالفراج عن رأس مال الشركة 
والتولٌع على كافة المستندات البنكٌة وإجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض 

ن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم الشركة وعلى االخص تعٌٌ
وأجورهم ومكافآتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة 
والتجارٌة وإبرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

مة لخدمة مصالح الشركة والتمثٌل أمام باالجل واتخاذ كافة االجراءات المانونٌة الالز
شركات الكهرباء والمٌاه والؽاز والتمثٌل والتولٌع امام هٌئة التامٌنات والسجل التجاري 
ومصلحة الجمارن وانهاء المعامالت الجمركٌة ومصلحة الضرائب المصرٌة واللجان 

ولٌع والتصدٌك واثبات الداخلٌة ولجان الطعن والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة والت
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التارٌخ امام الشهر العمارى علً عمود الشركات والعمود بؤنواعها وللمهندس / دمحم عاصم 
السٌد احمد ابو رٌدة رئٌس مجلس االدارة منفردا ، والمهندس / عبدالرحمن أسامة أحمد دمحم 

رٌدة عضو أبوالخٌر نائب رئٌس مجلس االدارة والمهندسة / زٌنب عاصم السٌد احمد ابو 
مجلس االدارة مجتمعٌن حك تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . وللسٌد 
المهندس / دمحم عاصم السٌد احمد ابورٌدة رئٌس مجلس االدارة منفردا توكٌل المحامٌن 

والمحاسبٌن وللسٌد المهندس / دمحم عاصم السٌد احمد ابورٌدة رئٌس مجلس االدارة )منفردا 
/ عبدالرحمن أسامة احمد دمحم أبوالخٌر نائب رئٌس مجلس االدارة والمهندسة / ( وللمهندس 

زٌنب عاصم السٌد احمد ابورٌدة عضو مجلس االدارة مجتمعــــــــــــان حك التولٌـــــــــع 
على اتفالات المروض والتسهٌالت االئتمــــــــــــانٌة وكذلن حـــــــــــــــك إبرام عمود 

الرهن بكافة أنواعها او بضمان أصول الشركة أمام البنون والمإسسات المالٌة االلتراض و
وؼٌرها وكذا حك التولٌع على عمود شراء وبٌع األصول والعمارات والمنموالت 

والسٌارات وؼٌرها بإسم الشركة والؼراض الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر 
تخاذ االجراءات المانونٌة الالزمة لذلن طرؾ الحكومٌة وأمام الشهر العمارى والتوثبك وإ

الجهات المختلفة. وللمهندس / دمحم عاصم السٌد احمد ابو رٌدة رئٌس مجلس االدارة منفردا 
، والمهندس / عبدالرحمن أسامة أحمد دمحم أبوالخٌر نائب رئٌس مجلس االدارة والمهندسة / 

جتمعٌن حك توكٌل الؽٌر فى كل زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة عضو مجلس االدارة م
 او بعض ما ذكر . .

, وتم اٌداعه  17971دمحم عبدالعزٌز متولً احمد متولً , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 487
بـ :  14/09/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  5552, برلم اٌداع  14/09/2021بتارٌخ 

دٌن او مجتمعٌن( فى هذا الصدد ٌمثل المدٌرٌن الشركة فى عاللتها مع الؽٌر و لهم )منفر
اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة 
او المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة و للمدٌرٌن )منفردٌن او مجتمعٌن( الحك فً 

و ؼٌر الحكومٌة و  التعامل باسم الشركة و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة
المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع 
البنون و المصارؾ من سحب و إٌداع و فتح حسابات و االفراج عن راس المال و كافة 
صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و التولٌع على الشٌكات و حك االلتراض و 

كل ذلن باسم الشركة و لصالحها و كذلن لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و الرهن و 
البٌع و الرهن الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل 

مستخدمً ووكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهم حك لبض و دفع المبالػ و 
ندات االذنٌة التجارٌة و ابرام كافة العمود و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة الس

المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل و لهم حك توكٌل او 
 تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. .

, وتم اٌداعه  17971اشرؾ جمال الدٌن حامد إبراهٌم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 488
 بـ : . 14/09/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  5552, برلم اٌداع  14/09/2021بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  14284هٌثم دمحم عبدالحكٌم طه , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 489
بـ : بدال  19/09/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  7141, برلم اٌداع  25/12/2019بتارٌخ 

 .من السٌد / شرٌؾ نجٌب دمحم عبدالحافظ 
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, وتم اٌداعه  18160على عبدالممصود محمود دمحم نافع , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 490
 بـ : . 05/10/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  6113, برلم اٌداع  05/10/2021بتارٌخ 

, وتم  18391مدحت رشاد دمحم السحت , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 493
 07/11/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  6905, برلم اٌداع  07/11/2021اٌداعه بتارٌخ 

بـ : ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على 
هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌٌن عدة 

ٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التول
و ٌمثل رئٌس مجلس االدارة السٌد/ مدحت رشاد دمحم السحت ونائب رئٌس مجلس االدارة 

السٌد/ دمحم مصطفً حسٌن احمد )مجتمعٌن أو منفردٌن ( الشركة وٌكون حك االدارة 
هذا الصدد  والتولٌع وتمثٌل الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهما )مجتمعٌن أو منفردٌن ( فً

اوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به عمد الشركة او 
المانون او الئحته التنفٌذٌة او الجمعٌة العامة وله الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن 
اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وكافات المصالح الحكومٌة بكافة 

ها وإدارتها ومدٌرتها ومنها الشهر العماري وهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة مسإلٌت
ومصر المماصة وهٌئة سوق المال والرلابة المالٌة والبنون والبنن المركزي وهٌئة الرلابة 
علً الصادرات والوردات ومصلحة الضرائب ووزارة المالٌة ..... وؼٌرهم والمطاع العام 

ل بكافة اشكالهم ولهم)مجتمعٌن أو منفردٌن ( كذلن كافة والخاص ولطاع االعما
الصالحٌات فً التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع وفتح حسابات 

وكافة صور التعامل فً المعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ والتولٌع علً الشٌكات 
الت االئتمانٌة وله حك التولً واإلفراج عن رأس المال وزٌادته والتولٌع علً عمود التسهٌ

عن الشركة على عمود حواالت الدٌن وكفالة الؽٌرلدى كافة البنون واالعتماد المستندي 
وخطابات الضمان وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع علً عمود البٌع والشراء والمنموالت 

خارج والصفات وؼٌرها بالنمد وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وتمثٌل الشركة داخل و
 البالد وله حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر .

 18452حازم دروٌش مصطفى زلزوق , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 494
تم التؤشٌر فى تارٌخ  7098, برلم اٌداع  16/11/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ 

كة والتولٌع نٌابة عنها على بـ : تعدٌل صالحٌات التولٌع فى تمثٌل الشر 16/11/2021
" ٌكون لكل من الدكتور/ حازم دروٌش مصطفى زلزوق . رئٌس مجلس  -النحو التالى :

اإلدارة والعضو المنتدب ، الدكتور / دروٌش مصطفى عبد المادر زلزوق . عضو مجلس 
جهات اإلدارة ، ) منفردٌن او مجتمعٌن ( حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة ال

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها 
لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى ذلن السحب واإلٌداع وفتح الحسابات 
والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة 

ار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد ألصى . " وٌكون الى أثنٌن ) مجتمعٌن وطلب أصد
( من االستاذ / مجدى حافظ دمحم دمحم . عضو مجلس اإلدارة ، االستاذة / بسنت ممدوح عبد 

العزٌز . عضو مجلس اإلدارة ، الدكتور / والء أحمد لدرى عبد الجواد . عضو مجلس 
فت خلٌل عصفور . عضو مجلس اإلدارة . حك تمثٌل اإلدارة ، االستاذ / هٌثم خلٌل را
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الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة 
التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات 

ولٌع على الشٌكات والتظهٌر البنكٌة بما فى ذلن السحب واإلٌداع وفتح الحسابات والت
واجراء كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب أصدار خطابات الضمان وكل 
ذلن دون حد ألصى . " وٌكون للدكتور / حازم دروٌش مصطفى زلزوق . رئٌس مجلس 

اإلدارة والعضو المنتدب ) منفردآ ( حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها فى الحصول 
ى التسهٌالت االئتمانٌة والرهن وااللتراض بضمان أصول الشركة وتمدٌم الكفاالت وكل عل

ذلن دون حد ألصى والتصرؾ فى أى أصل من أصول الشركة بما فٌها األراضى 
والعمارات المبنٌة والسٌارات واألجهزة والمعدات وؼٌرها بكافة أوجه التصرؾ بما فٌها 

ر والرهن وؼٌرها من أوجه التصرؾ وله حك مباشرة البٌع والشراء والتؤجٌر واألستئجا
اإلجراءات والتولٌع على كافة العمود اإلبتدائٌة والنهائٌة الالزمة لذلن أمام الجهات المعنٌة 

وله حك التولٌع عنها امام مصلحة الشهر العمارى فى التولٌع والتصدٌك على شهادات 
دارة او أى عضو من أعضاء مجلس الخبرة وتوثٌمها . " وٌكون لكل من رئٌس مجلس اإل

اإلدارة حك تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض الصالحٌات المخولة إلٌهم فى هذا 
 الشؤن . .

