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 لٌود افراد
_____________________________________ 

العزازى الستصالح االراضى لصاحبها // دمحم السٌد اسماعٌل عزاز , تاجر فرد ,  - 1
, ورلم لٌد  2150, برلم اٌداع ,  01/12/2021, لٌد فى ,  12000.000رأس ماله , 

التى : أ( استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌه  72, عن انشطه ق  9429
تجعلها لابله لالستزراع . ب( استزراع االراضى المستصلحه وٌشترط فى الحالتٌن ان 

تكون االراضى مخصصه الؼراض الستصالح واالستزراع وان تكون تستخدم طرق الرى 
: المماوالت العامه  72الحدٌثه فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمر . انشطه خارج ق 

د حسابات مالٌه ومركز مالى مستمل لالنشطه الوارده بمانون . مع التزام المنشاه افرا
االستثمار وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز 

وكذا عدم تمتع االنشطه خارج لانون  2017لسنه  72الوارده بمانون االستثمار رلم 
ش سعد زؼلول حى  149ت المانون , بجهة االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذا

 االفرنج .
السرور لتربٌه المواشً لصاحبها سرور عبد الشكور جالل ابو النصر , تاجر فرد ,  - 2

, ورلم  2158, برلم اٌداع ,  02/12/2021, لٌد فى ,  100000.000رأس ماله , 
ذلن النتاج السالالت او تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات ، سواء كان  -, عن أ 9430لٌد 

 ابوصوٌر . -االلبان او التسمٌن او اللحوم , بجهة عزبة ابوجرٌش 
الصمر لتربٌة المواشً لصاحبها صالح صمر نصار صمر , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 3

,  9432, ورلم لٌد  2182, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌد فى ,  50000.000
لحٌوانات ، سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن تربٌة جمٌع انواع ا-عن ا

 ابوصوٌر . 4كوبري -او اللحوم . , بجهة السبع ابار الؽربٌة عزبه العرب 
اٌه ار وود لصناعه االخشاب لصاحٌها عبدالواحد احمد دمحم البسٌونى , تاجر فرد ,  - 4

, ورلم  2202, برلم اٌداع ,  07/12/2021, لٌد فى ,  100000.000رأس ماله , 
ش المستشفى حى  9, عن الامه وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االخشاب , بجهة  9437لٌد 

 السالم .
ٌوم بٌوم لمنتجات اللحوم لصاحبها احمد جمعه احمد الشربٌنً , تاجر فرد , رأس ماله  - 5
,  9439, ورلم لٌد  2213, برلم اٌداع ,  08/12/2021, لٌد فى ,  100000.000, 

ش  17الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئه وتؽلٌؾ منتجات اللحوم . , بجهة  -1عن 
 الحرٌة .

االتجاهات لتمنٌه المعلومات لصاحبها طارق عبدالرحمن احمد تٌلخ , تاجر فرد , رأس  - 6
لٌد  , ورلم 2231, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌد فى ,  100000.000ماله , 
صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت ، بما تشمله من انشطة  -1, عن  9442

صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ، ومراكز البٌانات ، وانشطة التعهٌد ، وتطوٌر 
 البرمجٌات ، والتعلٌم التكنولوجً . , بجهة الدور الثانً برج بانوراما شارع شبٌن الكوم .

للبنٌه االساسٌه والمماوالت العامه لصاحبها عطٌه السٌد علً علً , تاجر فرد  المزدلفه - 7
, ورلم  2234, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌد فى ,  200000.000, رأس ماله , 

مشروعات االسكان االجتماعً ومشروعات االسكان -1:  72, عن انشطه ق  9443لٌد 
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سٌة من مٌاه شرب وصرؾ صحً وكهرباء البنٌة االسا-2الموجهة لمحدودي الدخل . 
وطرق واتصاالت والجراحات متعددة الطوابك وعدادات تنظٌم انتظار السٌارات وخطوط 
مترو االنفاق وخطوط المترو السطحٌة وانفاق السٌارات ومحطات طلمبات الري ، والتً 

اعً تشمل : )ا( الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانة محطات الصرؾ الصحً او الصرؾ الصن
والتنمٌة وتوصٌالتها . )ب( انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة واداراتها واستؽاللها 
وصٌانتها. )ت(تصمٌم او انشاء او ادارة وتشؽٌل وصٌانة خطوط مترو االنفاق او اجزاء 

منها . )ث(تصمٌم او انشاء او ادارة وتشؽٌل وصٌانة خطوط المترو السطحٌة داخل المدن 
ن . )ج( تصمٌم او انشاء او ادارة وتشؽٌل انفاق السٌارات . )د(تصمٌم او انشاء او بٌن المد

او ادارة اوتشؽٌل او استؽالل او صٌانة خطوط السكن الحدٌدٌة وخطوط المترو بالداخل او 
بالخارج . )ذ(تشؽٌل وصٌانة واستؽالل وحدات النمل المتحرن بالداخل والخارج . )ر(الامة 

انة محطات طلمبات مٌاه الري وشبكات توزٌعها وخطو نملها او ادارة وتشؽٌل وصٌ
تخطٌط والامة وتنمٌة المناطك -3لالراضً المخصصة لالستصالح واالستزراع . 

العمرانٌة ) المناطك الصناعٌة والمجتمعات العمرانٌة والمناطك النائٌة والمناطك خارج 
التزام المنشاه بافراد حسابات : المماوالت العامة مع  72الوادي المدٌم ( انشطك خارج ق

مالٌة ومركز مالً مستمل لالنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام المنشاه 
لسنة  72بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

و الحوافز الواردة بذات  وكذا عدم تمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات 2017
 المهندس المنطرة ؼرب . 5, بجهة م 0المانون 

االمل لتربٌه المواشً لصاحبها حبٌبه عبدالجلٌل حٌان , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 8
,  9445, ورلم لٌد  2241, برلم اٌداع ,  13/12/2021, لٌد فى ,  100000.000

كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او عن تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات ، سواء 
 اللحوم . , بجهة جمعٌة الكفاح سابما .

الرضوي للصناعات الؽذائٌة وتخلٌل الزٌتون لصاحبها اشرؾ شعبان عبدالعلٌم دمحم ,  - 9
, برلم اٌداع ,  19/12/2021, لٌد فى ,  2000000.000تاجر فرد , رأس ماله , 

, عن الامه وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئه المواد الؽذائٌة  9453 , ورلم لٌد 2287
 جمعٌه المناٌؾ . -والمخلالت . , بجهة طرٌك وصله سرابٌوم 

روٌال الور للتصمٌم واالنشاء لصاحبها دمحم مدحت دمحم عٌسً شعت , تاجر فرد ,  - 10
, ورلم لٌد  2315, برلم اٌداع ,  22/12/2021, لٌد فى ,  50000.000رأس ماله , 

)ا( الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانة محطات الصرؾ -1:  72, عن انشطه ق  9457
الصحً او الصرؾ الصناعً والتنمٌة وتوصٌالتها . )ب( انشاء الطرق الحرة والسرٌعة 
والرئٌسٌة وادارتها واستؽاللها وصٌانتها . )ت(تصمٌم او انشاء او ادارة وتشؽٌل وصٌانة 

فاق او اجزاء منها . )ث( تصمٌم او انشاء او ادارة وتشؽٌل وصٌانة خطوط مترو االن
خطوط المترو السطحٌة داخل المدن او بٌن المدن . )ج( تصمٌم او انشاء او ادارة وتشؽٌل 

انفاق السٌارات . )ح( اعداد الدراسات والبحوث الفنٌة وااللتصادٌة ودراسات الجدوي 
تخطٌط والامة وتنمٌة المناطك -2ة االساسٌة . للمشروعات االستثمارٌة فً مجال البنٌ

العمرانٌة ) المناطك الصناعٌة والمجتمعات العمرانٌة والمناطك النائٌة والمناطك خارج 
الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما 
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لرار رئٌس جمهورٌة مصر  ومراعاة 2007لسنة  350ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 
وتعدٌالته ( انشطة  2012لسنة  14والمرسوم بمانون رلم  2008لسنة  356العربٌة رلم 

: المماوالت العامة والتورٌدات العامة . مع التزام المنشاه افراد حسابات مالٌة  72خارج ق 
المنشاه بهذا ومركز مالً مستمل لالنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام 
لسنة  72الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

وكذا عدم تمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات  2017
 الدور الثانً . 8( شمة 1المانون . , بجهة شارع صبري مبدئ عمارات الشرطة عمارة )

احمد عبدالحلٌم ابراهٌم مرسً لصاحبها احمد عبدالحلٌم ابراهٌم مرسً , تاجر فرد ,  - 11
, ورلم لٌد  2323, برلم اٌداع ,  23/12/2021, لٌد فى ,  50000.000رأس ماله , 

, عن تربٌه جمٌع انواع الحٌوانات ، سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او  9458
 . , بجهة ابو حلٌفه .التسمٌن او اللحوم 

بون بون لصناعة الحلوٌات والمواد الؽذائٌة لصاحبها عمرو دمحم عبدهللا جاد , تاجر  - 12
,  2351, برلم اٌداع ,  28/12/2021, لٌد فى ,  2000000.000فرد , رأس ماله , 

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الحلوٌات  -1:  72, عن انشطة داخل ق  9464ورلم لٌد 
استصالح واستزراع االراضً البور او الصحراوٌة -2حلوي من عجٌن والمواد الؽذائٌة و

، ومنها : ) أ ( استصالح وتجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌة التً تجعلها لابلة 
لالستزراع . )ب ( استزراع االراضً المستصلحة . وٌشترط فً الحالتٌن ان تكون 

الستزراع ، وان تستخدم طرق الري الحدٌثة االراضً مخصصة الؼراض االستصالح وا
االنتاج الحٌوانً والداجنً والسمكً ومنه :  -3فً االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر 

)ا(تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات ، سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او 
ان ذلن النتاج السالالت او اللحوم . )ب( تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء ك

التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم. )ت( تربٌة الخٌول )ث( المزارع السمكٌة . 
اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات  -4

ورة المختلفة من انتاج المحتوي االلكترونً بص -5االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . 
بٌع وتوزٌع الحلوٌات وحلوي من  -1:  72صوت وصورة وبٌانات . انشطة خارج ق 

تصدٌر الحلوٌات وحلوي من عجٌن والمواد الؽذائٌة وتلتزم -2عجٌن والمواد الؽذائٌة. 
-3 1975لسنه  118المنشاه بالمٌد فً سجل المصدرٌن وفما الحكام المانون رلم 

التزام المنشاه بافراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لالنشطة  التورٌدات العمومٌة مع
الوارده بمانون االستثمار وفً حاله عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع 

وكذا عدم تمتع االنشطه  2017لسنه  72بالمزاٌا والحوافز الوارده بمانون االستثمار رلم 
 5برج نماء  2والحوافز الوارده بذات المانون . , بجهة  خارج لانون االستثمار بالضمانات

 حً المحروسه . 1لطعة رلم  -
لصاحبها هشام خالد عبدالحلٌم سلٌمان دنٌا , تاجر  Blue Fireبلو فاٌر للبرمجٌات  - 13

,  2357, برلم اٌداع ,  28/12/2021, لٌد فى ,  50000.000فرد , رأس ماله , 
اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد  -1, عن  9466ورلم لٌد 

اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء -2البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها . 
انتاج المحتوي -3لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . 
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ادخال البٌانات علً  -4ة وبٌانات .االلكترونً بصورة المختلفة من صوت وصور
اعمال التوصٌؾ والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات -5الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة . 

 30انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . , بجهة  -6بمختلؾ انواعها . 
 حً الزهور .

_____________________________________ 
 شركاتلٌود 

_____________________________________ 
,  1000000.000اسالم ٌسري السعٌد دمحم ابوالنجا وشرٌكٌه , شركة , رأس مالها ,  - 1

تربٌة  - 1, عن  9431, ورلم لٌد  2176, برلم اٌداع ,  05/12/2021لٌدت فى , 
االلبان او التسمٌن او اللحوم . جمٌع انواع الحٌوانات ، سواء كان ذلن النتاج السالالت او 

الامة وتشؽٌل مجزر نصؾ الً . مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  -2
السارٌة وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة 

 ابوصوٌر . -بالمناٌؾ  213المزرعة رلم 
.ذ.م.م , شركة , رأس مالها , ش MAKNOON SHOOTINGمكنون شوتٌنج  - 2

,  9433, ورلم لٌد  2185, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000
التورٌدات العمومٌة وتركٌب وصٌانة وتشؽٌل وادارة انظمة مٌادٌن الرماٌة  -1عن 

ة تمدٌم االستشارات الفنٌ -2االلكترونٌة والتشبٌهٌة المؽلمة والمفتوحة ومعدات التدرٌب . 
والتكتٌكٌة والتدرٌبٌة فً مجال التدرٌب علً انظمة مٌادٌن الرماٌة االلكترونٌة وانظمة 

تصمٌم وبرمجة وتطوٌر برامج التشؽٌل والكمبٌوتر  -3التدرٌب والمحاكاة المختلفة . 
والموالع االلكترونٌة ومختلؾ التطبٌمات وادارة وتحلٌل وتوصٌؾ البٌانات بمختلؾ انواعها 

الخالل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار . وذلن دون ا
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 
ا ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها اؼراضها فً مصر او فً الخارج ، كم

 حً السالم . -شارع فاطمة الزهراء  36وذلن طبما الحكام المانون . , بجهة 
,  Suez techno-marine servicesالسوٌس تكنومارٌن للتورٌدات العامه  - 3

, , برلم اٌداع  07/12/2021, لٌدت فى ,  200000.000شركة , رأس مالها , 
المماوالت  -3تجارة مواد ؼذائٌة  -2تورٌدات عمومٌة -1, عن  9436, ورلم لٌد  2198

العمومٌة .وذلن دون االخالل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط 
استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة. وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه 

ٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً لد تعاونها علً من الوجوه مع الشركات وؼ
تحمٌك اؼراضها فً مصر او فً الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او 

 164الدور االول علوي رلم  102تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون . , بجهة شمة رلم 
 شاطى التعاون .

 New Three Pyramids for Tourismللتسوٌك السٌاحً  نٌو ثري برامٌدز - 4
, برلم  08/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000)ش.ذ.م.م( , شركة , رأس مالها , 

االدارة والتسوٌك -1( 72, عن انشطة داخل ق ) 9438, ورلم لٌد  2209اٌداع , 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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تصاالت وخدمات اال-2السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة . 
تاجٌر  -2التسوٌك االلٌكترونً عبر االنترنت .  -1( 72االنترنت . انشطة خارج ق )

واستئجار السٌارات ) فٌما عدا التاجٌرالتموٌلً واللٌموزٌن ( مع التزام الشركة افراد 
حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لالنشطة الوارده بمانون االستثمار وفً حاله عدم التزام 

شركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الوارده بمانون االستثمار رلم ال
وكذا عدم تمتع االنشطه خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز  2017لسنه  72

الوارده بذات المانون . وذلن دون االخالل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، 
التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة. وٌجوز للشركة ان تشترن  وبشرط استصدار

باي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً لد 
تعاونها علً تحمٌك اؼراضها فً مصر او فً الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او 

م المانون. , بجهة منطمة المحسمة المدٌمة بجوار تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكا
 المجلس المحلً لرٌة المحسمة .

الكرٌم للمماوالت العامه والتورٌدات ش.ذ.م.م , شركة , رأس مالها ,  - 5
 9441, ورلم لٌد  2221, برلم اٌداع ,  09/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000

. وذلن دون االخالل باحكام الموانٌن واللوائح  , عن المماوالت العامة والتورٌدات العمومٌة
والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة. وٌجوز 

للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة 
ً الخارج ، كما ٌجوز لها باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك اؼراضها فً مصر او ف

ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون . , بجهة المنشٌه 
 المحسمه المدٌمة .

 Daleenda for ITدالٌندا لتطوٌر خدمات تكنولوجٌا المعلومات  - 6
Developments  , لٌدت فى ,  19000.000)ش.ذ.م.م( , شركة , رأس مالها ,

تصمٌم وانتاج البرامج -1, عن  9446, ورلم لٌد  2246, برلم اٌداع ,  13/12/2021
: )ا( اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ 

طبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم انواعها . )ب( اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والت
المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلٌها والتدرٌب علٌها . )ت( انتاج المحتوي االلكترونً بصورة 

المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . )ث( ادخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل 
ت السارٌة ، وبشرط االالكترونٌة .وذلن دون االخالل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارا

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 اؼراضها فً مصر او فً الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او 
 فاٌد . -لحمها بها وذلن طبما الحكام المانون. , بجهة شارع السواحل ت

,  200000.000)ش.ذ.م.م( , شركة , رأس مالها ,  Shanشان الداره الصٌدلٌات  - 7
اداره  1, عن  9449, ورلم لٌد  2268, برلم اٌداع ,  15/12/2021لٌدت فى , 

الامة -4وتشؽٌل مخازن االدوٌة . الامة  3تورٌد المعدات الطبٌه .  2الصٌدلٌات . 
المستشفٌات والمراكز الطبٌة والعالجٌة ، وٌشمل االتً : )ا(المستشفٌات المتخصصة او 

المتكاملة او العامة ، وما تضمنه من انشطة داخلٌة عالجٌة او طبٌة . )ب( المراكز الطبٌة 
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االسرة التً ٌتم %( سنوٌا بالمجان من عدد 10التشخٌصٌة والعالجٌة . بشرط ان تمدم )
شؽلها بالنسبة للمستشفً او من الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة او العالجٌة او 

تجارة وتورٌد ادوٌة ومستحضرات تجمٌل . وذلن دون -5التشخٌصٌة لها بالنسبة للمركز . 
االخالل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 

زمة لممارسة هذه االنشطة. وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الال
الشركات وؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك 

اؼراضها فً مصر او فً الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها 
شارع عمر ابن عبدالعزٌز فٌصل  15حوض  1جهة السالم وذلن طبما الحكام المانون. , ب

. 
,  50000.000ش.ذ.م.م , شركة , رأس مالها ,  Webee Mediaوٌبى مٌدٌا  - 8

, عن التسوٌك  9454, ورلم لٌد  2296, برلم اٌداع ,  20/12/2021لٌدت فى , 
لسارٌة ، وبشرط االلكترونً . وذلن دون االخالل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارات ا

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 اؼراضها فً مصر او فً الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او 
حً  -شارع هدي شعراوي والؽابة  13ها بها وذلن طبما الحكام المانون . , بجهة تلحم

 السالم .
ش.ذ.م.م , شركة , رأس مالها ,  Hero Kids Clupهٌرو كٌذر كلوب  - 9

,  9455, ورلم لٌد  2297, برلم اٌداع ,  20/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000
الامة وادارة -2وتنمٌه مهارات االطفال .  الامة واداره وتشؽٌل مركز للتخاطب -1عن 

وتشؽٌل منطمه العاب اطفال ) كٌدزارٌا ( وذلن دون االخالل باحكام الموانٌن واللوائح 
والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة. وٌجوز 

زاول اعماال شبٌهة للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً ت
باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك اؼراضها فً مصر او فً الخارج ، كما ٌجوز لها 

طرٌك  4ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون . , بجهة 
 . 62البالجات رلم 

, لٌدت فى ,  50000.000, شركة , رأس مالها ,  Geetجٌٌت لخدمات التوصٌل  - 10
, عن النمل البري الداخلً  9459, ورلم لٌد  2324, برلم اٌداع ,  23/12/2021

للركاب والنمل البري الداخلً للبضائع وتوصٌل الطلبات . وال ٌتم مزاوله نشاط النمل 
الدولً ( والمهمات وخدمات النمل داخل المطر  -البري للركاب او البضائع ) الداخلً 

ارجه اال بعد المٌد بسجل الناللٌن واستخراج التراخٌص الالزمة بمزاولة المصري او خ
النشاط من جهاز تنظٌم النمل البري الداخلً والدولً . وذلن دون االخالل باحكام الموانٌن 

واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة. 
ي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول اعماال وٌجوز للشركة ان تشترن با

شبٌهة باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك اؼراضها فً مصر او فً الخارج ، كما 
ب 15ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون. , بجهة 

 ارض المزادات .
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 AMreicanoالعمومٌة وتجارة االجهزة االلكترونٌة والتصدٌر امرٌكانو للتورٌدات  - 11
, برلم اٌداع ,  23/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000, شركة , رأس مالها , 

-3تجارة االجهزة االلكترونٌة -2التورٌدات العمومٌة -1, عن  9460, ورلم لٌد  2326
لسنة  118كام المانون التصدٌر مع التزام الشركة المٌد فً سجل المصدرٌن وفما الح

وذلن دون االخالل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط  1975
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 
مٌك اؼراضها فً مصر او فً الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تح

 6المجاورة  -ارض الجمعٌات  -تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون , بجهة الشٌخ زاٌد 
 . 7محل رلم 

)ش.ذ.م.م( , شركة , رأس مالها ,  ALWاٌه ال دبلٌو لتنمٌة الموارد البشرٌة  - 12
,  9463, ورلم لٌد  2346, برلم اٌداع ,  27/12/2021, لٌدت فى ,  10000.000

عن الامة وتشؽٌل مركز لتدرٌب وتنمٌة الموارد والكوادر البشرٌة . وذلن دون االخالل 
ة باحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزم

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 اؼراضها فً 
مصر او فً الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

 شارع دمحم كامل متفرع من شارع صدلً . 15 الحكام المانون , بجهة
المحور جروب للمماوالت العامه )ش.ذ.م.م( , شركة , رأس مالها ,  - 13

 9465, ورلم لٌد  2356, برلم اٌداع ,  28/12/2021, لٌدت فى ,  400000.000
انشاء ورصؾ الطرق . وذلن دون -3التورٌدات العمومٌة . -2المماوالت العامة . -1, عن 

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 

ما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها اؼراضها فً مصر او فً الخارج ، ك
 السلطان حسٌن . -شارع دمحم فرٌد  32وذلن طبما الحكام المانون . , بجهة 

جرٌن ستارز للمماوالت العمومٌة )ش.ذ.م.م( , شركة , رأس مالها ,  - 14
 9467, ورلم لٌد  2366, برلم اٌداع ,  29/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000

, عن المماوالت العامة والتورٌدات العمومٌة . وذلن دون 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 
تً لد تعاونها علً تحمٌك اؼراضها فً مصر او فً الخارج ، كما ٌجوز لها باعمالها او ال

 -ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون. , بجهة الجباسات 
 ابوخلٌفة .

 200000.000, شركة , رأس مالها ,  Dutile Internationalدوتاٌل العالمٌة  - 15
, عن الامة  9468, ورلم لٌد  2369, برلم اٌداع ,  29/12/2021, لٌدت فى , 

وتشؽٌل مصنع لـ : تصنٌع بالط كسر رخام . نشر وتشؽٌل رخام طبٌعى الواح او ترابٌع . 
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تصنٌع طوب اسمنى مفرغ و مصمت . نشر وتشؽٌل جرانٌت طبٌعى الواح وترابٌع . 
مع مراعاة احكام تصنٌع بالط ارصفة فاخر متداخل . بودرة رخام . تلن مطحون . 

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 
الممامة  -لمباشرة نشاطها. , بجهة منطمة التوسعات الصناعٌة شمال ؼرب خلٌج السوٌس 

 477،  158/  477،  157/  477ق  160/  477الى  157/  477على المطع رلم 
 /159  ،477 / 160 . 

)ش.ذ.م.م( , شركة , رأس  IVM marineاى فً ام مارٌن للتورٌدات البحرٌة  - 16
, ورلم لٌد  2370, برلم اٌداع ,  29/12/2021, لٌدت فى ,  250000.000مالها , 
, عن تموٌن سفن وتورٌدات بحرٌة . اشؽال بحرٌة ) تجارة مخلفات السفن  9469

ة . تجارة عامة . وذلن دون االخالل باحكام الموانٌن ومماوالت بحرٌة ( . تورٌدات عمومٌ
واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة. 

وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول اعماال 
ها فً مصر او فً الخارج ، كما شبٌهة باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك اؼراض

 10ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون . , بجهة 
 ش الشهداء .

_____________________________________ 
 تعدٌالت السجل التجارى افراد

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 شطب -محو 
_____________________________________ 

وادى الرٌاض لصاحبها ) احمد عوٌس رٌاض مطاوع( , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 1
 12/12/2021, وفى تارٌخ  1388, برلم اٌداع ,  30/07/2019, لٌدت فى ,  8551

 شطب السجل . -, تم محو 
البتول لتجارة االدوات المنزلٌة لصاحبها نبٌل ٌسرى توفٌك واصؾ , تاجر فرد سبك  - 2

, وفى تارٌخ  601, برلم اٌداع ,  09/06/2005, لٌدت فى ,  428لٌده برلم: , 
 شطب السجل . -, تم محو  19/12/2021

نحاس , العاشر من رمضان للصناعات الؽذائٌة المتطورة لصاحبها بهاء مصطفى ال - 3
,  2536, برلم اٌداع ,  01/12/2010, لٌدت فى ,  3910تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 

 شطب السجل . -, تم محو  19/12/2021وفى تارٌخ 
المصرٌه للمعلومات و التكنولوجٌا لصاحبها هدى دمحم حسن المحالوى , تاجر فرد  - 4

, وفى  3700لم اٌداع , , بر 10/08/2004, لٌدت فى ,  43135سبك لٌده برلم: , 
 شطب السجل . -, تم محو  21/12/2021تارٌخ 

_____________________________________ 
 رأس المال

_____________________________________ 
لصاحبهاابراهٌم نجاح على داود , تاجر فرد  BEROبٌرو لصناعة المالبس الجاهزة  - 1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

, وفى تارٌخ  227, برلم اٌداع ,  04/02/2019ى , , لٌدت ف 8300سبك لٌده برلم: , 
 . 5000000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  19/12/2021

لرٌش لتصنٌع االكٌاس البالستٌن لصاحبها )دمحم ابراهٌم السٌد احمد سلٌمان ( , تاجر  - 2
, وفى  448, برلم اٌداع ,  03/03/2020, لٌدت فى ,  8799فرد سبك لٌده برلم: , 

 . 600000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  30/12/2021تارٌخ 
_____________________________________ 

 العناوٌن
_____________________________________ 

مكه لتربٌه الماشٌه والتورٌدات العمومٌه لصاحبها عبٌد هللا عبد العال عطٌه عبد هللا .  - 1
 1616, برلم اٌداع ,  08/10/2013, لٌدت فى ,  5597فرد سبك لٌده برلم: , , تاجر 

 , تم تعدٌل العنوان لٌصبح الرٌاح امام مستشفى الرٌاح . 12/12/2021, وفى تارٌخ 
الٌوسؾ للمالبس الجاهزه لصاحبها شرٌؾ صالح الدٌن علً ابراهٌم , تاجر فرد سبك  - 2

, وفى تارٌخ  1203, برلم اٌداع ,  01/08/2012, لٌدت فى ,  4856لٌده برلم: , 
 - 3, تم تعدٌل العنوان لٌصبح شطب منفذ البٌع بالعنوان : العمار رلم  26/12/2021

 شارع الخلٌفة الراشد .
الٌوسؾ للمالبس الجاهزه لصاحبها شرٌؾ صالح الدٌن علً ابراهٌم , تاجر فرد سبك  - 3

, وفى تارٌخ  386, برلم اٌداع ,  04/03/2021, لٌدت فى ,  4856لٌده برلم: , 
 - 3, تم تعدٌل العنوان لٌصبح شطب منفذ البٌع بالعنوان : العمار رلم  26/12/2021

 شارع الخلٌفة الراشد .
_____________________________________ 

 النشاط
_____________________________________ 

ا عماد الدٌن بكر المرشدى البالسى , تاجر فرد المصرٌة للصناعات الرٌاضٌة لصاحبه - 1
, وفى تارٌخ  737, برلم اٌداع ,  08/05/2016, لٌدت فى ,  6566سبك لٌده برلم: , 

, تم تعدٌل النشاط لٌصبح إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع كافة  09/12/2021
الرٌاضٌة والنجٌله المنتجات الرٌاضٌة ) األحذٌة الرٌاضٌة والشباشب والصنادل والمالبس 

الصناعٌة وأدوات تؽلٌفهم وكافة مستلزمات الرٌاضة وكافه انواع االحذٌه االخرى (. مع 
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة 

 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . .
مكه لتربٌه الماشٌه والتورٌدات العمومٌه لصاحبها عبٌد هللا عبد العال عطٌه عبد هللا .  - 2

 1616, برلم اٌداع ,  08/10/2013, لٌدت فى ,  5597, تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 
, تم تعدٌل النشاط لٌصبح تعدبل النشاط الى : انشطه داخل  12/12/2021, وفى تارٌخ 

زراع األراضً البور والصحراوٌة أو إحداهما وٌشمل ذلن : ) أ ( استصالح واست -1:
استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. )ب( 

استزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة 
لحدٌثة ولٌس الري بطرٌك ألؼراض االستصالح واالستزراع وأن تستخدم طرق الري ا

 350الؽمر)ألل من ألؾ فدان( فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اإلنتاج  -2 2008لسنة 356،ومع مراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم 2007لسنة 
الحٌوانً والدا جنً والسمكً وٌشمل ذلن : ) أ( تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان 

تاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. )ب(تربٌة جمٌع أنواع الدواجن ذلن إلن
والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. 