, وتم  18490كرٌم نبٌل رزق مرلص , الرئٌس التنفٌذى , الممٌد برلم لٌد ,  - 495
 18/11/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  7243, برلم اٌداع  18/11/2021اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
,  18490هاجر خمٌس عمر دمحم عمر , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 496

تم التؤشٌر فى تارٌخ  7243, برلم اٌداع  18/11/2021وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : تفوٌض السٌدة / هاجر خمٌس عمر دمحم عمر والسٌدة / ساندى عز  18/11/2021

معٌن او منفردٌن( وذلن تفوٌضهم فً كافة اعمال االدارة مختار مصطفً دروٌش )مجت
وتمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها فً العمود بكافة انواعها والتً تبرم بٌن الشركة والؽٌر 
سواء من االفراد او من الشركات بكافة انواعها لطاع عام ولطاع االعمال او لطاع خاص 

كة علً عمود الشراء والبٌع واالٌجار واالنتفاع وكذلن تفوٌضهم فً التولٌع نٌابة عن الشر
بااالراضً الفضاء واالطٌان الزراعٌة والعمارات والمعدت واالالت والسٌارات وبصفة كل 

ماٌلزم الشركة من مزاولة نشاطها ولصالح الشركة وكل ذلن مجتمعٌن او منفردٌن البند 
ٌة والنهائٌة والتى تتعلك وكذلن تفوٌضهم فً التولٌع علً العمود االبتدائ -الثانً:

باالتصرفات الناللة لملكٌة أي اصل من اصول الشركة واتخاذ كافة االجراءات المانونٌة 
الالزمة لذلن طرؾ الجهات المختصة والتولٌع عن الشركة وتمثٌلها امام مصلحة الضرائب 

ة علً المصرٌة ومصلحة الجمارن ومكاتب التؤمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلاب
الصادرات والواردات وكافة مكاتب الشهر العماري ولتوثٌك ومكاتب السجل التجاري 

ومكاتب السجل الصناعً والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة لالستثمار وكذلن المحاكم 
والنٌابات والوزارات والهٌئات والمحافظات وشركات المطاع الخاص وشركات المطاع 

وكافة الجهات الحكومٌة االخرى والؽٌر الرسمٌة وشركات المطاع  العام ولطاع االعمال
تفوٌض السٌدة /  -الخاص المحلٌة واالجنبٌة وكل ذلن مجتكعٌن او منفردٌن البند الثالث:

هاجر خمٌس عمر دمحم عمر )منفردا( ولها الحك فً التعامل باسم الشركة مع البنون وتمثٌل 
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ذلن كافة صور التعامل مع البنون وفتح الحسابات  الشركة امامها والتولٌع عنها وٌتضمن
المصرفٌة وكافة انواعها واالٌداع والسحب والتولٌع علً الشٌكات والتولٌع علً العمود 

وعمود الرهن من اي بنن عام او خاص او اجنبً بؽرض تموٌل اعمال الشركة ولها الحك 
مانٌة وجمٌع المعامالت المالٌة فً تمدٌم الضمانات الالزمة لتلن المروض والتسهٌالت االئت

مع البنون والموافمة علً شروط تلن المروض بما ٌرونه مناسبا والرارها والتولٌع علً 
العمود االبتدائٌة والنهائٌة لتلن البنون ومؤمورٌات توثٌك عمود البنون كما لهم الحك فً 

افة الجهات تفوٌض الؽٌر من اعضاء مجلس االدارة فً التولٌع علً الشٌكات امام ك
الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكذا المحامٌٌن والمحاسبٌن فً انهاء كافة االجراءات المتعلمة 

تفوٌض السٌدة / هاجر  -باالشركة لدى المصالح الحكومٌة ومإسسات الدولة البند الرابع:
خمٌس عمر دمحم عمر والسٌدة / ساندي عز مختار مصطفً دروٌش )مجتمعٌن فمط( ولهم 

لتعامل باسم الشركة مع البنون وتمثٌل الشركة امامها والتولٌع عنها وٌتضمن الحك فً ا
ذلن كافة صور التعامل مع البنون وفتح الحسابات المصرفٌة وكافة انواعها واالٌداع 

والسحب والتولٌع علً الشٌكات والتولٌع علً العمود وعمود الرهن من اي بنن عام او 
لشركة ولها الحك فً تمدٌم الضمانات الالزمة لتلن خاص او اجنبً بؽرض تموٌل اعمال ا

المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وجمٌع المعامالت المالٌة مع البنون والموافمة علً شروط 
تلن المروض بما ٌرونه مناسبا والرارها والتولٌع علً العمود االبتدائٌة والنهائٌة لتلن 

لحك فً تفوٌض الؽٌر من اعضاء مجلس البنون ومؤمورٌات توثٌك عمود البنون كما لهم ا
االدارة فً التولٌع علً الشٌكات امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكذا 

المحامٌٌن والمحاسبٌن فً انهاء كافة االجراءات المتعلمة باالشركة لدى المصالح الحكومٌة 
 ومإسسات الدولة .

, وتم اٌداعه  18490برلم لٌد ,  دمحم مصطفً على على عوض , مدٌر , الممٌد - 497
بـ :  18/11/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  7243, برلم اٌداع  18/11/2021بتارٌخ 

 تنفٌذى .
احمد عبدهللا ابراهٌم عبدهللا زهره , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 498

فى تارٌخ  تم التؤشٌر 7243, برلم اٌداع  18/11/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  18490
 بـ : . 18/11/2021

ساندى عز مختار مصطفى دروٌش , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 499
تم التؤشٌر فى تارٌخ  7243, برلم اٌداع  18/11/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  18490

 بـ : . 18/11/2021
,  18490برلم لٌد ,  هاجر خمٌس عمر دمحم عمر , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد - 500

تم التؤشٌر فى تارٌخ  7243, برلم اٌداع  18/11/2021وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 18/11/2021

محمود عبد العزٌز دمحم عبد العزٌز فراج , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 501
ى تارٌخ تم التؤشٌر ف 7267, برلم اٌداع  22/11/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  18496

بـ : لرئٌس مجلس االدارة حك التولٌع منفردا على جمٌع المعامالت البنكٌة  22/11/2021
من فتح وؼلك الحسابات والرهن وااللتراض باسم الشركة واصدار خطابات الضمان 

والحك فى االفراج عن راس مال الشركة المودع لدى البنن منفردا . لرئٌس مجلس االدارة 
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ٌع معالمالت وتعهدات الشركة وتمثٌل الشركة منفردا وله فى ذلن حك التولٌع على جم
كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وله حك التصرؾ فى اموال واصول الشركة الثابته 

والمنموله وله سلطة البٌع والشراء وحك توكٌل من ٌشاء فى كل او بعض هذا الحك وله 
التصرفات التى تصدر منه باسم حك توكٌل المحامٌٌن على ان تكون جمٌع االعمال و

 الشركة وضمن اؼراضها . .
احمد عوض همام دمحم , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 502

تم التؤشٌر فى تارٌخ  7411, برلم اٌداع  28/11/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  18532
منتدب تمثٌل الشركة أمام ٌكون لرئٌس مجلس اإلد ارة والعضو ال -1بـ :  28/11/2021

ٌكون  -2المضاء وفً الصلح واإللرار واإلنكار واإلبراء، وله توكٌل المحامٌن فً ذلن. 
لكل من رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ونائب رئٌس مجلس اإلدارة )مجتمعان 

فة فمط( التولٌع على كافة التعالدات مع العمالء والموردٌن والتولٌع عن الشركة أمام كا
المصالح الحكومٌة بما فٌها مصلحة الشهر العماري والتوثٌك ووحدات الحكم المحلً 
ووزارة اإلسكان واإلدارات التابعة لها واتحاد مماولً التشٌٌد والبناء وكافة الجهات 

األخرى، والتولٌع لدى الكافة بما فٌها مصلحة الشهر العماري والتوثٌك بشراء وإدارة كافة 
عمارٌة والمنمولة بما فٌها السٌارات، وتمثٌل الشركة والتولٌع عنها لدى أصول الشركة ال

كافة البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة أو خارجها لفتح الحسابات والسحب منها 
واإلٌداع فٌها وعمل خطابات الضمان، ولكل منهما تفوٌض أو توكٌل من ٌراه فً كل أو 

والعضو المنتدب ولنائب رئٌس مجلس  ٌكون لرئٌس مجلس اإلدارة -3بعض ما ذكر. 
اإلدارة )مجتمعان فمط( كافة الصالحٌات فً أعمال اإلدارة الداخلٌة وتعٌٌن وعزل 

 الموظفٌن والمستخدمٌن والتولٌع بذلن أمام هٌئة التؤمٌنات وكافة الجهات المعنٌة األخرى. .
خالد عبد الرحمن عباس العمراوي , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 503

تم التؤشٌر فى تارٌخ  7500, برلم اٌداع  30/11/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  18560
بـ : ٌكون حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها للساده اعضاء  30/11/2021

رئٌس مجلس االدارة السٌد /  -حمن عباس العمراوي مجلس األدارة. السٌد / خالد عبدالر
نائب رئٌس مجلس االدارة السٌد / حسام ٌحًٌ معوض  -هشام عبدالحمٌد خضر عرفه 

عضو مجلس ادارة لهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً اجراء كافه العمود  -احمد 
والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلً األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء 

ومستخدمً الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع 
وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات األذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشارطات 

والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باألجل و الحك فً شراء جمٌع البضائع 
والمنموالت والحك فى االفراج عن رأس مال الشركة وفتـــــح الحسابات  والمهمات والمواد

بالبنون على أختالؾ أنواعها و فتح االعتمادات المستندٌة وتعدٌلها والؽائها وحك كفالة 
الؽٌر وحك التولٌع علً الشٌكات وصرفها بجمٌع العمالت دون حد ألصً والتولٌع على 

ض و حك االلتراض والرهن بكافة انواعه لكافة اصول عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمرو
الشركة بما فٌها من ثابت او منمول وحك كفالة الؽٌر و لهم الحك فً شراء وبٌع أى أصل 

من أصول الشركة ثابته أو منمولة و حك التولٌع على عمود شراء وبٌع السٌارات بكافة 
سجل التجــــارى ومصلحة الضرائب أنواعها ، و فى التولٌع امام الؽرفة التجارٌــــة وال
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ولجان الطعن ومكتب العمل و التؤمٌنات االجتماعٌة والمرور الهٌئة العامة لسوق المال 
والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والبورصة المصرٌة وشركة مصر للمماصة والهٌئة العامة 

ارات والمصالح للرلابة علً الصادرات والواردات والهٌئة العامة للتصنٌع وجمٌع اإلد
والهٌئات التابعة لوزارة الصناعة وؼرؾ الصناعات الهندسٌة وهٌئة التنمٌة الصناعٌة 

وجمٌع الجهات و الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام 
والخاص والتولٌع أمام الشهر العمارى والتصدٌك علً الدفاتر المانونٌة و التوثٌك بؤسم 

ركه وألؼراض الشركه بؤسم الشركة والؼراض الشركة ولهم الحك فى تفوٌض أو الش
 توكٌل الؽٌر فى كل اوبعض ماذكر . .

,  18593دمحم عبد الهادي مصطفً احمد , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 504
تم التؤشٌر فى تارٌخ  7618, برلم اٌداع  05/12/2021وتم اٌداعه بتارٌخ 

بـ : تحدٌد اختصاصات وصالحٌات رئٌس واعضاء مجلس االداره: للسٌد  05/12/2021
رئٌس مجلس االداره والسٌد / على السٌد احمد مصطفى -/ دمحم عبد الهادى مصطفى احمد 

عضو مجلس االداره المنتدب)منفردٌن او مجتمعٌن( الحك فى تمثٌل الشركه فى عاللتها -
سلطات الداره الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما مع الؽٌر ولهم فى هذا الصدد اوسع ال

احتفظ به صراحه عمد الشركه او المانون او الئحته التنفٌذٌه للجمعٌه العامه. ولهم 
الحك)منفردٌن او مجتمعٌن( اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه 

ٌد مرتباتهم واجورهم وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحد
ومكافؤتهم ولبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه 

التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد 
ت او باالجل والحك فى شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والمشترٌا

والمبادالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات والمروض ؼٌر المفتوح بما اعتمادات بالبنون 
والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والتولٌع امام كافه الجهات الرسمٌه 

والشهر العمارى والسجل التجارى والهٌئه العامه لالستثمار والبنون والمصارؾ والهٌئات 
نوع من المعامالت المالٌه كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك المالٌه باى 

الحسابات واالفراج عن راسمال الشركه وبٌع المحالت التجارٌه والعمارات والمنموالت 
والسٌارات والرهون وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى وال ٌكون التصرؾ ملزما 

بالصفه التى ٌتعامل بها والحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او للشركه اال اذا تم تولٌعه مشفوعا 
بعض ما ذكر ولهم )منفردٌن او مجتمعٌن( الحك فى توكٌل الؽٌر بصفتهم فى كل او بعض 

 ما ذكر سابما .
سلمى محمود معتز دمحم احمد زلزوق , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد  - 505

تم التؤشٌر  7671, برلم اٌداع  07/12/2021رٌخ , وتم اٌداعه بتا 18604برلم لٌد , 
بـ : لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االدارة وعضو  07/12/2021فى تارٌخ 

مجلس االدارة مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات 
ع سواء لالراضً الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكذلن التولٌع علً عمود الشراء والبٌ

والعمارات والسٌارات واالالت والتولٌع امام كافة البنون بؤسم ولصالح الشركة فً كافة 
 -خطابات الضمان  -االعتمادات  -التعامالت المصرفٌة وفتح والؽاء الحسابات الجارٌة 

وااللتراض منها ورهن اصول الشركة ضمانا لسداد لٌمة هذة المروض واتخاذ  -الودائع 
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االجراءات الالزمة لدمج الشركة مع اي شركة اخري وتمدٌم الطلبات لكافة الجهات  كافة
وتمثٌل الشركة امام مصلحة الشهر العماري والتولٌع علً عمود البٌع والشراء والرهن 

النهائٌة والخاصة باصول الشركة ولهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض 
 ة االجراءات امام الجهات المعنٌة . .ما ذكر التمام كل او بعض هذ

, وتم اٌداعه  8009مروه دمحم دمحم احمد الهندى , مدٌر سٌاحى , الممٌد برلم لٌد ,  - 506
 بـ : . 12/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  4150, برلم اٌداع  21/12/2015بتارٌخ 

,  8009ٌد برلم لٌد , عمر رفعت دمحم عبد الحلٌم , شرٌن متضامن متخارج , المم - 507
تم التؤشٌر فى تارٌخ  4150, برلم اٌداع  21/12/2015وتم اٌداعه بتارٌخ 

 شركاء موصٌٌن مذكورٌن بعمد التعدٌل . 2بـ : دخول عدد  12/12/2021
 8009احمد عبدالفتاح خمٌس ابراهٌم , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 508

تم التؤشٌر فى تارٌخ  4150, برلم اٌداع  21/12/2015, وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : ٌكون حك االدارة و التولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن  12/12/2021

المتضامن السٌد / احمد عبدالفتاح خمٌس ابراهٌم منفردا وله حك التعامل باسم الشركة 
ة والمطاع العام ولطاع وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌ

االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 
سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وحك االفراج عن راس المال وكل 
الشركة وضمن اؼراضها وكذلن له الحك فً التولٌع علً عمود الشراء ذلن باسم 

وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات 
والمنموالت والتولٌع علً عمود بٌع السٌارات المملوكة للشركة امام الشهر العماري باسم 

ل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم الشركة ولصالحها وله الحك فً تعٌٌن وعز
واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة 
والتجارٌة وابرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

ٌما عدا الشركاء باالجل وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكرف
الموصٌٌن . المدٌر المسئول للشركة من الناحٌة الفنٌة السٌاحٌة لألستاذة/ مروة دمحم دمحم 

 احمد الهندى. .
, وتم اٌداعه  10861حمدى دمحم دٌاب عبدهللا , مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد ,  - 509

بـ :  12/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1413, برلم اٌداع  14/03/2018بتارٌخ 
 استماله .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  10861حسن دمحم ابو الخٌر , مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد ,  - 510
 بـ : استماله . 12/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1413, برلم اٌداع  14/03/2018

, وتم  10861عالء احمد عبد الراضى احمد , مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد ,  - 511
 12/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1413, برلم اٌداع  14/03/2018اٌداعه بتارٌخ 

بـ : ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الؽٌر منفردٌن او مجتمعٌن ولهم فً هذا الصدد 
أوسع السلطات إلدارة الشركة والتولٌع باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة 

احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة فٌما عدا ما 
ولهم حك ادارتها والتعامل باسمها والتولٌع نٌابة عنها امام جمٌع الوزارات والجهات 
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والهٌئات والشركات والمصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والسجل التجاري و المحاكم 
مصلحة الضرائب ولجان فض المنازعات ولجان الطعن بجمٌع درجاتها والشهر العماري و

والتامٌنات االجتماعٌة وادارات المرور ومكاتب العمل والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك 
الحرة ولهم الحك فً لبض واستالم وصرؾ المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو 

تولٌع علً عمود البٌع والشراء بشٌكات من اي جهة حكومٌة أوؼٌر حكومٌة والحك فً ال
والرهن الصول الشركة ومنموالتها والسٌارات والمعدات والبضائع والمهمات والمواد ودفع 

ولبض االثمان واخذ واعطاء المخالصات وفً جمٌع التصرفات الناللة للملكٌة او الممٌدة 
ن فتح الحسابات لها والتعامل مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة بكافة معامالتها م

 الدائنة والمدٌنة بالبنون وؼٌرها .
, وتم اٌداعه  10861دمحم على عبد الجلٌل على , مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد ,  - 512

 بـ : . 12/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1413, برلم اٌداع  14/03/2018بتارٌخ 
, وتم  12071ٌد برلم لٌد , ٌارا صابر دمحم وهٌب , عضو مجلس ادارة , المم - 513

 12/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  6110, برلم اٌداع  02/12/2018اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  12071شٌرٌن صابر دمحم وهٌب , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 514

 12/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  6110, برلم اٌداع  02/12/2018اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
احمد جمال الدٌن دمحم كامل رجب , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 515

تم التؤشٌر فى تارٌخ  6110, برلم اٌداع  02/12/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  12071
بـ : ٌملن حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض  12/12/2021

المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة وٌكون للسٌد/ احمد جمال الدٌن بالتولٌع علً هذه 
دمحم كامل رجب )منفردا ( الحك فً اجراء كافه العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض 
الشركة وعلً األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات واجورهم ومكافائتهم ولبض ودفع كافه المبالػ 
اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة 

بالنمد او باألجل وله الحك فً التولٌع علً عمود التسهٌالت اإلئتمانٌه بكافه أنواعها وأي 
ئات المالٌة كالسحب واإلٌداع نوع من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌ

واإللتراض والرهن والبٌع لكافة االصول الثابتة والمنمولة والسٌارات وفتح وؼلك 
الحسابات والتولٌع علً الشٌكات واالفراج عن رأس مال الشركة والحك فً التولٌع علً 

االدارة الرهون الرسمٌه العمارٌه امام كافة الجهات والشهر العماري بجمٌع معامالته وحك 
والتولٌع علً العمود والمستخلصات الخاصه بالشركة وتمثٌلها امام كافه الجهات الحكومٌة 
والؽٌر حكومٌة وفً ابرام كافه العمود والمعامالت وكفاله الؽٌر والسحب بضمان البضائع 

وكافة المعامالت الالزمة لتحمٌك ؼرض الشركة وٌشترط ان تكون هذه التصرفات 
م ولصالح الشركة وتحمٌما الؼراضها. وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الصادرة منه باس

 الؽٌر فً كل او بعض ماذكر . .
عصام الدٌن دمحم عبدالمحسن اسماعٌل , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 516

تم التؤشٌر فى تارٌخ  7781, برلم اٌداع  12/12/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  18633
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بـ : اضافة صالحٌات لرئٌس مجلس االدارة لٌصبح من حمه تمثٌل الشركة  12/12/2021
امام المضاء وحك التولٌع على تعامالت الشركة وتعالدتها امام كافة الجهات الحكومٌة 

والؽٌر حكومٌة ولطاع االعمال العام والخاص وحك السحب واالٌداع وجمٌع التعامالت 
ٌة والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض البنكٌة مع البنون وفتح الحسابات البنك

بإسم الشركة و التولٌع على بٌع وشراء أصول الشركة منفردا وكذلن لعضو مجلس االدارة 
السٌد / اٌهاب عصام الدٌن دمحم عبد المحسن ولعضو مجلس االدارة / هشام عالء الدٌن دمحم 

ركة وتعالدتها امام كافة الجهات عبد المحسن مجتمعٌن حك التولٌع على جمٌع تعامالت الش
الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع االعمال العام والخاص وحك التعامالت البنكٌة مع البنون 

وفتح الحسابات البنكٌة والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن السحب واالٌداع وجمٌع 
ت وحك الرهن التعامالت البنكٌة مع البنون وفتح الحسابات البنكٌة والتولٌع على الشٌكا
 وااللتراض بإسم الشركة و التولٌع على بٌع وشراء أصول الشركة . .

, وتم  18673عمر حسن دمحم حسن , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 517
 19/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  7961, برلم اٌداع  19/12/2021اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : من ذوى الخبرة .
, وتم  18673حسن دمحم حسن , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , ٌحًٌ  - 518

 19/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  7961, برلم اٌداع  19/12/2021اٌداعه بتارٌخ 
بـ : ٌمثل رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب ونائب رئٌس مجلس االداره والعضو 

على معامالت الشركه وتعهداتها امام المنتدب الشركه منفردٌن او مجتمعٌن فى التولٌع 
الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه 
اشكالها والشهر العمارى وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع 

ولهما والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان 
الحك فى التولٌع على عمود االلتراض والرهن للنفس والؽٌر وكذا لهما الحك فى توكٌل 
البنن االهلى المصرى او البنون او الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وذلن امام مصلحه 

الشهر العمارى والتوثٌك وامام البنون وامام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وكافه 
جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها  صور التعامل مع

وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن والتنازل للنفس او للؽٌر عن 
اصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه 

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم  ولمصلحتها والحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه
ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه 
وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او االجل 

 ولهما حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. .
ٌد شعبان سعٌد فتح الباب , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , امال سع - 519

تم التؤشٌر فى تارٌخ  7971, برلم اٌداع  19/12/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  18676
 بـ : . 19/12/2021

,  18676سمر ٌسري علً محً الدٌن , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 520
تم التؤشٌر فى تارٌخ  7971, برلم اٌداع  19/12/2021وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 19/12/2021
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رامً دمحم محمود دمحم العجمً , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم  - 521
تم التؤشٌر فى  7971, برلم اٌداع  19/12/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  18676لٌد , 

ٌكون حك االدرة والتولٌع على  -بـ : تشكٌل مجلس االدارة  19/12/2021تارٌخ 
رئٌس مجلس االدارة والعضو  -معامالت الشركة للسٌد / رامى دمحم محمود دمحم العجمى 

المنتدب والسٌد / ثروت حلمى خلٌفة السٌد نائب رئٌس مجلس ادارة مجتمعٌن او منفردٌن 
ت والمنموالت كما لهما حك تمثٌل الشركة والتولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارا

وؼٌرها باسم الشركة امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتولٌع على العمود االبتدائٌة 
والنهائٌة وفتح الحسابات فى كافة البنون والسحب واالٌداع واالفراج عن راس المال ولهما 

 حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر . .
,  18676رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , ثروت حلمى خلٌفه السٌد , نائب  - 522

تم التؤشٌر فى تارٌخ  7971, برلم اٌداع  19/12/2021وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 19/12/2021

دمحم ممدوح دمحم مدثر عبد العلٌم , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم  - 523
تم التؤشٌر فى  8078برلم اٌداع  , 23/12/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  18710لٌد , 

بـ : لرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب السٌد / دمحم ممدوح دمحم  23/12/2021تارٌخ 
مدثر عبد العلٌم ) منفرداً ( حك التولٌع نٌابة عن الشركة وتمثٌلها امام الؽٌر . والتولٌع علً 

بؤسم الشركة , وحك التولٌع  كافة العمود والمعامالت و المشاركات والصفمات وااللتزامات
خطابات  -اعتمادات  -أمام البنون وفتح والؽاء الحسابات بجمٌع أنواعها ) حسابات جارٌة 

تحوٌالت بنكٌة وؼٌرها ( بؤسم الشركة والسحب واالٌداع و األفراج عن رأس  -ضمان 
كافة مال الشركة المودع لدي البنون والتولٌع علً الشٌكات واصدار دفاتر الشٌكات و

المعامالت المالٌة مع البنون , وشراء وبٌع كافة االموال المنمولة والعمارٌة والسٌارات بؤسم 
الشركة , وتعٌٌن و ولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركة و تحدٌد مرتباتهم وأجورهم 