المماوالت العمومٌه  -1)ج( إلامة المزارع السمكٌة وكذا صٌد األسمان . انشطه خارج : 
ومٌه وتجاره المالبس الجاهزه . مع التزام المنشاة بإفر اد حسابات التورٌدات العم -2

مستملة ومركز مالً مستمل لكل نشاط على حدة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح 
 والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .

لسنة  72وفما للمانون  G.A.D for industry -منطمه حرة  -جً اٌه دي للصناعة  - 3
, برلم اٌداع ,  06/08/2017, لٌدت فى ,  7231, تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  2017
, تم تعدٌل النشاط لٌصبح اضافة نشاط تصنٌع  20/12/2021, وفى تارٌخ  1536

طورات بما ٌلزم االبراج بكافة انواعها واشكالها النمطٌة والمجسمة والدٌكورٌة وتجهٌز المم
من ابراج ومشتمالت تستخدم لذات الؽرض ، مع االلتزام بالتصدٌر لخارج البالد بنسبة 

 % من حجم الصادرات السنوٌة . .80
رفمً عبدالسالم السٌد مسعود لصاحبها رفمً عبدالسالم السٌد مسعود , تاجر فرد سبك  - 4

, وفى تارٌخ  624اٌداع , , برلم  13/04/2016, لٌدت فى ,  6549لٌده برلم: , 
_الامه و تشؽٌل مصنع لتصنٌع الزٌوت 1, تم تعدٌل النشاط لٌصبح  21/12/2021

النباتٌه_زٌوت نباتٌه مخلوطه_تعبئه زٌت الزٌتون_زٌت اللوز _زٌت السمسم_ زٌت 
_الامه و تشؽٌل مصنع لتشكٌل المعادن وانتاج معدات الورش 2طعام_زٌت اولٌن.

_النمل البري للبضائع وال ٌتم مزاوله 3لبترول واوعٌه الضؽط. وخزانات ومستودعات ا
نشاط النمل البري للركاب و البضائع و المهمات و خدمات النمل داخل المطر المصري او 

خارجه اال بعد المٌد بسجل الناللٌن و استخراج التراخٌص الالزمه بمزاوله النشاط من 
ً مع مراعاه احكام الموانٌن و اللوائح و المرارات الجهاز تنظٌم النمل البري الداخلً و الدول

 السارٌه و على المنشاه الحصول على كافه التراخٌص الالزمه لمباشره النشاط .
_____________________________________ 

 الكٌان المانونى
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 و السمة االسم
_____________________________________ 

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , االسم التجارى ,  12:00:00 12/12/2021فى تارٌخ : ,  - 1
الى :  1616, برلم اٌداع  08/10/2013, وتم اٌداعه بتارٌخ  5597الممٌدة برلم لٌد , 

  عبد العال عطٌه عبد هللا . .مكه لتربٌه الماشٌه والتورٌدات العمومٌه لصاحبها عبٌد هللا
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , االسم التجارى ,  12:00:00 21/12/2021فى تارٌخ : ,  - 2

الى :  624, برلم اٌداع  13/04/2016, وتم اٌداعه بتارٌخ  6549الممٌدة برلم لٌد , 
 رفمً عبدالسالم السٌد مسعود لصاحبها رفمً عبدالسالم السٌد مسعود .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

_____________________________________ 
 االشخاص

_____________________________________ 
,  5496نفرتارى عاطؾ دمحم عزت دمحم اسماعٌل , وكٌل مفوض , الممٌد برلم لٌد ,  - 1

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1092, برلم اٌداع  12/06/2013وتم اٌداعه بتارٌخ 
 حٌات .بـ : بجمٌع الصال 12/06/2013

_____________________________________ 
 تعدٌالت السجل التجارى شركات

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 شطب -محو 
_____________________________________ 

, لٌدت  2797, شركة سبك لٌدها برلم: ,  LOUIS HOTELSشركة لوٌز هوتٌلز  - 1
 -, تم محو  01/12/2021, وفى تارٌخ  369, برلم اٌداع ,  26/03/2009فى , 

 شطب السجل .
لسنه  72م ( و فما الحكام المانون  0م  0الشركة البافارٌة الداره المشروعات ) ش  - 2

, برلم اٌداع ,  22/07/2008, لٌدت فى ,  2408, شركة سبك لٌدها برلم: ,  2017
شطب السجل امر محو لتعدٌل عنوان  -, تم محو  02/12/2021, وفى تارٌخ  1125

 المركز الرئٌسً .
, لٌدت فى ,  3584شركة اكواسبورت الدولٌة اٌجٌبت , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 3

شطب  -, تم محو  02/12/2021, وفى تارٌخ  1275, برلم اٌداع ,  09/06/2010
 جل .الس
, لٌدت فى ,  3584شركة اكو اسبورت الدولٌة اٌجٌبت , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 4

شطب  -, تم محو  02/12/2021, وفى تارٌخ  1274, برلم اٌداع ,  09/06/2010
 السجل .

, لٌدت فى ,  9157الشروق لالستصالح و الزراعة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 5
شطب  -, تم محو  07/12/2021, وفى تارٌخ  767اٌداع , , برلم  20/04/2021

 السجل .
مركز بورسعٌد لتدرٌب المحاسبٌن عبٌر دمحم حسٌن مردان وشركائها , شركة سبك  - 6

, وفى تارٌخ  4072, برلم اٌداع ,  05/09/2004, لٌدت فى ,  43268لٌدها برلم: , 
التصفٌة وتعٌٌن السٌد/ دمحم  شطب السجل وضع الشركة تحت -, تم محو  08/12/2021

السٌد دمحم شمرة مصفٌا للشركة للمٌام باعمال التصفٌة علً ان تكون مدة التصفٌة ستة اشهر 
 من تارٌخ التاشٌر بالسجل التجاري .

مستشفى المدس التخصصى د جالل حسٌن دمحم سلٌمان المزاز وشرٌكٌه . , شركة سبك  - 7
, وفى تارٌخ  2361, برلم اٌداع ,  04/08/2002 , لٌدت فى , 33428لٌدها برلم: , 

 شطب السجل . -, تم محو  09/12/2021
( 72نظم المعلومات المكتبٌة للبرمجٌات ) أوفٌس سوفت ( وفما الحكام المانون رلم ) - 8



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

, برلم  27/02/2005, لٌدت فى ,  4700, شركة سبك لٌدها برلم: ,  2017لسنه 
شطب السجل امر محو لنمل  -, تم محو  14/12/2021, وفى تارٌخ  390اٌداع , 

 السجل التجاري الً محافظه الجٌزه .
 20/12/2011, لٌدت فى ,  4465فٌبرو مارت للتجارة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 9

شطب السجل وضع  -, تم محو  20/12/2021, وفى تارٌخ  2035, برلم اٌداع , 
/ ٌونس ٌونس عطٌة منسً مصفً لانونً للشركة علً الشركة تحت التصفٌة وتعٌٌن السٌد 

 اشهر من تارٌخ التاشٌر بالسجل التجاري . 6ان تكون مدة التصفٌة 
, لٌدت فى ,  5886عادل محمود سلٌمان رخا وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 10
شطب  -, تم محو  20/12/2021, وفى تارٌخ  1150, برلم اٌداع ,  09/09/2014

السجل وضع الشركة تحت التصفٌة وتعٌٌن السٌد / ولٌد صالح الدٌن دمحم اسماعٌل مصفً 
 اشهر من تارٌخ التاشٌر بالسجل التجاري . 6لانونً للشركة علً ان تكون مدة التصفٌة 

, لٌدت فى ,  1908سكان ارابٌا للتوكٌالت المالحٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 11
شطب  -, تم محو  29/12/2021, وفى تارٌخ  1589ٌداع , , برلم ا 12/11/2007

 السجل .
, لٌدت فى ,  5355سكان ارابٌا للتوكٌالت المالحٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 12
شطب  -, تم محو  29/12/2021, وفى تارٌخ  654, برلم اٌداع ,  01/04/2013

 السجل .
العزٌز دمحم وشركاه , شركة سبك لٌدها شركة سفنكس للمالبس الجاهزة ولٌد عبد - 13

, وفى تارٌخ  264, برلم اٌداع ,  02/02/1999, لٌدت فى ,  27098برلم: , 
شطب السجل مد مدة التصفٌه االختٌارٌه لمد عام ٌنتهً فً  -, تم محو  30/12/2021

2022/3/31 . 
_____________________________________ 

 رأس المال
_____________________________________ 

, لٌدت فى ,  8686, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Diar Capitalدٌار كابٌتال  - 1
, تم تعدٌل رأس  06/12/2021, وفى تارٌخ  2616, برلم اٌداع ,  27/11/2019

 . 200000.000المال لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى ,  352شركة سبك لٌدها برلم: , كرٌم صالح كامل عبدالعال وشرٌكٌه ,  - 2

, تم تعدٌل رأس المال  07/12/2021, وفى تارٌخ  500, برلم اٌداع ,  07/06/2005
 . 200000000.000لٌصبح رأس مالها 

بولى بت للعبوات صالح كامل عبد العال االكوح وشرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 3
,  21/12/2021, وفى تارٌخ  394برلم اٌداع ,  , 02/06/2002, لٌدت فى ,  3191

 . 20000000.000تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى ,  2526طارق عبدالعلٌم بدر وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 4

, تم تعدٌل رأس المال  27/12/2021, وفى تارٌخ  575, برلم اٌداع ,  15/08/2000
 . 300000.000 لٌصبح رأس مالها
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_____________________________________ 
 العناوٌن

_____________________________________ 
,  768المصرٌه للصناعات الخشبٌه واالثاث الروش , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1

, تم تعدٌل  01/12/2021, وفى تارٌخ  169, برلم اٌداع ,  19/02/2006لٌدت فى , 
 -بمتخلالتها (  XIIGبمتخلالتها ( والمطعة رلم ) XIIFلٌصبح المطعة رلم )العنوان 

 ( .A1المنطمة الصناعٌة )
الشركة العالمٌة الهندسٌه لصناعة البالستٌن و الكٌماوٌات , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 2

 01/12/2021, وفى تارٌخ  1578, برلم اٌداع ,  12/11/2009, لٌدت فى ,  3135
( مجمع تبارن الصناعً بالمنطمة m( مبنً )89عدٌل العنوان لٌصبح الوحدة رلم ), تم ت

 ( .3Bالصناعٌة شرق )
لسنه  72م ( و فما الحكام المانون  0م  0الشركة البافارٌة الداره المشروعات ) ش  - 3

, برلم اٌداع ,  22/07/2008, لٌدت فى ,  2408, شركة سبك لٌدها برلم: ,  2017
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المبنً الكائن بالمطعه رلم  02/12/2021وفى تارٌخ ,  1125

و بذلن  -المطامٌه الماهره  -الطرٌك الدائرب  -/أ ( المنطمه االستثمارٌه 10تمسٌم ) 1
 ٌمحً المٌد من استثمار االسماعٌلٌه .

فى ,  , لٌدت 3010جلوب انترناشونال للصناعة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 4
, تم تعدٌل العنوان  05/12/2021, وفى تارٌخ  1049, برلم اٌداع ,  04/08/2009

لٌصبح تعدٌل عنوان فرع شركة جلوب انترناشٌونال للصناعه ش م م بالمنطمه الحره 
 . - 2م 9035.13العامه باالسماعٌلٌه لتصبح اجمالً المساحه 

,  3010شركة سبك لٌدها برلم: ,  فرع شركة جلوب انترناشونال للصناعة ش.م.م , - 5
, تم  05/12/2021, وفى تارٌخ  2004, برلم اٌداع ,  17/10/2019لٌدت فى , 

تعدٌل العنوان لٌصبح تعدٌل عنوان فرع شركة جلوب انترناشٌونال للصناعه ش م م 
 . - 2م 9035.13بالمنطمه الحره العامه باالسماعٌلٌه لتصبح اجمالً المساحه 

, لٌدت فى  5430عبٌد سعٌد عبد الباسط وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: , اشرؾ  - 6
, تم تعدٌل العنوان  05/12/2021, وفى تارٌخ  870, برلم اٌداع ,  07/05/2013, 

 بحوض خارج الزمام المستجد بالمنطمة الصناعٌة االولً . 1لٌصبح المطعة ض 
, لٌدت  9343لٌدها برلم: ,  , شركة سبك Teu Trans EGتٌو ترانس اى جى  - 7

, تم تعدٌل  05/12/2021, وفى تارٌخ  1673, برلم اٌداع ,  29/09/2021فى , 
شارع النبى دانٌال  29 - 709العنوان لٌصبح افتتاح فرع ادارى فى )) الدور السابع رلم 

 برج الؽنٌمى (( .
د اللطٌؾ الزؼل اوتوتران للصناعات المؽذٌة للسٌارات ) عبد اللطٌؾ موسى عب - 8

,  27/03/2005, لٌدت فى ,  8وشرٌكٌه ( شركة تضامن , شركة سبك لٌدها برلم: , 
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح افتتاح فرع  07/12/2021, وفى تارٌخ  11برلم اٌداع , 

 ( . A3بالمنطمة ) -(  92/8انتاجً بالعنوان : لطعة رلم ) 
, لٌدت فى ,  4398شركة فرست جاز ش م م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 9

, تم تعدٌل العنوان  07/12/2021, وفى تارٌخ  1469, برلم اٌداع ,  14/12/2004
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 . V A B Cلطعه رلم  A 1لٌصبح فى المنطمة الصناعٌة الثالثه 
ٌدت فى , , ل 4398شركة فرست جاز ش م م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 10
, تم تعدٌل العنوان  07/12/2021, وفى تارٌخ  1469, برلم اٌداع ,  14/12/2004

 . 3منطمه أ 32لٌصبح الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / المطعه 
, لٌدت فى ,  9157الشروق لالستصالح و الزراعة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 11
, تم تعدٌل العنوان  07/12/2021 , وفى تارٌخ 767, برلم اٌداع ,  20/04/2021

خلؾ التؤمٌن - 2العمار رلم  4لٌصبح الؽاء فرع اداري للشركة بالعنوان الكائن شمة رلم 
 . -الصحً 

, لٌدت  9255اسالم السٌد عثمان السمان دمحم وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 12
, تم تعدٌل  07/12/2021, وفى تارٌخ  1335, برلم اٌداع ,  09/08/2021فى , 

 . -ب ش المستشفً و البحري  2بلون م67العنوان لٌصبح 
 05/10/2009, لٌدت فى ,  4398شركة فرست جاز , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 13

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء الفرع  08/12/2021, وفى تارٌخ  1360, برلم اٌداع , 
 . 3منطمه أ 32الكائن بالعنوان : لطعه 

( 72نظم المعلومات المكتبٌة للبرمجٌات ) أوفٌس سوفت ( وفما الحكام المانون رلم ) - 14
, برلم  27/02/2005, لٌدت فى ,  4700, شركة سبك لٌدها برلم: ,  2017لسنه 