ولبض ودفع كافة المبالػ بؤسم الشركة , وله الحك ان ٌفوض أو ٌوكل عنه من ٌشاء فً كل 
ذكر . وٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض  او بعض ما

بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن 
ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن 

بؤسم الشركة فٌلزم تولٌع جمٌع اعضاء مجلس االدارة أو مجتمعٌن . أما الرهن وااللتراض 
مجتمعٌن ولهم أن ٌفوضا أو ٌوكال من ٌشاء . و للسٌد / اسالم ممدوح دمحم مدثر عبد العلٌم 

المدٌم . عضو مجلس االدارة , والسٌد / دمحم ممدوح دمحم مدثر عبد العلٌم . رئٌس مجلس 
ن ( الحك فً التعامل مع جمٌع الجهات االدارة و العضو المنتدب ) مجتمعٌن أو منفردٌ

الحكومٌة والؽٌر الحكومٌة و الرسمٌة والوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعة للدولة والهٌئة 
العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة ومكتب العمل و شركات االتصاالت واالنترنت والسنتراالت 

ائب المصرٌة بكافة ألسامها والضرائب العامة وضرائب المٌمة المضافة وكافة أنواع الضر
ولجان الطعن . و أعتماد دفاتر الجرد والٌومٌة العامة و محاضر مجلس االدارة وؼٌرها 
من من الدفاتر التجارٌة و التعامل مع الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة والتولٌع 

جاري واتحاد علً العمود و توثٌمها أمام الشهر العماري والؽرفة التجارٌة والسجل الت
الصناعات المصرٌة وؼرفة صناعة تكنولوجٌا المعلومات , واستالم كشوؾ حسابات 
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البنون واالطالع علٌها واستالم دفاتر الشٌكات من البنون . ولهما الحك ان ٌفوضا أو ٌوكال 
عنهم من ٌشاء فً كل او بعض ما ذكر . و للسٌد / اسالم ممدوح دمحم مدثر عبد العلٌم المدٌم 

ضو مجلس االدارة ) منفرداً ( حــك التعامل بؤسم الشركة فً كافة ألسام الشرطة . ع
واعداد المحاضر و مذكرات الفمد بؤلسام الشرطة و أدارة المرور و التراخٌص و جمٌع 

المحاكم والجهات و الموانً و الجمارن و جمٌع االحٌاء وكافة االجهزة التابعة لها و 
الحك فً تمثٌل الشركة لانونٌاُ أمام و جمٌع الجهات سالفة استخراج كافة التراخٌص . و 

الذكر , وله الحك ان ٌفوض أو ٌوكل عنه من ٌشاء فً كل او بعض ما ذكر) على ان ٌسبك 
 بٌع األصول بموافمة الجمعٌة العامة مسبما ( .

_____________________________________ 
 تجدٌد أفراد

_____________________________________ 
الوطنٌة المصرٌة لتصنٌع اللحوم و الدواجن لصاحبها )على جمال الدٌن على ساسه( ,  - 1

,  4265, برلم اٌداع ,  07/12/2016, لٌدت فى ,  9033تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 
 06/12/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  02/12/2021وفى تارٌخ 

 ص . 12:00:00
للؽازات الصناعٌة لصاحبها حسن احمد حسن عوؾ , تاجر فرد سبك لٌده  مٌد جاز - 2

, وفى تارٌخ  2567, برلم اٌداع ,  06/12/2011, لٌدت فى ,  4686برلم: , 
 ص . 12:00:00 05/12/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  06/12/2021

ابراهٌم دمحم على جاد السٌسى اكسبرٌس لصناعه وتركٌب االلومٌتال لصاحبها رمضان  - 3
 1699, برلم اٌداع ,  18/05/2016, لٌدت فى ,  8446, تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 

 17/05/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  06/12/2021, وفى تارٌخ 
 ص . 12:00:00

سبك لٌده الصمور للخدمات البترولٌة لصاحبها )فتحى ٌادم حمٌده بطران , تاجر فرد  - 4
, وفى تارٌخ  4231, برلم اٌداع ,  05/12/2016, لٌدت فى ,  9023برلم: , 

 ص . 12:00:00 04/12/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  06/12/2021
تم محو المٌد  1273وامر محو رلم  154واٌداع محو رلم  8061بموجب تاشٌر رلم  - 5

, لٌدت فى ,  28ر فرد سبك لٌده برلم: , لتحوٌل المنشاة الى شركة توصٌة , تاج
, تم تجدٌد المٌد واصبح  07/12/2021, وفى تارٌخ  45, برلم اٌداع ,  27/03/2005

 ص . 12:00:00 26/03/2025سارى حتى 
منشؤة المركز التجارى العربى لصاحبها ٌاسر عبد هللا عمر كامل , تاجر فرد سبك  - 6

, وفى تارٌخ  1641, برلم اٌداع ,  30/07/2008, لٌدت فى ,  2406لٌده برلم: , 
 ص . 12:00:00 29/07/2023, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  07/12/2021

الٌكس ماربٌل لتشكٌل الرخام والجرانٌت لصاحبها دمحم حمدى السٌد مرعى , تاجر فرد  - 7
, وفى تارٌخ  953, برلم اٌداع ,  09/04/2013, لٌدت فى ,  5710سبك لٌده برلم: , 

 ص . 12:00:00 08/04/2023, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  07/12/2021
منشؤة ؼادة لصاحبها سمٌر ٌوسؾ عبد السٌد ٌوسؾ , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 8

,  09/12/2021, وفى تارٌخ  512, برلم اٌداع ,  27/03/2011, لٌدت فى ,  4225



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 187 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جشس التعامل مع هذا ال يجو

 ص . 12:00:00 26/03/2026حتى تم تجدٌد المٌد واصبح سارى 
لسنه  72منشؤة الهندسٌة لتشكٌل المعادن لصاحبها حسنى محمود احمد عبد ربه لانون  - 9

, برلم اٌداع ,  21/08/2011, لٌدت فى ,  4492, تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  2017
 20/08/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  12/12/2021, وفى تارٌخ  1739

 ص . 12:00:00
لصاحبتها )باسنت سمٌر  STARK TECHNOLOGYستارن تكنولوجى  - 10

, برلم  26/12/2016, لٌدت فى ,  9116بؽدادى اباظه (. , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 
, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  13/12/2021, وفى تارٌخ  4583اٌداع , 

 ص . 12:00:00 25/12/2026
اٌجٌبت لصاحبتها )ناهد دمحم دمحم ابو عطٌة ( . , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  بترو - 11

 14/12/2021, وفى تارٌخ  4305, برلم اٌداع ,  12/12/2016, لٌدت فى ,  9041
 ص . 12:00:00 11/12/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى 

ل السٌد , تاجر فرد سبك لٌده النور للنمل واالستٌراد والتصدٌر لصاحبها ماجد جمٌ - 12
, وفى تارٌخ  600, برلم اٌداع ,  26/02/2015, لٌدت فى ,  7261برلم: , 

 ص . 12:00:00 25/02/2025, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  15/12/2021
الدٌارلالستثمار العمارى واستصالح االراضى الزراعٌة لصاحبها )امٌر فتحى احمد  - 13

, برلم  24/01/2016, لٌدت فى ,  8090( . , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , دمحم الحمادى 
, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  15/12/2021, وفى تارٌخ  260اٌداع , 

 ص . 12:00:00 23/01/2026
,  9016تارجت لصاحبها ) مٌنا صالح رشدى فهٌم ( , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 14

, تم  16/12/2021, وفى تارٌخ  4218, برلم اٌداع ,  05/12/2016لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 04/12/2026تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى 

الحاتم لصاحبها )حاتم رمضان احمد عبد المجٌد ( . , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 15
 28/12/2021, وفى تارٌخ  4400, برلم اٌداع ,  15/12/2016, لٌدت فى ,  9061

 ص . 12:00:00 14/12/2026تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  ,
_____________________________________ 

 تجدٌد شركات
_____________________________________ 

,  18/09/2006, لٌدت فى ,  1210لطن تٌلز ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1
, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة  01/12/2021, وفى تارٌخ  1242برلم اٌداع , 

 ص . 12:00:00 17/09/2026حتى 
, لٌدت فى ,  3009ركاز لالنشاء والتعمٌر ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 2

, تم تجدٌد الشركة  02/12/2021, وفى تارٌخ  1367, برلم اٌداع ,  24/06/2009
 ص . 12:00:00 23/06/2024واصبحت سارٌة حتى 

ترانس الٌن للنمل والتجاره واالستٌراد والتصدٌر ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 3
 05/12/2021, وفى تارٌخ  1582, برلم اٌداع ,  30/11/2006, لٌدت فى ,  1311

 ص . 12:00:00 29/11/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 
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مختار علً علً وشركاه( , شركة سبك شركه نٌو اكسبرٌس لالجهزه المنزلٌه )انور  - 4
, وفى تارٌخ  489, برلم اٌداع ,  26/10/2004, لٌدت فى ,  1986لٌدها برلم: , 

 12:00:00 25/10/2024, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  05/12/2021
 ص .

 Middle East Egypt For Marineالشرق االوسط مصر للخدمات المالحٌة  - 5
Services  , :03/11/2010, لٌدت فى ,  3989ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم  ,
, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة  05/12/2021, وفى تارٌخ  2898برلم اٌداع , 

 ص . 12:00:00 02/11/2025حتى 
فٌجن جروب لعموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة والمماوالت والتورٌدات  - 6

, برلم اٌداع ,  01/12/2011, لٌدت فى ,  4678ركة سبك لٌدها برلم: , ش.م.م , ش
, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  05/12/2021, وفى تارٌخ  2517

 ص . 12:00:00 30/11/2026
, شركة سبك  Commercial Investment Visionرإٌة لالستثمار التجارى  - 7

, وفى تارٌخ  2814, برلم اٌداع ,  30/08/2015, لٌدت فى ,  7735لٌدها برلم: , 
 12:00:00 29/08/2025, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  05/12/2021

 ص .
, لٌدت فى  8992االهرام وود الستٌراد االخشاب ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 8
الشركة  , تم تجدٌد 05/12/2021, وفى تارٌخ  4132, برلم اٌداع ,  28/11/2016, 

 ص . 12:00:00 27/11/2026واصبحت سارٌة حتى 
شركه االنشاءات الحدٌثه للتجاره والمماوالت سٌدٌلدٌنج , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 9

, وفى تارٌخ  4982, برلم اٌداع ,  10/07/1996, لٌدت فى ,  140797
 12:00:00 09/07/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  05/12/2021

 ص .
, لٌدت  1350جوست للمعاٌنات واالختبارات ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 10

, تم تجدٌد  06/12/2021, وفى تارٌخ  1702, برلم اٌداع ,  20/12/2006فى , 
 ص . 12:00:00 19/12/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 

 National Alexandriaمركز االسكندرٌة الوطنى التخصصى للعٌون  - 11
specialized eye center NASEC  , :لٌدت فى  4488, شركة سبك لٌدها برلم ,

, تم تجدٌد الشركة  06/12/2021, وفى تارٌخ  1717, برلم اٌداع ,  17/08/2011, 
 ص . 12:00:00 16/08/2026واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  8529, التداول الذكى ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم:  - 12
, تم تجدٌد الشركة  06/12/2021, وفى تارٌخ  2036, برلم اٌداع ,  14/06/2016

 ص . 12:00:00 13/06/2026واصبحت سارٌة حتى 
جرٌنو لتجهٌز وتعبئة الحاصالت الزراعٌة ش م م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 13

 06/12/2021, وفى تارٌخ  4213, برلم اٌداع ,  05/12/2016, لٌدت فى ,  9014
 ص . 12:00:00 04/12/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, شركة سبك لٌدها  VITAL ADVERTISINGشركــــة فاٌتل للدعاٌه واالعالن  - 14
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, وفى تارٌخ  4247, برلم اٌداع ,  06/12/2016, لٌدت فى ,  9027برلم: , 
 12:00:00 05/12/2026بحت سارٌة حتى , تم تجدٌد الشركة واص 06/12/2021

 ص .
, لٌدت فى ,  9079ترست الهندسٌة ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 15
, تم تجدٌد الشركة  06/12/2021, وفى تارٌخ  4452, برلم اٌداع ,  19/12/2016

 ص . 12:00:00 18/12/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  1183.م , شركة سبك لٌدها برلم: , استشارات االعمال المتمدمة ش.م - 16
, تم تجدٌد الشركة  07/12/2021, وفى تارٌخ  1154, برلم اٌداع ,  30/08/2006

 ص . 12:00:00 29/08/2026واصبحت سارٌة حتى 
عبده أحمد مصطفى البنا و شركاه ـ شركة توصٌة بسٌطة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 17

 07/12/2021, وفى تارٌخ  4201, برلم اٌداع ,  04/12/2016, لٌدت فى ,  9010
 ص . 12:00:00 03/12/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت  734شركه وائل امام بسٌونً الحٌطً وشرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 18
تجدٌد  , تم 08/12/2021, وفى تارٌخ  1256, برلم اٌداع ,  06/11/2005فى , 

 ص . 12:00:00 05/11/2025الشركة واصبحت سارٌة حتى 
,  4732اٌجى فروست للصناعات الؽذائٌة )ش.ذ.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 19

, تم  08/12/2021, وفى تارٌخ  2790, برلم اٌداع ,  27/12/2011لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 26/12/2026تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  4740مركز الرواد للعٌون واللٌزر ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 20
, تم تجدٌد الشركة  08/12/2021, وفى تارٌخ  2817, برلم اٌداع ,  29/12/2011

 ص . 12:00:00 28/12/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى  8049: , م , شركة سبك لٌدها برلم0م0االتحاد للتوكٌالت الزراعٌة ش - 21

, تم تجدٌد الشركة  08/12/2021, وفى تارٌخ  44, برلم اٌداع ,  04/01/2016, 
 ص . 12:00:00 03/01/2026واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  9099دمحم عبد المادر دمحم شحاته وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 22
, تم تجدٌد الشركة  08/12/2021خ , وفى تارٌ 4532, برلم اٌداع ,  22/12/2016

 ص . 12:00:00 21/12/2026واصبحت سارٌة حتى 
شركة آل وفا ألستصالح واستزراع األراضى والتورٌدات العامة ) ش . ذ . م .م( ,  - 23

,  1729, برلم اٌداع ,  27/06/2010, لٌدت فى ,  3736شركة سبك لٌدها برلم: , 
 26/06/2025تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى , تم  09/12/2021وفى تارٌخ 

 ص . 12:00:00
, لٌدت فى ,  4042كنتور للمماوالت ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 24
, تم تجدٌد الشركة  09/12/2021, وفى تارٌخ  3104, برلم اٌداع ,  01/12/2010

 ص . 12:00:00 30/11/2025واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  4367المشروعات ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  ال الدارة - 25
, تم تجدٌد الشركة  09/12/2021, وفى تارٌخ  1154, برلم اٌداع ,  15/06/2011

 ص . 12:00:00 14/06/2026واصبحت سارٌة حتى 
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,  4535جمال عبد الفتاح عبد الرحمن حمادة وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 26
, تم تجدٌد  09/12/2021, وفى تارٌخ  986, برلم اٌداع ,  09/10/1996فى , لٌدت 

 ص . 12:00:00 08/10/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 
دمحم عبد العزٌز سعد دمحم صباح وشرٌكه شركة توصٌة بسٌطة , شركة سبك لٌدها  - 27

تارٌخ  , وفى 2461, برلم اٌداع ,  24/11/2011, لٌدت فى ,  4668برلم: , 
 12:00:00 23/11/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  09/12/2021

 ص .
االسكندرٌة العالمٌة للخدمات الطبٌة )شفا مصر( ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 28

 09/12/2021, وفى تارٌخ  1568, برلم اٌداع ,  15/06/2014, لٌدت فى ,  6613
 ص . 12:00:00 14/06/2024سارٌة حتى , تم تجدٌد الشركة واصبحت 

,  9049تشٌٌد للتطوٌر العمارى واالستثمار ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 29
, تم  09/12/2021, وفى تارٌخ  4349, برلم اٌداع ,  13/12/2016لٌدت فى , 

 ص . 12:00:00 12/12/2026تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  9141الجندى وشرٌكتٌها , شركة سبك لٌدها برلم: , وفاء سلٌم  - 30
, تم تجدٌد الشركة  09/12/2021, وفى تارٌخ  33, برلم اٌداع ,  03/01/2017

 ص . 12:00:00 02/01/2027واصبحت سارٌة حتى 
,  142134نٌوٌورن ابل ش.ذ.م.م منطمة حرة عامة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 31

, تم  09/12/2021, وفى تارٌخ  9933, برلم اٌداع ,  28/11/1996لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 27/11/2026تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

 S.M.C.Logestic Servicesسٌمبسون مارٌن كنترول للخدمات اللوجستٌه  - 32
,  , برلم اٌداع 11/05/2016, لٌدت فى ,  8428ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: , 

, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  12/12/2021, وفى تارٌخ  1604
 ص . 12:00:00 10/05/2026
البارون روٌال لالستثمار العمارى والسٌاحى و التجارة ش.م.م , شركة سبك لٌدها  - 33

, وفى تارٌخ  3158, برلم اٌداع ,  20/09/2016, لٌدت فى ,  8801برلم: , 
 12:00:00 19/09/2026جدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى , تم ت 12/12/2021