 2و1, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الشمتٌن  14/12/2021, وفى تارٌخ  390اٌداع , 
المهندسٌن ) وبذلن  -شارع عثمان بن عفان  3عمار رلم بالدور التاسع فوق االرضً بال

 ٌمحً لٌد الشركة من السجل التجاري استثمار االسماعٌلٌة ( .
, لٌدت فى ,  4220المروة للصوامع والتخزٌن والطحن , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 15
العنوان , تم تعدٌل  21/12/2021, وفى تارٌخ  1077, برلم اٌداع ,  13/07/2011

مركز -لسم رابع زمام لصاصٌن الشرق  10لٌصبح خارج زمام المستجد الؽربً رلم 
 طرٌك المصاصٌن الصالحٌة الجدٌدة . -الحسٌنٌة 

, لٌدت فى ,  36503االدهم للتنمٌة السٌاحٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 16
تعدٌل العنوان , تم  21/12/2021, وفى تارٌخ  2528, برلم اٌداع ,  28/08/2000

 ساحل خلٌج السوٌس .-لٌصبح مركز الجرٌفات السٌاحً لطاع العٌن السخنة / الزعفرانه 
, لٌدت فى ,  36503االدهم للتنمٌة السٌاحٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 17
, تم تعدٌل العنوان  21/12/2021, وفى تارٌخ  2528, برلم اٌداع ,  28/08/2000

 شارع عمر بن الخطاب . 104 لٌصبح فرع اداري :
, لٌدت فى ,  36503االدهم للتنمٌة السٌاحٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 18
, تم تعدٌل العنوان  21/12/2021, وفى تارٌخ  2528, برلم اٌداع ,  28/08/2000

 ( شارع المٌرؼنى .110لٌصبح الؽاء الفرع الكائن بالعنوان //)
, لٌدت فى ,  31285, شركة سبك لٌدها برلم: , شركة السوٌس للصلب  - 19
, تم تعدٌل العنوان  23/12/2021, وفى تارٌخ  2698, برلم اٌداع ,  11/12/2019

لطعه ارض ) بدون (  -لٌصبح الؽاء الفرع الكائن بالعنوان : منطمه عتاله الصناعٌه 
 . 2م 309011.01بمساحه 

, لٌدت فى ,  31285برلم: ,  شركة السوٌس للصلب , شركة سبك لٌدها - 20
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, تم تعدٌل العنوان  23/12/2021, وفى تارٌخ  638, برلم اٌداع ,  15/04/2015
لطعة ارض بدون بالمنطمة  -لٌصبح الؽاء الفرع الكائن بالعنوان : طرٌك االدابٌة عتالة 

EW4  متر مربع . - 531988بمساحة 
, لٌدت فى ,  31285برلم: , شركة السوٌس للصلب , شركة سبك لٌدها  - 21
, تم تعدٌل العنوان  23/12/2021, وفى تارٌخ  867, برلم اٌداع ,  03/04/1997

لٌصبح افتتاح فرع انتاجً بالعنوان: منطمة عتالة الصناعٌة لطعة ارض رلم 
 متر مربع . 121.563( بمساحة 225:215:193:183)

, لٌدت فى ,  31285برلم: , شركة السوٌس للصلب , شركة سبك لٌدها  - 22
, تم تعدٌل العنوان  23/12/2021, وفى تارٌخ  867, برلم اٌداع ,  03/04/1997

لطعه ارض ) بدون (  -لٌصبح الؽاء الفرع الكائن بالعنوان : منطمه عتاله الصناعٌه 
 . 2م 309011.01بمساحه 

ٌدت فى , , ل 31285شركة السوٌس للصلب , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 23
, تم تعدٌل العنوان  23/12/2021, وفى تارٌخ  867, برلم اٌداع ,  03/04/1997

لطعة ارض بدون بالمنطمة  -لٌصبح الؽاء الفرع الكائن بالعنوان : طرٌك االدابٌة عتالة 
EW4  متر مربع . - 531988بمساحة 

فى , , لٌدت  31285شركة السوٌس للصلب , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 24
, تم تعدٌل العنوان  23/12/2021, وفى تارٌخ  867, برلم اٌداع ,  03/04/1997

محافظة السوٌس  -منطمة عتالة الصناعٌة  -لٌصبح السوٌس لطعه ارض رلم )بدون( 
 متر مربع . 1.261.905.66بمساحة 

, لٌدت فى ,  4434الجزٌرة للتوكٌالت التجارٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 25
, تم تعدٌل العنوان  26/12/2021, وفى تارٌخ  1932, برلم اٌداع ,  08/12/2011

ش العشرٌنى بجوار  -لٌصبح الؽاء الفرع الكائن بالعنوان : ممر ادارى بالعنوان ابو عطوة 
 بنن التنمٌة واالئتمان الزراعى .

, لٌدت  5532,  اوتو بالست , شركة سبك لٌدها برلم:-العالمٌة لبالستٌن السٌارات  - 26
, تم تعدٌل  28/12/2021, وفى تارٌخ  1257, برلم اٌداع ,  29/07/2013فى , 

 تمسٌم الشرٌؾ . A3ومتخلالتها بالمنطمة الصناعٌة  13العنوان لٌصبح المطعة 
, لٌدت فى ,  1908سكان ارابٌا للتوكٌالت المالحٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 27
, تم تعدٌل العنوان  29/12/2021, وفى تارٌخ  1589اٌداع , , برلم  12/11/2007

 ٌولٌو . 23لٌصبح اؼالق الفرع الكائن بالعنوان : العمارش 
, لٌدت فى ,  5355سكان ارابٌا للتوكٌالت المالحٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 28
عنوان , تم تعدٌل ال 29/12/2021, وفى تارٌخ  654, برلم اٌداع ,  01/04/2013

من المبنى االدارى بمركز خدمة  2م 56.73لٌصبح اؼالق الفرع الكائن بالعنوان : مساحة 
المستثمرٌن بالمنطمة الخدمٌة ارض ملكٌة شركة تٌدا مصر لالستثمار بالمنطمة االلتصادٌة 

 الخاصة بالمطاع الثالث شمال ؼرب خلٌج السوٌس .
,  7886ادن , شركة سبك لٌدها برلم: , نٌو كاست تكنولوجً لتشؽٌل وتشكٌل المع - 29

, تم  29/12/2021, وفى تارٌخ  1485, برلم اٌداع ,  19/07/2018لٌدت فى , 
تعدٌل العنوان لٌصبح مصنع بناحٌه السالم الجمعٌه التعاونٌه النتاج وتسمٌن الدواجن 
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 بالزوامل المنطمه الصناعٌه ببساتٌن االسماعٌلٌه .
_____________________________________ 

 العناوٌن
_____________________________________ 

الشركة العالمٌة الهندسٌه لصناعة البالستٌن و الكٌماوٌات , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1
 01/12/2021, وفى تارٌخ  1578, برلم اٌداع ,  12/11/2009, لٌدت فى ,  3135

صناعة البالستٌن اللدائن فً -1نع لتصنٌع : , تم تعدٌل النشاط لٌصبح الامة وتشؽٌل مص
اشكالها االولٌة ، صناعة منتجات نصؾ مصنعة من اللدائن ، مركبات بولً اٌثلٌن ، 

حبٌبات بولً بروبلٌن ، مركبات بولً بروبلٌن معالجة ، مركبات بً فً سً ، صناعة 
ٌكٌة وكهربائٌة ، مواسٌر وخراطٌم وانابٌب بالستٌكٌة ووصالتها ولوازمها ، انابٌب بالست

معالجة المواد البالستٌكٌة وتحوٌلها واعادة تدوٌرها ، اشرطة تربٌط بً اي تً ، صناعة 
الحاوٌات من اللدائن ، صناعة االكٌاس من اللدائن ، صناعة االدوات المنزلٌة وادوات 

 المطبخ والزٌنة ذات االستخدام الواحد ، صناعة المنتجات البالستٌكٌة تامة التصنٌع ،
الصناعات الزجاجٌة من االكواب واالطباق وتزٌٌنها ، انتاج المستلزمات المنزلٌة 

البالستٌكٌة والورلٌة كاسات الشاي والمهوة وكاسات المٌاه ، الصناعات الورلٌة صناعة 
واكٌاس التسوق والعبوات العادٌة  -المنادٌل والكرتون و اوراق الطباعة ومستلزماتها 

تصنٌع االجهزة الكهربائٌة والمعدات والماكٌنات ولطع -2جة . والمنسوجة وؼٌر المنسو
ؼٌارها واالالت واالجهزة واالالت الطبٌة والجراحٌة ، اجهزة المٌاس واجهزة وادوات 

الهندسة والمساحة والمواد الكٌمائٌة للمختبرات واجهزة الطالة الشمسٌة . وصناعة االسالن 
-3تصاالت وااللٌاؾ البصرٌة وملحماتها . والكابالت والمصالت وشبة الموصالت واال

صناعة لوالب -4تصنٌع االدوٌة وادوات ومستحضرات التجمٌل ، المستحضرات العشبٌة . 
المعادن ولطع ؼٌار االالت والماكٌنات وتجمٌع االالت والماكٌنات وخطوط االنتاج 

بات الداخلٌة اعمال المماوالت العامة والمتخصصة ، اعمال التشطٌ-5ومعالجة المعادن . 
تجارة الجملة والتجزئة . مع مراعاة -6والخارجٌة ، المسطحات الخضراء والالندسكٌب . 

احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة 
هذه االنشطة .وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع 

ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك الشركات و
اؼراضها فً مصر او فً الخارج فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة 
مسبما ، كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

 تنفٌذٌة . .الحكام المانون والئحته ال
لسنه  72م ( و فما الحكام المانون  0م  0الشركة البافارٌة الداره المشروعات ) ش  - 2

, برلم اٌداع ,  22/07/2008, لٌدت فى ,  2408, شركة سبك لٌدها برلم: ,  2017
, تم تعدٌل النشاط لٌصبح تعدٌل ؼرض الشركة  02/12/2021, وفى تارٌخ  1125

جمٌع -2مله و التجزئه لمطع ؼٌار السٌارات و االكسسوارات تجاره الج-1لٌصبح : 
الخدمات التً تمدم من خالل المجال الرٌاضً سواء كان ذلن فً صورة االدارة اوالتسوٌك 

او ادارة االلعاب الرٌاضٌة او انشاء االندٌة الخاصة او االكادٌمٌات اواالندٌة الصحٌة او 
مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل انشاء وادارة -3مراكز اللٌالة البدنٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فً -4تكنولوجٌا المعلومات 
اعمال وتصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات -5مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

ادخال -6رٌب علٌها وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها والتد
الامة وتشؽٌل مراكز لصٌانه السٌارات -7البٌانات علً الحسابات وبالوسائل االلكترونٌة 

التسوٌك للسٌارات ولطع ؼٌارها وذلن دون االخالل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارات -8
ان  السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة. وٌجوز للشركة

تشترن باي وجه 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 فً 
الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة . مع 

ام باٌراد حسابات مستملة ومركزمالً مستمل لالنشطة الواردة ضمن الئحة لانون االلتز
 االستثمار . .

, لٌدت فى  9255اسالم السٌد عثمان السمان دمحم وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 3
, تم تعدٌل النشاط  07/12/2021, وفى تارٌخ  1335, برلم اٌداع ,  09/08/2021, 

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الصمامات واالنشاءات  1( : 72لانون )لٌصبح انشطة 
المماوالت العمومٌة .  2( : 72المعدنٌة وخراطه وتشكٌل المعادن . انشطة خارج لانون )

مع التزام الشركة افراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لالنشطه الوارده بمانون 
ا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز االستثمار وفً حاله عدم التزام الشركة بهذ

وكذا عدم تمتع االنشطه خارج لانون  2017لسنه  72الوارده بمانون االستثمار رلم 
االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات المانون . ومع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

تراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . والمرارات السارٌة وعلً الشركة الحصول علً كافة ال
. 

, لٌدت فى ,  7975شاسكو لمستلزمات العدد والدٌكور , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 4
, تم تعدٌل النشاط  13/12/2021, وفى تارٌخ  1685, برلم اٌداع ,  09/08/2018

اعٌة لٌصبح تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح : تصنٌع وتجمٌع االالت والعدد والمعدات الصن
ومستلزمات مواد البناء ولوازم الدٌكور وتجمٌع االجزاء والمكونات وتركٌبها النتاج 

منتجات وسٌطة او نهائٌىة وتصنٌع السلٌكون ومتر المٌاس وعدد الدهانات ومزاولة كافة 
االنشطة والخدمات واالنشطة المرتبطة بها الامة وتشؽٌل مصنع النتاج الدهانات الزٌتٌة 

ٌكورٌة والورنٌشات والؽراء والمذٌبات الكٌماوٌة والمواد العازلة والمعاجٌن والمائٌة والد
والسٌلٌكون ومواد معالجة الشروخ وتؽلٌفها وصناعة االضافات الخاصة باالنتاج وصناعة 
منتجات الفوم الزخرفٌة والدٌكورٌة والكرانٌش الزخرفٌة . صناعة المسامٌر وصناعة متر 

ئتهم وصناعة االكسسوارات المعدنٌة وصناعة سكٌنة المعجون المٌاس وعدد الدهانات وتعب
وجمٌع انواع العدد الٌدوٌة المساعدة فً اعمال التشطٌب والدٌكور. صناعة مستلزمات 

مواد البناء والدٌكور وتصنٌع االالت والمعدات الصناعٌة النتاج مواد او منتجات وسٌطة 
رق الحائط والصنفرة وتعبئتهم وتؽلٌفهم او نهائٌة. صناعة روالت الدهانات وبودرة لصك و

وصناعة لصك الدوكو. الامه وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المصنعات الخشبٌه بكافه انواعها مع 
مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة 

 لممارسة هذه األنشطة . .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

( , شركة سبك VIS) valor for integrated solutionsفالور للحلول المتكامله  - 5
, وفى تارٌخ  1905, برلم اٌداع ,  03/10/2019, لٌدت فى ,  8620لٌدها برلم: , 

التجارة العامة والتورٌدات العامة والمماوالت  -, تم تعدٌل النشاط لٌصبح  27/12/2021
اء شروط المٌد فً سجل العامة والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة مع التزام الشركة بإستفٌ

والمٌد فً سجل الوكالء التجارٌٌن  1975لسنة  118المصدرٌن وفماً ألحكام المانون رلم 
. والمٌد فً سجل المستوردٌن وفما ألحكام 1982لسنة  120وفما ألحكام المانون رلم 

ا تمدٌم األستشارات الهندسٌة والتسوٌك )فٌما عد-2وتعدٌالتهم.  1982لسنة  121المانون 
ماٌتعلك بؤسواق األوراق المالٌة وكذلن األستشارات المانونٌة واألستشارات والدراسات 

المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذلن األستشارات المالٌة عن 
األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً 

استصالح واستزراع -3من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة(.  27فً المادة 
" استصالح وتجهٌز االراضً بالمرافك األساسٌة  -األراضً البور أو الصحراوٌة ومنها:

التً تجعلها لابلة لألستزراع. " استزراع األراضً المستصلحة وٌشترط فً الحالتٌن ان 
األستزراع وأن تستخدم طرق الري تكون األراضً مخصصة ألؼراض األستصالح و

الحدٌثة فً األستزراع ولٌس الري بطرق الؽمر. وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن 
واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة. 

االً وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول عم
شبٌهة 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 طبماً ألحام المانون. .
_____________________________________ 

 الكٌان المانونى
_____________________________________ 

_____________________________________ 
 االسم و السمة

_____________________________________ 
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 02/12/2021فى تارٌخ : ,  - 1

, برلم اٌداع  22/07/2008, وتم اٌداعه بتارٌخ  2408او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
م ( و فما الحكام المانون  0م  0افارٌة الداره المشروعات ) ش الى : الشركة الب 1125

 . 2017لسنه  72
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 05/12/2021فى تارٌخ : ,  - 2

, برلم اٌداع  27/02/2007, وتم اٌداعه بتارٌخ  1376او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 كٌم وشركاه .الى : جورج كٌرلس لمعً ح 258

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 07/12/2021فى تارٌخ : ,  - 3
 500, برلم اٌداع  07/06/2005, وتم اٌداعه بتارٌخ  352او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : كرٌم صالح كامل عبدالعال وشرٌكٌه .
التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  ص , تم 12:00:00 08/12/2021فى تارٌخ : ,  - 4

, برلم اٌداع  09/07/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  7832او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى : احمد دمحم احمد فإاد وشرٌكته . 1358
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 08/12/2021فى تارٌخ : ,  - 5

, برلم اٌداع  09/07/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  7832 او اسمها , الممٌدة برلم لٌد ,
 الى : احمد دمحم احمد فإاد وشرٌكته . 1359

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 22/12/2021فى تارٌخ : ,  - 6
, برلم اٌداع  10/04/2013, وتم اٌداعه بتارٌخ  5382او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 ( . SAMA For Printing and Cartonسماء للطباعه والكرتون )الى :  733
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 27/12/2021فى تارٌخ : ,  - 7

, برلم اٌداع  15/08/2000, وتم اٌداعه بتارٌخ  2526او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 الى : طارق عبدالعلٌم بدر وشرٌكه . 575

_____________________________________ 
 االشخاص

_____________________________________ 
, وتم  62755طلعت عبدالمطلع الشافعى , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 1

 24/05/1989تم التؤشٌر فى تارٌخ  2710, برلم اٌداع  24/05/1989اٌداعه بتارٌخ 
 . 0الدارة لفترة جدٌدة بذات التشكٌل ونفس الصالحٌات بـ : تجدٌد مدة مجلس ا

, وتم اٌداعه  440اسالم محمود منٌر سلٌمان , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 2
 بـ : . 09/07/1995تم التؤشٌر فى تارٌخ  217, برلم اٌداع  09/07/1995بتارٌخ 

, وتم  440, الممٌد برلم لٌد , دمحم شفٌك وفٌك شفٌك صفوت , عضو مجلس ادارة  - 3
بـ  09/07/1995تم التؤشٌر فى تارٌخ  217, برلم اٌداع  09/07/1995اٌداعه بتارٌخ 

. : 
, وتم  440محمود منٌر محمود سلٌمان , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 4

بـ  09/07/1995تم التؤشٌر فى تارٌخ  217, برلم اٌداع  09/07/1995اٌداعه بتارٌخ 
: اعاده تشكٌل مجلس االداره وٌتم اضافه صالحٌات للسٌد رئٌس مجلس االداره / الحك فً 

التولٌع علً كافه عمود الشراء وااللتراض و الرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها 
 العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها . .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  440و مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , جٌنو فٌرى , عض - 5
 بـ : . 09/07/1995تم التؤشٌر فى تارٌخ  217, برلم اٌداع  09/07/1995

, وتم اٌداعه  36503دمحم سٌد دمحم السٌد زكً , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 6
 بـ : . 28/08/2000فى تارٌخ تم التؤشٌر  2528, برلم اٌداع  28/08/2000بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  36503سٌد دمحم السٌد زكى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 7
بـ :  28/08/2000تم التؤشٌر فى تارٌخ  2528, برلم اٌداع  28/08/2000بتارٌخ 

 استمالة .
 10/04/2000رٌخ , وتم اٌداعه بتا 35945اٌمن ؼربال , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 8

بـ : للمطاع المالً ومنحه كافة  10/01/2001تم التؤشٌر فى تارٌخ  1093, برلم اٌداع 
الصالحٌات الممنوحة لمدٌر المطاع المالً السابك بما فٌها اضافته بمائمة التولعات المعتمدة 

 امام البنون والمإسسات المالٌة بالمجموعة )ا( .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

, وتم اٌداعه بتارٌخ  35945الممٌد برلم لٌد ,  أٌؾ تروٌه , مدٌر مالى , - 9
بـ : مدٌر  10/01/2001تم التؤشٌر فى تارٌخ  1093, برلم اٌداع  10/04/2000

 المطاع المالى ) استمالة( .
شرٌؾ اسماعٌل احمد اسماعٌل فهمً , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 10

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1093برلم اٌداع  , 10/04/2000, وتم اٌداعه بتارٌخ  35945
بـ : اضافه السٌد // روبرت كرٌستٌان نٌجسن بدال من السٌد/ اسماعٌل  10/01/2001

عبد العزٌز دمحم رزق بالمجموعة )ا( بمائمة التولٌعات المعتمدة امام البنون والمإسسات 
 المالٌة .

,  4398دارة , الممٌد برلم لٌد , صالح السٌد سالم صالح السٌد سالم , رئٌس مجلس ا - 11
تم التؤشٌر فى تارٌخ  1469, برلم اٌداع  14/12/2004وتم اٌداعه بتارٌخ 

بـ : تفوٌض المهندس / صالح السٌد سالم رئٌس مجلس اإلدارة و األستاذ /  14/12/2004
 رامى دمحم سعد الدٌن دمحم إبراهٌم العضو المنتدب مجتمعٌن فى بٌع وشراء أصول الشركة
من أراضى ومبانى ومنموالت باسم ولحساب الشركة والتولٌع على عمود البٌع والشراء 
اإلبتدائٌة والنهائٌة أمام الشهر العمارى وإصدار توكٌالت للمشترى تبٌح له البٌع للنفس 

ولهم الحك فى لبض الثمن والتعامل وتمثٌل الشركة أمام جمٌع الجهات الحكومٌة  -والؽٌر 
ثل هٌئه االستثمار والسجل التجارى و الضرائب والتنمٌه الصناعٌه والؽٌر حكومٌة م

وفروعهما والتولٌع على الشٌكات وجمٌع تعامالت البنون مجتمعٌن من صرؾ وإٌداع 
وتمثٌل الشركة أمام المضاء وشركات المطاع الخاص واألفراد ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر 

 فى كل أو بعض ما تمدم . .
, وتم  43244مصطفً مصطفً ابراهٌم , مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد , ابراهٌم  - 12

بـ  31/01/2005تم التؤشٌر فى تارٌخ  333, برلم اٌداع  31/01/2005اٌداعه بتارٌخ 
 : للفندق .

, وتم اٌداعه  43244عبداللطٌؾ ٌوسؾ عمر دمحم , مدٌر مالى , الممٌد برلم لٌد ,  - 13
بـ :  31/01/2005تم التؤشٌر فى تارٌخ  333اٌداع  , برلم 31/01/2005بتارٌخ 

للفندق __ ان ٌكون حك التولٌع لدي البنون والمصارؾ بالنسبة لحسابات فندق كانكون 
السٌد االستاذ / ابراهٌم مصطفً مصطفً ابراهٌم الدسولً مدٌر عام الفندق والسٌد االستاذ 

حد الصً ) اثنان ملٌون جنٌه مصري / عبداللطٌؾ ٌوسؾ عمر دمحم المدٌر المالً للفندق وب
 ( مجتمعٌن . .

, وتم اٌداعه  2235ابراهٌم دمحم دمحم سودان , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 29
 بـ : . 04/06/2008تم التؤشٌر فى تارٌخ  635, برلم اٌداع  23/04/2008بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  2235د برلم لٌد , السٌد سٌد أحمد سٌد أحمد زرمبه , ممثل , الممٌ - 30
بـ : عن  04/06/2008تم التؤشٌر فى تارٌخ  635, برلم اٌداع  23/04/2008بتارٌخ 

 شركه سودان للتجاره شركه توصٌه بسٌطه )) عضو مجلس اداره (( .
طارق دمحم دمحم سودان , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 31

تم التؤشٌر فى تارٌخ  635, برلم اٌداع  23/04/2008عه بتارٌخ , وتم اٌدا 2235
 بـ : تجدٌد مدة مجلس االدارة . 04/06/2008
,  3191كرٌم صالح كامل عبدالعال االكوح , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 32
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 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم التؤشٌر فى تارٌخ  394, برلم اٌداع  02/06/2002وتم اٌداعه بتارٌخ 
 ـ : .ب 02/03/2009
,  3191احمد صالح كامل عبدالعال االكوح , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 33

تم التؤشٌر فى تارٌخ  394, برلم اٌداع  02/06/2002وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : ٌكون حك االداره و التولٌع و المسإلٌه امام الجهات الرسمٌه  02/03/2009

صالح كامل عبدالعال االكوح و السٌد / كرٌم صالح  للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / احمد
كامل عبدالعال االكوح منفردٌن او مجتمعٌن فً اي نوع من انواع المعامالت البنكٌه و 
المالٌه اال فً حاله التصرؾ بالبٌع للنفس او الؽٌر فً بعض او كل اصول الشركة من 

ض و الرهن و كفاله الؽٌر عمارات و منموالت و سٌارات و كذلن فً شراء و حك االلترا
لهما مجتمعٌن و لهما تفوٌض و توكٌل الؽٌر بما فٌهم الشركاء المتضامنٌن فً كل او بعض 

 ما ذكر عدا الشركاء الموصٌٌن فً حاله وجودهم .
, وتم اٌداعه  3191فاتن دمحم عبده عبدالرحمن , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 34

 بـ : . 02/03/2009تم التؤشٌر فى تارٌخ  394اٌداع  , برلم 02/06/2002بتارٌخ 
,  3191صالح كامل عبد العال االكوح , مدٌر و شرٌن متخارج , الممٌد برلم لٌد ,  - 35

تم التؤشٌر فى تارٌخ  394, برلم اٌداع  02/06/2002وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : للوفاه . 02/03/2009
, وتم اٌداعه  8620مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد , احمد سٌد احمد حسن العدوي ,  - 96

 بـ : . 03/10/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  1905, برلم اٌداع  03/10/2019بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  8620احمد عبدالبارى جابر طاٌع , مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد ,  - 97

 بـ : . 03/10/2019تارٌخ تم التؤشٌر فى  1905, برلم اٌداع  03/10/2019بتارٌخ 
, وتم  8620جمال عبدالسالم دمحم ابراهٌم ابوزالل , مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد ,  - 98

 03/10/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  1905, برلم اٌداع  03/10/2019اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
,  352لٌد ,  كرٌم صالح كامل عبدالعال االكوح , شرٌن متضامن , الممٌد برلم - 122

تم التؤشٌر فى تارٌخ  500, برلم اٌداع  07/06/2005وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 07/12/2021

, وتم اٌداعه  352فاتن دمحم عبده عبدالرحمن , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 123
 بـ : . 07/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  500, برلم اٌداع  07/06/2005بتارٌخ 

احمد عبد السالم احمد ابراهٌم , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد  - 14
تم التؤشٌر فى تارٌخ  734, برلم اٌداع  27/02/2005, وتم اٌداعه بتارٌخ  43387, 

ٌملن السٌد / أحمد عبد  -بـ : و تكون صالحٌات مجلس اإلدارة كما ٌلً :  27/02/2005
ئٌس مجلس اإلدارة وعضو منتدب للشئون المالٌة واالدارٌة والسٌدة السالم أحمد ابراهٌم ر

 -1 -/ ألفت على هللا دمحم انور نائب رئٌس مجلس اإلدارة مجتمعٌن او منفردٌن حك :
االشراؾ التام علً جمٌع الشئون المالٌة واالدارٌة للشركة وكذلن فٌما ٌتعلك بتعٌٌن 

مستوٌاتهم االدارٌة وتحدٌد رواتبهم ولهما  العاملٌن االدارٌٌن والمالٌٌن وعلً مختلؾ
مجتمعٌن أو منفردٌن فً ذلن فصلهم وانهاء خدمتهم و واعتماد لوائح نظام العمل الداخلً 
ونظام المرالبة الداخلٌة بالشركة والجزاءات من مكتب العمل المختص طبما ألحكام لانون 
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ٌنات االجتماعٌة المختص والتولٌع العمل ولراراته التنفٌذٌة وكذلن لٌد الشركة بمكتب التؤم
علً استمارات التؤمٌنات االجتماعٌة الخاصة بإلحاق العاملٌن بالشركة وانهاء خدمتهم 

وؼٌرها من االستثمارات الملحمة فً هذا الشؤن وكذلن لٌد الشركة لدى الهٌئة العامة للتؤمٌن 
راءات التى تكفل نظام الصحى وفما ألحكام المانون المختص واتخاذ كافة التدابٌر واالج

متابعة نشاط الشركة مع كافة الجهات  -2العمل االدارى والمالً والفنى بالشركة . 
الحكومٌة والؽٌر حكومٌة الرسمٌة منها وؼٌر الرسمٌة والتى تتعامل مع الشركة وكذا 

التولٌع علً اى عمود تعدٌل او توثٌك لدى الشهر العمارى او اى جهات رسمٌة اخرى تلزم 
االشراؾ  -3امور تخص الشركة وله ان ٌفوض من ٌشاء فً كل او بعض ما ذكر .  اى

التام علً جمٌع الشئون الفنٌة والتسوٌمٌة للشركة وكذلن فٌما ٌتعلك بتعٌٌن العاملٌن 
والمستشارٌٌن الفنٌٌن وعلً مختلؾ مستوٌاتهم وتحدٌد رواتبهم وله فً ذلن فصلهم وانهاء 

العمل الداخلً ونظام المرالبة الداخلٌة بالشركة والجزاءات من  خدمتهم واعتماد لوائح نظام
مكتب العمل المختص طبما ألحكام لانون العمل ولراراته التنفٌذٌة واتخاذ كافة التدابٌر 

اجراء كافة التعالدات واالمور  -4واالجراءات التى تكفل نظام العمل الفنى بالشركة . 
بٌن العاملٌن معها سواء داخل جمهورٌة مصر  الالزمة بما ٌحمك اهداؾ الشركة فٌما