 ص .
, لٌدت فى ,  2898العربٌة لالسمدة ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 34
, تم تجدٌد الشركة  13/12/2021, وفى تارٌخ  881, برلم اٌداع ,  30/04/2009

 ص . 12:00:00 29/04/2024واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  4431ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  nweaveان وٌؾ  - 35
, تم تجدٌد الشركة  13/12/2021, وفى تارٌخ  1473, برلم اٌداع ,  20/07/2011

 ص . 12:00:00 19/07/2026واصبحت سارٌة حتى 
,  7001الخلٌج العربى لتجارة السٌارات ) ش . م . م( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 36

, تم  13/12/2021, وفى تارٌخ  3242, برلم اٌداع ,  02/12/2014لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 01/12/2024تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت  7419بندل تن لالعمال الكهربائٌة والتورٌدات , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 37
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تم تجدٌد ,  13/12/2021, وفى تارٌخ  1316, برلم اٌداع ,  23/04/2015فى , 
 ص . 12:00:00 22/04/2025الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  8913لوران للخدمات الطبٌة ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 38
, تم تجدٌد الشركة  13/12/2021, وفى تارٌخ  3748, برلم اٌداع ,  01/11/2016

 ص . 12:00:00 31/10/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  166930ركه كٌرو اكرٌلٌن ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: , ش - 39
, تم تجدٌد الشركة  13/12/2021, وفى تارٌخ  9774, برلم اٌداع ,  07/12/2004

 ص . 12:00:00 06/12/2024واصبحت سارٌة حتى 
,  4513ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  KING PLAST -كٌنج بالست  - 40

, تم  14/12/2021, وفى تارٌخ  1826, برلم اٌداع ,  06/09/2011,  لٌدت فى
 ص . 12:00:00 05/09/2026تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  8426معتز دمحم عبد الكرٌم عثمان وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 41
تم تجدٌد الشركة ,  14/12/2021, وفى تارٌخ  1585, برلم اٌداع ,  11/05/2016

 ص . 12:00:00 10/05/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى  8772مٌزون للعمارة واالنشاءات ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 42

, تم تجدٌد الشركة  14/12/2021, وفى تارٌخ  3037, برلم اٌداع ,  04/09/2016, 
 ص . 12:00:00 03/09/2026واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  9073الٌجانت تكستاٌل الهندسٌة ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 43
, تم تجدٌد الشركة  14/12/2021, وفى تارٌخ  4424, برلم اٌداع ,  18/12/2016

 ص . 12:00:00 17/12/2026واصبحت سارٌة حتى 
,  1334رلم: , منطمة حرة , شركة سبك لٌدها ب MDFمٌد ٌترٌنٌان لسوائل الحفر  - 44

, تم  15/12/2021, وفى تارٌخ  1640, برلم اٌداع ,  11/12/2006لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 10/12/2026تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  3413منهل دمحم حسن وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 45
, تم تجدٌد الشركة  15/12/2021, وفى تارٌخ  346, برلم اٌداع ,  09/02/2010

 ص . 12:00:00 08/02/2025واصبحت سارٌة حتى 
شركة النٌل إٌلٌت ألنتاج األدوات الصحٌة ) ناجى عبد اللطٌؾ ناجى وشركاه (  - 46

,  19/11/2001, لٌدت فى ,  4496شركة توصٌة بسٌطة , شركة سبك لٌدها برلم: , 
م تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى , ت 15/12/2021, وفى تارٌخ  746برلم اٌداع , 

 ص . 12:00:00 18/11/2026
, لٌدت فى ,  8624دمحم دمحم زكى سالمه وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 47
, تم تجدٌد الشركة  15/12/2021, وفى تارٌخ  2458, برلم اٌداع ,  24/07/2016

 ص . 12:00:00 23/07/2026واصبحت سارٌة حتى 
 Fast freight for logistics servicesفاست فرٌت للخدمات اللوجٌستٌة  - 48

, لٌدت فى ,  9018شركة ذات مسئولٌة محدودة . , شركة سبك لٌدها برلم: , 
, تم تجدٌد الشركة  15/12/2021, وفى تارٌخ  4222, برلم اٌداع ,  05/12/2016

 ص . 12:00:00 04/12/2026واصبحت سارٌة حتى 
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, لٌدت فى ,  142636التبادل المالحً ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 49
, تم تجدٌد الشركة  15/12/2021, وفى تارٌخ  507, برلم اٌداع ,  19/01/1997

 ص . 12:00:00 18/01/2027واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  5944سامح حلٌم عوٌضه وشرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 50
, تم تجدٌد الشركة  16/12/2021, وفى تارٌخ  1986, برلم اٌداع ,  31/07/2013

 ص . 12:00:00 30/07/2023واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  6983منهل دمحم حسن وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 51
, تم تجدٌد الشركة  16/12/2021, وفى تارٌخ  3151, برلم اٌداع ,  25/11/2014

 ص . 12:00:00 24/11/2024حت سارٌة حتى واصب
, لٌدت فى ,  6983منهل دمحم حسن وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 52
, تم تجدٌد الشركة  16/12/2021, وفى تارٌخ  3152, برلم اٌداع ,  25/11/2014

 ص . 12:00:00 24/11/2024واصبحت سارٌة حتى 
,  1353والتخزٌن ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: , سى جرٌن للشحن والتفرٌػ  - 53

, تم  19/12/2021, وفى تارٌخ  1705, برلم اٌداع ,  21/12/2006لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 20/12/2026تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  3833مٌراج لالستثمار العمارى ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 54
, تم تجدٌد الشركة  19/12/2021, وفى تارٌخ  2138, برلم اٌداع ,  08/08/2010

 ص . 12:00:00 07/08/2025واصبحت سارٌة حتى 
جوده جرجس اسعد سعد وشرٌكه ) شركة تضامن ( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 55

 19/12/2021, وفى تارٌخ  3841, برلم اٌداع ,  07/11/2016, لٌدت فى ,  8926
 ص . 12:00:00 06/11/2026جدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى , تم ت
, لٌدت  8970على محمود على عبد الحافظ وشرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 56

, تم تجدٌد  19/12/2021, وفى تارٌخ  4021, برلم اٌداع ,  20/11/2016فى , 
 ص . 12:00:00 19/11/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 

منطمة حرة .فرع شركة اٌطالٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  -ٌنا لالستشارات ر - 57
 20/12/2021, وفى تارٌخ  1262, برلم اٌداع ,  20/09/2006, لٌدت فى ,  1217

 ص . 12:00:00 19/09/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, شركة سبك لٌدها  Extra T.E.Cأكسترا تكنولوجً للتجارة والتوكٌالت التجارٌة  - 58

, وفى تارٌخ  1400, برلم اٌداع ,  30/04/2015, لٌدت فى ,  7436برلم: , 
 12:00:00 29/04/2025, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  20/12/2021

 ص .
, لٌدت فى ,  8820الهندسة لالنظمة المتكاملة ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 59
, تم تجدٌد الشركة  20/12/2021, وفى تارٌخ  3283, برلم اٌداع ,  29/09/2016

 ص . 12:00:00 28/09/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  3411مجموعة بلدى للمواد الؽذائٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 60
, تم تجدٌد الشركة  21/12/2021, وفى تارٌخ  342, برلم اٌداع ,  09/02/2010

 ص . 12:00:00 08/02/2025سارٌة حتى  واصبحت
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احمد حسن على ورجب عبد الرزاق عبد العال ودمحم دمحم عبد الرسول بدوى شركة  - 61
, برلم اٌداع ,  21/12/2011, لٌدت فى ,  4717تضامن , شركة سبك لٌدها برلم: , 

, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  21/12/2021, وفى تارٌخ  2728
 ص . 12:00:00 20/12/2026
, لٌدت فى ,  8452محمود صبرى حماد امام وشرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 62
, تم تجدٌد الشركة  21/12/2021, وفى تارٌخ  1721, برلم اٌداع ,  22/05/2016

 ص . 12:00:00 21/05/2026واصبحت سارٌة حتى 
 8469م , شركة سبك لٌدها برلم: , مركز اسكندرٌه لمناظٌر الجهاز الهضمى ش.م. - 63

, تم  21/12/2021, وفى تارٌخ  1782, برلم اٌداع ,  25/05/2016, لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 24/05/2026تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  8972الوطنٌة لألجهزة الكهربائٌة ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 64
, تم تجدٌد الشركة  21/12/2021, وفى تارٌخ  4028اٌداع ,  , برلم 21/11/2016

 ص . 12:00:00 20/11/2026واصبحت سارٌة حتى 
( د عبد العزٌز محمود وشركاه , شركة  ECUاتحاد المهندسٌن االستشارٌٌن ) 1 - 65