ولكل من السٌد / احمد عبد السالم احمد ابراهٌم رئٌس مجلس  -5العربٌة او خارجها . 
اإلدارة وعضو منتدب للشركة والسٌدة / ألفت على هللا دمحم انور نائب رئٌس مجلس اإلدارة 

فً فتح الحسابات البنكٌة مجتمعٌن او منفردٌن حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 
وؼلمها واالٌداع والسحب وتولٌع جمٌع الشٌكات ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن حك التولٌع 
علً عمود المروض والتسهٌالت االئتمانٌة مع جمٌع جهات التموٌل من البنون التجارٌة 

ة وؼٌر التجارٌة سواء كانت محلٌة او دولٌة وكذا جمٌع المإسسات المصرفٌة والتموٌلٌ
المحلٌة منها والدولٌة وكذا جمٌع شركات االٌجار التموٌلً وكذلن فً بٌع ورهن جمٌع 
المنموالت واصول الشركة واالتها ومعداتها وجمٌع مموماتها المادٌة والمعنوٌة ورهنها 

رهنا تجارٌا او حٌازٌا او عمارٌا وتولٌع الكمبٌاالت والسندات االذنٌة المتعلمة بالمروض 
ولهما  -6الئتمانٌة المحلٌة منها والدولٌة وكذا شطب الرهون اٌا كان نوعها . والتسهٌالت ا

 مجتمعٌن أو منفردٌن حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل او جزء مما سبك . .
, وتم  43387دمحم عبد المجٌد عبد الجواد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 15

بـ  27/02/2005تم التؤشٌر فى تارٌخ  734اٌداع , برلم  27/02/2005اٌداعه بتارٌخ 
. : 

, وتم  43387اسالم احمد عبد السالم احمد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 16
بـ  27/02/2005تم التؤشٌر فى تارٌخ  734, برلم اٌداع  27/02/2005اٌداعه بتارٌخ 

. : 
, وتم  43387دارة , الممٌد برلم لٌد , اسامة احمد عبدالسالم احمد , عضو مجلس ا - 17

بـ  27/02/2005تم التؤشٌر فى تارٌخ  734, برلم اٌداع  27/02/2005اٌداعه بتارٌخ 
. : 

, وتم  43387ألفت على هللا دمحم انور , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 18
بـ  27/02/2005فى تارٌخ تم التؤشٌر  734, برلم اٌداع  27/02/2005اٌداعه بتارٌخ 

. : 
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,  352احمد صالح كامل عبدالعال االكوح , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 124
تم التؤشٌر فى تارٌخ  500, برلم اٌداع  07/06/2005وتم اٌداعه بتارٌخ 

بـ : ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن  07/12/2021
تضامنٌن ) كرٌم صالح كامل عبدالعال و احمد صالح كامل عبدالعال ( منفردٌن او الم

مجتمعٌن فً اي نوع من انواع المعامالت البنكٌة والمالٌة اال فً حالة التصرؾ بالبٌع 
للنفس والؽٌر فً بعض او كل اصول الشركة من عمارات ومنموالت وسٌارات وكذلن فً 

فالة الؽٌر لهما مجتمعٌن ولهما تفوٌض وتوكٌل الؽٌر الشراء وحك االلتراض والرهن وك
 بما فٌهم الشركاء المتضامنٌن فً كل او بعض ما ذكر عدا الشركاء الموصٌٌن . .

, وتم  7832خلٌل دمحم دمحم خلٌل , مدٌر و شرٌن متخارج , الممٌد برلم لٌد ,  - 125
 08/12/2021فى تارٌخ تم التؤشٌر  1358, برلم اٌداع  09/07/2018اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : خروج .
,  357بدر ناصر دمحم عبدالمحسن الخرافى , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 19

تم التؤشٌر فى تارٌخ  506, برلم اٌداع  07/06/2005وتم اٌداعه بتارٌخ 
د على تفوٌض السٌد المهندس / بدر ناصر دمحم عب --بـ : من زوي الخبره  07/06/2005

المحسن الخرافى فى التولٌع منفرداً على عمود االلتراض و الرهن و السلفٌات و التسهٌالت 
الموافمة باإلجماع على إعادة تشكٌل من لهم  -البنكٌة و ترتٌبات السحب على المكشوؾ . 

حك التولٌع عن الشركة فٌما ٌخص الشٌكات و المعامالت البنكٌة فٌما عدا المروض و 
سهٌالت االئتمانٌة و التسهٌالت البنكٌة و عمود الرهن و ترتٌبات السحب السلفٌات و الت

على المكشوؾ و تفوٌض السادة التالى أسمائهم فى التولٌع عن الشركة ) على أن ٌكون 
التولٌع مزدوج ( باشتران أحد السادة من المجموعة األولى مع أحد السادة من المجموعة 

السٌد /  -ى : الدكتور / مجدى دمحم فكرى زاهد دمحم الجبٌلى الثانٌة كالتالى : المجموعة األول
السٌد / حامد محمود عز الدٌن بركات ، المجموعة الثانٌة :  -عادل عبد الحمٌد أبو الرٌش 

السٌد / أحمد هانى هللا  -السٌد / دمحم طلعت جبر سٌد  -السٌد / إبراهٌم عبد الفتاح دمحم ٌونس 
الموافمة باإلجماع على إعادة تشكٌل من لهم  -لى دمحم على . السٌد / إٌهاب ع -دٌتا فضل 

حك التولٌع عن الشركة فٌما ٌخص جمٌع العمودو اإلتفالٌات المبرمة مع الؽٌر فٌما عدا 
المروض و السلفٌات و التسهٌالت األئتمانٌة و التسهٌالت البنكٌة و عمود الرهن و ترتٌبات 

تالى أسمائهم فى التولٌع عن الشركة ) على أن السحب على المكشوؾ و تفوٌض السادة ال
ٌكون التولٌع مزدوج ( بإشتران أحد السادة من المجموعة األولى مع أحد السادة من 

 -المجموعة الثانٌة كالتالى : المجموعة األولى : السٌد / حامد محمود عز الدٌن بركات 
لسٌد / أحمد هانى هللا دٌتا فضل السٌد / عادل عبد الحمٌد أبو الرٌش ، المجموعة الثانٌة : ا

الموافمة على ماجاء فى خطاب عضو مجلس  -السٌد / إبراهٌم عبد الفتاح دمحم ٌونس .  -
اإلدارة االعتبارى شركة مان المابضة للصناعة بحٌث ٌكون ممثلٌها هم : السٌد / إبراهٌم 

ٌصبح تشكٌل مجلس السٌد / إٌهاب أحمد دمحم فجال ، و بالتالى  -عبد الفتاح دمحم ٌونس 
رئٌس مجلس  -اإلدارة وفماً لما ٌلى : المهندس / بدر ناصر دمحم عبد المحسن الخرافى 

عضو مجلس اإلدارة ، السٌد /  -اإلدارة ، الدكتور / مجدى دمحم فكرى زاهد دمحم الجبٌلى 
 عضو مجلس اإلدارة ممثالً عن مان المابضة للصناعة ، -إبراهٌم عبد الفتاح دمحم ٌونس 
 عضو مجلس اإلدارة ممثالً عن مان المابضة للصناعة . . -السٌد / إٌهاب أحمد دمحم فجال 
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 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

, وتم اٌداعه  357اٌهاب احمد دمحم فجال , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 20
بـ : ممثال  07/06/2005تم التؤشٌر فى تارٌخ  506, برلم اٌداع  07/06/2005بتارٌخ 

 مابضة للصناعة .عن شركة مان ال
,  357مجدى دمحم فكرى زاهد دمحم الجبٌلى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 21

تم التؤشٌر فى تارٌخ  506, برلم اٌداع  07/06/2005وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : منتدب . 07/06/2005
, وتم  357لٌد , ابراهٌم عبدالفتاح دمحم ٌونس , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم  - 22

بـ  07/06/2005تم التؤشٌر فى تارٌخ  506, برلم اٌداع  07/06/2005اٌداعه بتارٌخ 
 : ممثال عن شركة مان المابضة للصناعة .

, وتم  593مسلم مزٌد سالم السٌد , مدٌر و شرٌن متخارج , الممٌد برلم لٌد ,  - 23
 25/09/2005لتؤشٌر فى تارٌخ تم ا 1084, برلم اٌداع  25/09/2005اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : ) خروج ( .
, وتم  593هشام بن عبد العزٌز بن احمد السٌد , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 24

 25/09/2005تم التؤشٌر فى تارٌخ  1084, برلم اٌداع  25/09/2005اٌداعه بتارٌخ 
ك االدارة والتولٌع بـ : ) تحوٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن ( ٌكون ح

 -والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن هشام بن عبدالعزٌز بن احمد السٌد 
وذلن فى تمثٌل الشركة فً جمٌع اإلجراءات و أمام جمٌع الجهات الرسمٌة  -منفردا 

والهٌئات والشركات واألفراد و المحاكم و البنون وحك التولٌع على السندات و الصكون و 
المستندات والفواتٌر التجارٌة وجمٌع المعامالت المتعلمة بنشاط الشركة و ضمن أؼراضها 

على أنه فٌما ٌختص بالتعهدات والمعامالت و التصرفات الخاصة ببٌع أصول الشركة  -
 باسم الشركة و لصالحها وله الحك فً التولٌع على عمد لرض من المروض . .

ي , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم اشرؾ عبد العزٌز حسن هرٌد - 25
تم التؤشٌر فى تارٌخ  1322, برلم اٌداع  07/12/2005, وتم اٌداعه بتارٌخ  682لٌد , 

بـ : ٌكون حك االدارة والتولٌع عن الشركة لكال من السٌد / اشرؾ عبد  07/12/2005
دحت دمحم همام عفٌفى العزٌز حسن هرٌدى رئٌس مجلس اإلدارة وعضو منتدب والسٌد / م

عضو مجلس ادارة مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر 
الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع 

جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات 
وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافة صور التعامل مع واستصدار خطابات 

جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لهما حك التولٌع 
على عمود البٌع وااللتراض والرهن و الشراء باسم الشركه ولهما حك التولٌع فى بٌع 

رات والمنموالت ولهما الحك فى اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌا
تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع 

المبالػ وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود 
توكٌل او والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك 

 تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . .
أرنود استٌفان كودرون , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 26
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 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم التؤشٌر فى تارٌخ  417, برلم اٌداع  29/05/2001, وتم اٌداعه بتارٌخ  2832
السٌد / دٌفٌد ممثال عن شركة أتالنتٌن إس إؾ دى تى بدال من  1بـ :  12/07/2006

. الموافمة على اضافة وتعدٌل سلطات تولٌع أعضاء مجلس 2ألبٌرت مٌشٌل كلٌمنس 
اإلدارة: لرئٌس مجلس االدارة أوسع السلطات فً ادارة الشركة و التولٌع نٌابة عنها علً 
إنفراد و المٌام علً سبٌل المثال ال الحصر بما ٌلً: التولٌع علً كافة أنواع العمود و التً 

تضمن عمود الشراء ولبض الثمن واخذ و إعطاء المخالصات و التولٌع علً عمود بٌع ت
السٌارات و كذلن التولٌع علً عمود الرهن ونمل الملكٌة وتسجٌلها وله حك التعامل منفرداً 

أمام البنون وااللتراض والتولٌع علً حسابات الشركة و التولٌع علً كافة الشٌكات و 
االوراق التجارٌة دون حد ألصى. السٌد/ أولٌفٌٌه بورتا بصفته  الخطابات المستندٌة و

عضو مجلس ادارة منفردا حك التعامل أمام البنون علً حسابات الشركة و التولٌع علً 
كافة الشٌكات و الخطابات المستندٌة و االوراق التجارٌة بحد ألصى مائتى ألؾ جنٌه 

ٌن مجتمعٌن من السادة/ أولٌفٌٌه بورتا مصرى أو ما ٌعادلها بالعمالت االخرى. الى إثن
عضو مجلس ادارة والسٌد / جٌفرى جٌرالد نٌوكالس عضو مجلس ادارة والسٌدة / بٌنار 
كارباج والسٌدة / بٌتى سابرٌنا الدار والسٌد /عبدهللا أحمد صالح الدٌن وكالء مفوضٌن 

ثمن واخذ و إعطاء التولٌع علً كافة أنواع العمود و التً تتضمن عمود الشراء ولبض ال
المخالصات و التولٌع علً عمود البٌع بما فً ذلن بٌع السٌارات و كذلن التولٌع علً عمود 

الرهن ونمل الملكٌة وتسجٌلها ولهم حك التعامل أمام البنون وااللتراض والتولٌع علً 
رٌة حسابات الشركة و التولٌع علً كافة الشٌكات و الخطابات المستندٌة و االوراق التجا

دون حد ألصى. لكل من السٌد/ أرنود استٌفان كودرون ، رئٌس مجلس اإلدارة والعضو 
المنتدب والسٌد/ أولٌفٌٌه بورتا عضو مجلس ادارة والسٌد/ عبدهللا أحمد صالح الدٌن وكٌل 

مفوض التولٌع منفردٌن على الشٌكات و المدفوعات و التحوٌالت الخاصة لكل من مصلحة 
ات اإلجتماعٌة و مصلحة الجمارن ومكاتب العمل والتعامل مع كافة الضرائب و التؤمٌن

الجهات الحكومٌة والتولٌع على كافة المستندات لالستٌراد والتصدٌر والمدفوعات الخاصة 
بها دون حد ألصى والتولٌع منفردٌن على الفواتٌر واعتماد فواتٌر التصدٌر من البنون 

ٌر الحكومٌة وتمثٌل الشركة أمام كافة الجهات والؽرفة التجارٌة والجهات الحكومٌة وؼ
الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وتمثٌلها أمام جمٌع الجهات المضائٌة وفى الصلح امام المحاكم 

وامام النٌابة العامة وفى االنكار واالبراء وتفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر. لكل من 
لعضو المنتدب والسٌد/ أولٌفٌٌه السٌد/ أرنود استٌفان كودرون ، رئٌس مجلس اإلدارة وا

بورتا عضو مجلس ادارة والسٌد/ عبدهللا أحمد صالح الدٌن وكٌل مفوض التولٌع منفردٌن 
على النموذج المعد من لبل صندوق تنمٌة الصادرات ووزارة الصناعة والتجارة الخارجٌة 

ستحمة للشركة والتولٌع على كافة المستندات الخاصة بدعم الصادرات واستالم الشٌكات الم
والتولٌع على كافة اإللرارات الخاصة بدعم الصادرات والخاصة بالشهادات الجمركٌة . 
الموافمة على منح سلطات التولٌع على حسابات الشركة امام البنون لكل من السٌد/ دٌفٌد 

أدرٌان لوفرٌدو والسٌد/ جٌفرى جٌرالد نٌوكالس لٌكو والسٌد / فٌلٌب جول مورٌس رٌدو 
دة/ بٌنار كارباج والسٌدة / بٌتى سابرٌنا الدار حك التولٌع منفردٌن على كافة حسابات والسٌ

الشركة الحالٌة والمستمبلٌة امام جمٌع البنون دون حد ألصى. وذلن فً السحب واالٌداع 
واصدار دفاتر الشٌكات و تظهٌر ودفع جمٌع الشٌكات والتولٌع على كافة األوامر البنكٌة 
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 27 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

رٌة والتولٌع على أوامر التحوٌل واجراء التعامالت الخاصة بالعملة و فتح واالوراق التجا
حسابات جدٌدة بؤي عملة ومنح السٌد/ أرنود استٌفان كودرون ، رئٌس مجلس اإلدارة 

والعضو المنتدب الحك فً تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر من الصالحٌات السابمة 
 وفى صالحٌاته أمام البنون . .

, وتم  2832دٌفٌد ألبٌرت مٌشٌل كلٌمنس , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 27
بـ  12/07/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  417, برلم اٌداع  29/05/2001اٌداعه بتارٌخ 

 : ممثال عن شركة اتالنتٌن اس اؾ دى تً . استماله .
, وتم  1311الممٌد برلم لٌد , ملن احمد محمود احمد الشٌتى , رئٌس مجلس ادارة ,  - 28

بـ :  24/01/2007تم التؤشٌر فى تارٌخ  95, برلم اٌداع  24/01/2007اٌداعه بتارٌخ 
اعطاء حك التولٌع عن الشركة لكل من االستاذة / ملن احمد محمود احمد الشٌتً بصفتها 

دارة رئٌس مجلس االدارة واالستاذة / جٌهان علً اسماعٌل كابش بصفتها عضو مجلس اال
واالستاذة / منه هللا احمد محمود احمد الشٌتً بصفتها عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( فً 

حك التولٌع عن الشركة امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع 
االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

تولٌع على الشٌكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان سحب واٌداع وال
وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك التولٌع علً 
عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها ولهم حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر 

 فً كل ما ذكر . .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  4104ٌدون , مدٌر , الممٌد برلم لٌد , كرٌستوؾ إٌمانوٌل ج - 36
بـ : الموافمة على  06/05/2009تم التؤشٌر فى تارٌخ  712, برلم اٌداع  27/06/2004

إضافة صالحٌات التولٌع للسٌد / كرٌستوؾ إٌمانوٌل جٌدون له منفردا حك التعامل أمام 
الشٌكات و الخطابات المستندٌة و االوراق  البنون علً حسابات الشركة و التولٌع علً كافة

التجارٌة بحد ألصى مائتى ألؾ جنٌه مصرى للمعاملة الواحدة أو ما ٌعادلها بالعمالت 
االخرى. له منفردا التولٌع علً كافة أنواع العمود و التً تتضمن عمود الشراء ولبض 

و كذلن التولٌع ونمل  الثمن واخذ و إعطاء المخالصات و التولٌع علً عمود بٌع السٌارات
الملكٌة وتسجٌلها وله حك التعامل أمام البنون وااللتراض والتولٌع علً حسابات الشركة و 

التولٌع علً كافة الشٌكات و الخطابات المستندٌة و االوراق التجارٌة دون حد ألصى. له 
حة حك التولٌع منفردا على الشٌكات و المدفوعات و التحوٌالت الخاصة لكل من مصل

الضرائب و التؤمٌنات اإلجتماعٌة و مصلحة الجمارن ومكاتب العمل والتعامل مع كافة 
الجهات الحكومٌة والتولٌع على كافة المستندات لالستٌراد والتصدٌر والمدفوعات الخاصة 

بها دون حد ألصى والتولٌع منفرد على الفواتٌر واعتماد فواتٌر التصدٌر من البنون 
الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وتمثٌل الشركة أمام كافة الجهات والؽرفة التجارٌة و

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة كوكٌل مفوض وتفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر. وٌكون 
حك التولٌع لدى البنون على المعامالت التى تتجاوز مبلػ مائتى ألؾ جنٌه مصرى 

كرٌستوؾ إٌمانوٌل جٌدون والسٌد /  أوماٌعادله بالعمالت االجنٌة االخرى لكل من السٌد /
 اٌهاب نادر جرجس مجتمعٌن . مع االبماء على جمٌع الصالحٌات السابمة دون تؽٌٌر .

, وتم اٌداعه  4104منٌر ابراهٌم خلٌل , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 37
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 28 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ـ : ممثل ب 06/05/2009تم التؤشٌر فى تارٌخ  712, برلم اٌداع  27/06/2004بتارٌخ 
 لشركه فرٌش الٌكترٌن لالجهزة المنزلٌة .

, وتم  4104خلٌل ابراهٌم خلٌل , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 38
بـ  06/05/2009تم التؤشٌر فى تارٌخ  712, برلم اٌداع  27/06/2004اٌداعه بتارٌخ 

مة على التسهٌل االئتمانً الممنوح : ممثل لشركه فرٌش الٌكترٌن لالجهزة المنزلٌة. . المواف
مصر فً حدود مبلػ ولدرة) ثمانٌة وعشرون ملٌون جنٌها  -من بنن االمارات دبى الوطنً

مصري أو ما ٌعادله بالعملة األجنبٌة( وتفوٌض السٌد / خلٌل إبراهٌم خلٌل التولٌع على 
 المستندات الالزمة لذلن أمام البنن وجمٌع الجهات .

, وتم  4104بٌرت مٌشل كلٌمنس , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , دٌفٌد ال - 39
بـ  06/05/2009تم التؤشٌر فى تارٌخ  712, برلم اٌداع  27/06/2004اٌداعه بتارٌخ 

. : 
, وتم  4104فٌلٌب جوال مورٌس رٌدون , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 40

بـ  06/05/2009تم التؤشٌر فى تارٌخ  712ٌداع , برلم ا 27/06/2004اٌداعه بتارٌخ 
 : ممثل لشركه اتالنتٌن ) أس أؾ دى تى ( .

برنارد بٌر جون مارى مانجٌنو , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم  - 41
تم التؤشٌر فى تارٌخ  712, برلم اٌداع  27/06/2004, وتم اٌداعه بتارٌخ  4104لٌد , 

اعادة تشكٌل مجلس االدارة .  -ممثل لشركه اتالنتٌن اس اؾ دى تى بـ :  06/05/2009
. 

, وتم اٌداعه  4104باترٌن جوزٌؾ براند , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 42
 -بـ :  06/05/2009تم التؤشٌر فى تارٌخ  712, برلم اٌداع  27/06/2004بتارٌخ 

 استماله .
, وتم  4104منس , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , دٌفٌد البٌرت مٌشل كلٌ - 43

بـ  06/05/2009تم التؤشٌر فى تارٌخ  712, برلم اٌداع  27/06/2004اٌداعه بتارٌخ 
 : استماله .

برنارد بٌر جون مارى مانجٌنو , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم  - 44
تم التؤشٌر فى تارٌخ  712, برلم اٌداع  27/06/2004, وتم اٌداعه بتارٌخ  4104لٌد , 

اعادة تشكٌل مجلس االدارة و  -بـ : ممثل لشركه اتالنتٌن اس اؾ دى تى  06/05/2009
مصر فً  -تجدٌده. الموافمة على التسهٌل االئتمانً الممنوح من بنن االمارات دبى الوطنً

ملة األجنبٌة( وتفوٌض حدود مبلػ ولدرة) خمسون ملٌون جنٌه مصرى أو ما ٌعادله بالع
السٌد / خلٌل إبراهٌم خلٌل التولٌع على المستندات الالزمة لذلن أمام البنن وجمٌع الجهات 

. 
, وتم  4104فٌلٌب جوال مورٌس رٌدون , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 45

بـ  06/05/2009تم التؤشٌر فى تارٌخ  712, برلم اٌداع  27/06/2004اٌداعه بتارٌخ 
 : ممثل لشركه اتالنتٌن ) أس أؾ دى تى ( .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  4104كرٌستوؾ إٌمانوٌل جٌدون , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 46
بـ : اضافة  06/05/2009تم التؤشٌر فى تارٌخ  712, برلم اٌداع  27/06/2004

ٌدون بصفته وكٌل صالحٌات التولٌع لمدٌرعام الشركة السٌد / كرٌستوؾ إٌمانوٌل ج
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مفوض له منفردا حك التولٌع على كافة المعامالت مع البنون بحد ألصى مائتى ألؾ جنٌه 
 مصرى للمرة الواحدة أو ما ٌعادلها بالعمالت االخرى .

, وتم  4104جٌروم مارى جاكوس فوروت , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 47
بـ  06/05/2009تم التؤشٌر فى تارٌخ  712اٌداع , برلم  27/06/2004اٌداعه بتارٌخ 

. : 
, وتم اٌداعه  4104منٌر ابراهٌم خلٌل , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 48

بـ : ممثل  06/05/2009تم التؤشٌر فى تارٌخ  712, برلم اٌداع  27/06/2004بتارٌخ 
 لشركه فرٌش الٌكترٌن لالجهزة المنزلٌة .

, وتم  4104براهٌم خلٌل , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , خلٌل ا - 49
بـ  06/05/2009تم التؤشٌر فى تارٌخ  712, برلم اٌداع  27/06/2004اٌداعه بتارٌخ 

 : ممثل لشركه فرٌش الٌكترٌن لالجهزة المنزلٌة. . .
, الممٌد  , مدٌر عام Dhaneshwar Jaywant Patilدانٌشوار جاٌوانت باتٌل  - 50

تم التؤشٌر فى  958, برلم اٌداع  14/07/2009, وتم اٌداعه بتارٌخ  2980برلم لٌد , 
االبماء علً كافه الصالحٌات التً سبك منحها للسٌد /  -بـ :  14/07/2009تارٌخ 

و السٌد / دانٌشوار جاٌوانت باتٌل  Vaijanath Kulkarniواٌجاناث شاكهارام كولكارنى 
Dhaneshwar Jaywant Patil  . تفوٌض السٌد / امٌا شانباج  -كما هً دون تؽٌٌر

Ameya Shanbhag فً التولٌع كمفوض للتولٌع للحصول علً رمز التولٌع
 االلٌكترونً لشركة جاالكسً للكٌماوٌات مصر . .

, رئٌس مجلس ادارة ,  Vaijanath Kulkarniواٌجاناث شاكهارام كولكارنى - 51
تم  958, برلم اٌداع  14/07/2009, وتم اٌداعه بتارٌخ  2980, الممٌد برلم لٌد 

 بـ : . 14/07/2009التؤشٌر فى تارٌخ 
, وتم  2980راماكرٌشنان جوبالكرٌشنان , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 52

بـ  14/07/2009تم التؤشٌر فى تارٌخ  958, برلم اٌداع  14/07/2009اٌداعه بتارٌخ 
. : 

, وتم اٌداعه  3066طه جمال طه زكى , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 53
بـ :  15/09/2009تم التؤشٌر فى تارٌخ  1263, برلم اٌداع  15/09/2009بتارٌخ 

ٌمثل رئٌس مجلس اإلدارة الشركة أمام المضاء وٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة 
على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ،  وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع

ولمجلس اإلدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك 
التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن. ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة االستاذ 

نفردٌن أو مجتمعٌن ولهم حك رئٌس مجلس اإلدارة واالستاذ نائب رئٌس مجلس االدارة م
التولٌع عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والرسمٌة والوزارات واألجهزة التنفٌذٌة 

التابعة للدولة وكافة األجهزة التابعة لألحٌاء وهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة وكافة 
الت بإسم الشركة أجهزتها بكافة محافظات الجمهورٌة. وحك بٌع وشراء السٌارات والمنمو

ولصالحها لالستاذ / رئٌس مجلس االدارة منفردا، ولهم مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى 
إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة على األخص، تعٌٌن وولؾ 
وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكآفؤتهم وفى لبض ودفع 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وتحوٌل وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت المبالػ وتولٌع 
الشركة بالنمد أو باألجل وكذلن لبض ودفع كافة المبالػ. ولرئٌس مجلس اإلدارة منفرداً 
الحك فى بٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة . أما بخصوص المعامالت البنكٌة 

 -إعتمادات  -الحسابات بجمٌع أنواعها )حسابات جارٌة  فتح -فتكون على النحو التالً: 
اإلٌداع( فتكون بتولٌع رئٌس مجلس األدارة ونائب رئٌس مجلس  -خطابات الضمان 

األدارة مجتمعٌن أو منفردٌن. بخصوص السحب والتولٌع على الشٌكات فتكون بتولٌع 
ن فى حدود رئٌس مجلس اإلدارة ونائب رئٌس مجلس اإلدارة مجتمعٌن أو منفردٌ

)خمسمائة ألؾ جنٌه( فى المعاملة الواحدة وبتولٌع رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً 500000
)خمسمائة ألؾ جنٌه( وبدون حد ألصى. أما 500000بالنسبة للمبالػ التى تزٌد عن 

بخصوص بٌع األصول الثابتة واإللتراض والرهن وحك إبرام جمٌع العمود والمشاركات 
بالشركة وحك كفالة الؽٌر فتكون بتولٌع رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً  والصفمات التى تتعلك

وله حك التولٌع على كافة عمود اإللتراض والرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما 
فٌها من ثابت أو منمول وذلن للنفس أو للؽٌر وأمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة 

إلدارة الشركة فى التصالح والتنازل فى المضاٌا امام الخاصة ذلن، ٌمثل رئٌس مجلس ا
الشهر العماري والمحاكم المختصة وله حك تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى بعض أو كل ما 

 ذكر. .
 3201حسام دمحم صالح الدٌن حامد شرٌؾ , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 54

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1803 , برلم اٌداع 17/12/2009, وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : تجدٌد مدة مجلس االدارة للشركة بتشكٌله الحالً وبنفس  17/12/2009

 االختصاصات .
, وتم  3090البال ابوعلٌوة دمحم شخٌلع , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 55

 10/03/2010تم التؤشٌر فى تارٌخ  1378, برلم اٌداع  11/10/2009اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
عرفه احمد عرفه عبدالبر , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 56

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1378, برلم اٌداع  11/10/2009, وتم اٌداعه بتارٌخ  3090
 بـ : اعادة تشكٌل مجلس االداره لٌصبح علً النحو التالً . 10/03/2010
, وتم اٌداعه  3090ه , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد , اشرؾ عرفه احمد عرف - 57

 بـ : . 10/03/2010تم التؤشٌر فى تارٌخ  1378, برلم اٌداع  11/10/2009بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  3090محمود عرفة احمد عرفة , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 58

 بـ : . 10/03/2010رٌخ تم التؤشٌر فى تا 1378, برلم اٌداع  11/10/2009بتارٌخ 
, وتم اٌداعه بتارٌخ  4265فرناس دمحم اسعد الحكٌم , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 59
بـ : بدال من  17/08/2011تم التؤشٌر فى تارٌخ  1276, برلم اٌداع  17/08/2011