, وفى  4198, برلم اٌداع ,  04/12/2016, لٌدت فى ,  9009سبك لٌدها برلم: , 
 03/12/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  21/12/2021تارٌخ 

 ص . 12:00:00
: , ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم Engineering T-Labsالهندسٌة تى البز  - 66

 21/12/2021, وفى تارٌخ  4269, برلم اٌداع ,  07/12/2016, لٌدت فى ,  9034
 ص . 12:00:00 06/12/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

فٌنسٌا لعموم المماوالت والتنمٌة العمارٌة ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 67
 21/12/2021, وفى تارٌخ  4379, , برلم اٌداع  14/12/2016, لٌدت فى ,  9057

 ص . 12:00:00 13/12/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  1086احمد على سٌد احمد وشرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 68
, تم تجدٌد الشركة  22/12/2021, وفى تارٌخ  78, برلم اٌداع ,  09/04/2001

 ص . 12:00:00 08/04/2026واصبحت سارٌة حتى 
 MEKamar Company For tradingمٌكمار للتجاره والتوكٌالت المالحٌه ) - 69

and Shipping Agency  , :لٌدت فى ,  8974, شركة سبك لٌدها برلم ,
, تم تجدٌد الشركة  22/12/2021, وفى تارٌخ  4047, برلم اٌداع ,  22/11/2016

 ص . 12:00:00 21/11/2026واصبحت سارٌة حتى 
 9127زهرة اللوتس لتجهٌز االمعاء وتورٌدها ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 70

, تم  22/12/2021, وفى تارٌخ  4630, برلم اٌداع ,  28/12/2016, لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 27/12/2026تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

م منطمة حرة خاصة , شركة سبك لٌدها 0م0البحرٌه لالعمال المالحٌه )بحرٌه( ش - 71
, وفى تارٌخ  6277, برلم اٌداع ,  14/01/1992, لٌدت فى ,  132290برلم: , 

 12:00:00 13/01/2027, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  22/12/2021
 ص .
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شركة فٌكس بوند للمواد الالصمة و موانع التسرٌب ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم:  - 72
, وفى تارٌخ  1733, برلم اٌداع ,  26/12/2006, لٌدت فى ,  1362, 

 12:00:00 25/12/2026حتى , تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة  23/12/2021
 ص .
ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  BORG -البرج لصناعة المواد الالصمة  - 73

 23/12/2021, وفى تارٌخ  2673, برلم اٌداع ,  15/12/2011, لٌدت فى ,  4707
 ص . 12:00:00 14/12/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

,  6331لمماوالت والخدمات ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: , ماستر للهندسة وا - 74
, تم  23/12/2021, وفى تارٌخ  6946, برلم اٌداع ,  21/12/2000لٌدت فى , 

 ص . 12:00:00 20/12/2025تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 
ت فى , لٌد 8046سٌلفر بٌلد لإلستثمار العمارى ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 75

, تم تجدٌد الشركة  23/12/2021, وفى تارٌخ  39, برلم اٌداع ,  04/01/2016, 
 ص . 12:00:00 03/01/2026واصبحت سارٌة حتى 

شركة توصٌة بسٌطة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  -خالد حسنً حسن ربٌع وشركاه  - 76
 23/12/2021, وفى تارٌخ  4357, برلم اٌداع ,  13/12/2016, لٌدت فى ,  9051

 ص . 12:00:00 12/12/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 
 -فٌزٌو كونسلت  -المجموعة االستشارٌة الدارة برامج وخدمات العالج الطبٌعى  - 77

PHYSIOCONSULT  , :لٌدت فى ,  4966ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم ,
, تم تجدٌد الشركة  26/12/2021, وفى تارٌخ  959, برلم اٌداع ,  17/04/2012

 ص . 12:00:00 16/04/2022واصبحت سارٌة حتى 
شركة الجزٌرة لالستثمار العمارى والتجارى ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 78

 26/12/2021, وفى تارٌخ  3832, برلم اٌداع ,  22/07/2001, , لٌدت فى  7320
 ص . 12:00:00 21/07/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

جلوبال صورٌسكو الدولٌه لخدمات وفحص معدات الرفع و الحفر واالنتاج البترولٌه  - 79
, برلم اٌداع ,  25/11/2001, لٌدت فى ,  158850ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: , 

, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  26/12/2021, وفى تارٌخ  10723
 ص . 12:00:00 24/11/2026
, لٌدت  3435جولدن باالس للتنمٌة وادارة المشروعات , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 80

, تم تجدٌد  27/12/2021, وفى تارٌخ  421, برلم اٌداع ,  15/02/2010فى , 
 ص . 12:00:00 14/02/2025شركة واصبحت سارٌة حتى ال

, برلم  27/11/2016, لٌدت فى ,  8990محو المٌد , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 81
, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  27/12/2021, وفى تارٌخ  4113اٌداع , 

 ص . 12:00:00 26/11/2026
, لٌدت فى ,  4614دها برلم: , المور هوم ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌ - 82
, تم تجدٌد الشركة  28/12/2021, وفى تارٌخ  2259, برلم اٌداع ,  26/10/2011

 ص . 12:00:00 25/10/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  4735بنن التعمٌر واالسكان ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 83
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, تم تجدٌد الشركة  28/12/2021تارٌخ , وفى  2796, برلم اٌداع ,  28/12/2011
 ص . 12:00:00 27/12/2026واصبحت سارٌة حتى 

ش.م.م , شركة سبك لٌدها  Digital Dental Scanدٌجٌتال دٌنتال سكان لألسنان  - 84
, وفى تارٌخ  4312, برلم اٌداع ,  12/12/2016, لٌدت فى ,  9045برلم: , 

 12:00:00 11/12/2026ت سارٌة حتى , تم تجدٌد الشركة واصبح 28/12/2021
 ص .
, لٌدت فى ,  9181ناٌس لتصنٌع لوازم الستائر ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 85
, تم تجدٌد الشركة  28/12/2021, وفى تارٌخ  187, برلم اٌداع ,  15/01/2017

 ص . 12:00:00 14/01/2027واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  9214وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  حماد عبد الحمٌد دمحم - 86
, تم تجدٌد الشركة  28/12/2021, وفى تارٌخ  330, برلم اٌداع ,  24/01/2017

 ص . 12:00:00 23/01/2027واصبحت سارٌة حتى 
, برلم  13/09/2006, لٌدت فى ,  1205الؽاء الفرع , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 87

, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  29/12/2021وفى تارٌخ ,  1228اٌداع , 
 ص . 12:00:00 12/09/2026
دٌورافٌت اٌجٌبت لصناعة االدوات الصحٌة ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 88

 29/12/2021, وفى تارٌخ  1159, برلم اٌداع ,  03/01/2008, لٌدت فى ,  2282
 ص . 12:00:00 02/01/2018ة حتى , تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌ

,  2513حورس لالستثمار العمارى والزراعى ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 89
, تم  29/12/2021, وفى تارٌخ  2042, برلم اٌداع ,  23/09/2008لٌدت فى , 

 ص . 12:00:00 22/09/2023تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 
 8014ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  Skills Dynamixسكٌلز دٌنامٌكس" - 90

, تم  29/12/2021, وفى تارٌخ  4168, برلم اٌداع ,  24/12/2015, لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 23/12/2025تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

فى , , لٌدت  8534اسٌاكٌم لتجارة الكٌماوٌات ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 91
, تم تجدٌد الشركة  29/12/2021, وفى تارٌخ  2053, برلم اٌداع ,  15/06/2016

 ص . 12:00:00 14/06/2026واصبحت سارٌة حتى 
 8659ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  GEOTEX FOODSجٌوتكس فودز  - 92

 , تم 29/12/2021, وفى تارٌخ  2583, برلم اٌداع ,  02/08/2016, لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 01/08/2026تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم:  KOMETكومٌت للتدرٌب واالستشارات العلمٌة  - 93
, وفى تارٌخ  2923, برلم اٌداع ,  28/08/2016, لٌدت فى ,  8743, 

 12:00:00 27/08/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  29/12/2021
 ص .
 9174ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  Top Transتوب ترانس لوجٌستٌن  - 94

, تم  29/12/2021, وفى تارٌخ  171, برلم اٌداع ,  12/01/2017, لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 11/01/2027تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 196 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جشس التعامل مع هذا ال يجو

, لٌدت فى ,  24لٌدها برلم: , الشرق االوسط لنسٌج الترٌكو ش.م.م , شركة سبك  - 95
, تم تجدٌد الشركة  30/12/2021, وفى تارٌخ  39, برلم اٌداع ,  26/03/2005

 ص . 12:00:00 25/03/2025واصبحت سارٌة حتى 
 

 

 

 

 

 