 السٌد /سعٌد هشام سعٌد ابو حسٌن .
, وتم اٌداعه  4265, الممٌد برلم لٌد , سعٌد هشام سعٌد ابو حسٌن , مدٌر فرع  - 60

بـ :  17/08/2011تم التؤشٌر فى تارٌخ  1276, برلم اٌداع  17/08/2011بتارٌخ 
 استماله .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  4434عاصم سٌد سٌد دمحم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 61



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بـ : . 08/12/2011تم التؤشٌر فى تارٌخ  1932, برلم اٌداع  08/12/2011
, وتم اٌداعه بتارٌخ  4434سٌد سٌد دمحم عبد الرحمن , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 62
 بـ : . 08/12/2011تم التؤشٌر فى تارٌخ  1932, برلم اٌداع  08/12/2011
, وتم اٌداعه بتارٌخ  4434ابراهٌم سٌد دمحم عبد الرحمن , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 63
 بـ : استمالة . 08/12/2011تم التؤشٌر فى تارٌخ  1932, برلم اٌداع  08/12/2011
, وتم اٌداعه بتارٌخ  4434عمرو سٌد دمحم عبد الرحمن , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 64
 بـ : استمالة . 08/12/2011تم التؤشٌر فى تارٌخ  1932, برلم اٌداع  08/12/2011
مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  ٌونس ٌونس عطٌة منسى , رئٌس - 65

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2035, برلم اٌداع  20/12/2011, وتم اٌداعه بتارٌخ  4465
بـ : تجدٌد مده مجلس االداره ثالث سنوات على ذات التشكٌل  20/12/2011

 واالختصاصات .
,  4291ٌد برلم لٌد , هبه احمد سٌد احمد عبد الحمٌد , عضو مجلس ادارة , المم - 66

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1380, برلم اٌداع  12/09/2011وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 28/03/2012
,  4291عماد سعٌد عبدالؽفار عبدالممصود , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 67

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1380, برلم اٌداع  12/09/2011وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : اعادة تشكٌل مجلس االداة مع بماء كافة صالحٌات مجلس االدارة كما  28/03/2012

 هً دون اي تؽٌٌر .
,  4291اٌمن سعٌد عبد الؽفار عبدالممصود , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 68

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1380, برلم اٌداع  12/09/2011وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 28/03/2012
, وتم اٌداعه  4291دمحم عماد سعٌد صمر , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 69

 بـ : . 28/03/2012تم التؤشٌر فى تارٌخ  1380, برلم اٌداع  12/09/2011بتارٌخ 
,  5008سٌد هارت سٌناه , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 70

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1682, برلم اٌداع  01/11/2012ٌخ وتم اٌداعه بتار
بـ : ٌكون لرئٌس مجلس اإلدارة حك إبرام عمود بٌع االسهم المملوكة  01/11/2012

للشركة وشراء أسهم لصالح الشركة والتولٌع على ما ٌتعلك بذلن أمام كافة الجهات 
شركة أمام المضاء والؽٌر. الحكومٌة والخاصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ و تمثٌل ال

وإبرام وتولٌع كافة أنواع العمود واالتفالٌات المرتبطة بنشاط الشركة بما فً ذلن توكٌل 
المحامٌن والخبراء والمحاسبٌن وعزلهم وتحدٌد أتعابهم، والتولٌع على عمود البٌع والشراء 

المعامالت التجارٌة  االبتدائٌة والنهائٌة للعمارات والمنموالت، وفً تمثٌل الشركة فً كل
والمالٌة فتح وؼلك الحسابات البنكٌة والسحب منها واإلٌداع فٌها، والتولٌع على الشٌكات 
والكمبٌاالت وتظهٌرها دون تحدٌد حد معٌن أمام البنون وتمثٌل الشركة فً كل ما ٌتعلك 

على عمود  بحساباتها البنكٌة، وله الحك منفرداً فً تفوٌض الؽٌر امام البنون. و التولٌع
الرهن والمروض والضمانات لتؽطٌة المروض والتسهٌالت التولٌع على عمود ومعامالت 

شراء السٌارات واألثاث واألجهزة واآلالت باسم الشركة ولمصلحتها. فتح وؼلك الحسابات 
البنكٌة والسحب منها واإلٌداع فٌها، وتمثٌل الشركة فً كل المعامالت التجارٌة والمالٌة. و 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وعزل مستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وإبرام كافة العمود التً تتعلك بذلن، و  تعٌٌن
 ٌجوز له تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما تمدم . .

, وتم  5420ٌوسؾ ٌسرى سعد دمحم حراز , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 71
بـ  30/04/2013تارٌخ تم التؤشٌر فى  856, برلم اٌداع  30/04/2013اٌداعه بتارٌخ 

. : 
, وتم اٌداعه  5430احمد دمحم ٌونس على , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 72

بـ : ٌكون  07/05/2013تم التؤشٌر فى تارٌخ  870, برلم اٌداع  07/05/2013بتارٌخ 
كاء حك ادارة الشركة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة من حك جمٌع السادة الشر

المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ولكل منهم 
حك االنفراد بالتولٌع علً ان ٌكون ذلن باسم الشركة وفً المسائل المتعلمة بتحمٌك 

اؼراضها وعلً انه فٌما ٌختص باالعمال والتصرفات التً تمس اصول الشركة من بٌع 
نون وتمرٌر حك عٌنً اصلً او تبعً فال تنفذ اال بتولٌع وشراء ورهن والتراض من الب

جمٌع الشركاء علٌها مجتمعٌن شخصٌا او من ٌنوب عن اي طرؾ بتوكٌل رسمً وٌكون 
حك التعامل مع جمٌع البنون من تعامالت بنكٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن الثانً والثالث 

 مجتمعٌن اومنفردٌن . .
, وتم اٌداعه  5430ٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد , امٌر السٌد حسٌن احمد , شر - 73

 بـ : . 07/05/2013تم التؤشٌر فى تارٌخ  870, برلم اٌداع  07/05/2013بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  5430شادى فإاد ابراهٌم على , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 74

 بـ : . 07/05/2013 تم التؤشٌر فى تارٌخ 870, برلم اٌداع  07/05/2013بتارٌخ 
, وتم  5430اشرؾ عبٌد سعٌد عبد الباسط , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 75

بـ  07/05/2013تم التؤشٌر فى تارٌخ  870, برلم اٌداع  07/05/2013اٌداعه بتارٌخ 
. : 

 5532محمود عبد الكرٌم عبد الجواد احمد , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 76
تم التؤشٌر فى تارٌخ  1257, برلم اٌداع  29/07/2013, وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : تجدٌد مدة عضوٌة مجلس االدارة الحالً بذات االختصاصات . 29/07/2013
,  6613عادل عمانوٌل ابراهٌم شنوده , شرٌن متضامن متخارج , الممٌد برلم لٌد ,  - 77

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1029برلم اٌداع ,  23/06/2016وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 23/06/2016
, وتم اٌداعه  6613سعد دانٌال بطرس سعٌد , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 78

بـ :  23/06/2016تم التؤشٌر فى تارٌخ  1029, برلم اٌداع  23/06/2016بتارٌخ 
رسمٌة للشركاء المتضامن/سعد دانٌال ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات ال

بطرس سعٌد منفردا وله الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع 
الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة 

ود أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكذلن له حك التولٌع على عم
الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وا الراضى والسٌارات وله حك 
التولٌع أمام مصلحة الشهر العماري والتعامل مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب وله 

الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وله حك لبض 
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ع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وإبرام كافة ودفع المبالػ وتولٌ
العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وله حك 
 توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر وذلن فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن . .

, وتم  6613ن متخارج , الممٌد برلم لٌد , مجدى عدلى جاد عٌسى , شرٌن متضام - 79
 23/06/2016تم التؤشٌر فى تارٌخ  1029, برلم اٌداع  23/06/2016اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
,  1244شنوده سمٌر مرعى جبرة , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 80

فى تارٌخ  تم التؤشٌر 1450, برلم اٌداع  10/12/2006وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 15/11/2016
جورج نشؤت مرعى جبره , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 81

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1450, برلم اٌداع  10/12/2006, وتم اٌداعه بتارٌخ  1244
بـ : ٌمتلن حك التولٌع عن الشركة رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب  15/11/2016
ائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن فى كافة السلطات ون

والصالحٌات الالزمة الدارة الشركة والتصرؾ فى شئونها وخاصة فتح الحسابات فى 
البنون و التعامل معها بشتى الصور بما فى ذلن فتح االعتمادات المستندٌةوخطابات 

شروط التى ٌراها وتمدٌم الضمانات بكافة الضمان وطلب اصدار خطابات الضمان بال
صورها وااللتراض من البنون و الجهات المصرح لها بااللراض و التولٌع نٌابة عن 
الشركة على كافة العمود وعمود المرض و الرهن لالصول سواء كان رهن تجارى او 

كافة  عمارى او حٌازى وعمود التسوٌة مع البنن العمارى المصرى العربى والتولٌع على
االوراق وااللرارات والعمود الالزمة لذلن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى لبض او 
سحب اى مبالػ لدى البنون بدون حد الصى او الشركات مجتمعٌن او منفردٌن و التولٌع 

على الشٌكات وجمٌع االوراق التجارٌة مجتمعٌن او منفردٌن وتمثٌل الشركة امام كافة 
وعلى العموم فلسٌادتهم كافة السلطات و الصالحٌات الالزمة التى ٌمكن  البنون بوجه عام

ان تخول لانونا لرئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب ونائب رئٌس مجلس االدارة 
والعضو المنتدب ولهما ان ٌوكال الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر سواء كانوا مجتمعٌن او 

 منفردٌن .
, نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب , الممٌد برلم لٌد بٌشوي سمٌر مرعً جبره  - 82

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1450, برلم اٌداع  10/12/2006, وتم اٌداعه بتارٌخ  1244, 
 بـ : من ذوى الخبره . 15/11/2016
, وتم اٌداعه  1244مٌنا نشؤت مرعى جبره , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 83

بـ : من  15/11/2016تم التؤشٌر فى تارٌخ  1450, برلم اٌداع  10/12/2006بتارٌخ 
 ذوى الخبره .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  6788مجدى مصطفى توفٌك , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 84
بـ : ) استماله (  13/12/2016تم التؤشٌر فى تارٌخ  2064, برلم اٌداع  13/12/2016

. 
, وتم اٌداعه بتارٌخ  6788دمحم مجدى مصطفى توفٌك , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 85
بـ : ٌمثل  13/12/2016تم التؤشٌر فى تارٌخ  2064, برلم اٌداع  13/12/2016
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المدٌرون الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهما منفردٌن أو مجتمعٌن فى هذا الصدد اوسع 
مل بؤسمها فٌما عدا ما أحتفظ بة صراحة عمد الشركة او السلطات إلدارة الشركة والتعا

المانون او ألتحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة. وٌكون حك التولٌع عن الشركة ولدي البنون 
السٌد/احمد مجدى مصطفى توفٌك )مدٌر الشركة( له الحك فً التعامل بؤسم الشركة وضمن 

مٌة والمطاع العام ولطاع األعمال أؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكو
والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن حك التولٌع على عمود الشراء الصول الشركة 

وممتلكتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة ولمصالحها 
ا وكذلن حك التولٌع علً عمود البٌع والرهن وااللتراض الصول الشركة وممتلكاته

العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة ولمصالحها وكذلن 
التولٌع والتعامل مع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح وؼلك الحسابات المالٌة وكذلن حك التولٌع 
حك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة علً االفراج عن راس المال ولهما ال

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم و حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد كافة السندات 
األذنٌة والتجارٌة ولهما ابرام كافة العمود و المشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

ى كل او بعض ما ذكر. وللسٌد الشركة بالنمد اوباالجل ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر ف
/ دمحم مجدى مصطفى توفٌك )مدٌر الشركة( له الحك فً التولٌع علً معامالت الشركة 
بالنمد او االجل فٌما ٌخص جمٌع الصفمات والعمود المرتبطة بنشاط االشؽال البحرٌة ، 

ع علً وجمع المخلفات الصلبة والسائلة والتورٌدات البحرٌة ، وكذلن له الحك فً التولٌ
الشٌكات الخاصة بها وله الحك فً االٌداع او الصرؾ او فتح او ؼلك الحسابات من البنون 

 بكافة انواعها . .
, وتم اٌداعه  6788احمد مجدى مصطفى توفٌك , مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد ,  - 86

 بـ : . 13/12/2016تم التؤشٌر فى تارٌخ  2064, برلم اٌداع  13/12/2016بتارٌخ 
حسن حسام حسن بدراوى , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 87

تم التؤشٌر فى تارٌخ  532, برلم اٌداع  12/02/2002, وتم اٌداعه بتارٌخ  38511
 بـ : ممثال عن شركل مٌدل اٌست بتروكٌمٌكال كوبورٌشن . استماله . 23/05/2018
,  38511, رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , حسٌن جالل عبدالوهاب منسى  - 88

تم التؤشٌر فى تارٌخ  532, برلم اٌداع  12/02/2002وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : ممثال عن شركة مٌدل اٌست بتروكٌمٌكال كوربورٌشن .على ان  23/05/2018

ة عن الشركة تحدٌد سلطات التولٌع نٌاب -أوالً: المعامالت البنكٌة: -تصبح سلطاته كما ٌلً: 
تولٌع أى إثنٌن )مجتمعٌن(  -على كافة معامالتها أمام كافة البنون لتصبح على النحو التالى:

السٌد األستاذ/ حسٌن جالل عبد الوهاب منسى )بصفته(  -1 -من السادة اآلتى أسمائهم:
السٌد األستاذ/ رامز سعٌد عبد المالن ؼبلاير )بصفته( عضو  -2رئٌس مجلس اإلدارة 

السٌد األستاذ/على السٌد عبد الحمٌد دمحم )بصفته( عضو مجلس االدارة،  -3االدارة  مجلس
وذلن فى التولٌع نٌابة عن الشركة على كافة معامالتها أمام كافة البنون سواء داخل أو 

خارج جمهورٌة مصر العربٌة وذلن على فتح وؼلك وتصفٌة الحسابات البنكٌة والشٌكات 
طابات الضمان واإلعتمادات المستندٌة والتسهٌالت اإلئتمانٌة وكافة والتحوٌالت البنكٌة وخ

عمود اإللتراض وعمود الرهن وعمود المشتمات المالٌة وكافة المستندات المتعلمة بهذا الشؤن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لدى كافة البنون بدون حد ألصى للتعامل، وٌشمل ذلن التولٌع على كافة العمود والمستندات 
زمة الستخدام لنوات توصٌل الخدمات البنكٌة اإللكترونٌة والتعهدات واإللرارات الال

)اإلنترنت البنكى( فٌما بٌن الشركة والبنون. كما ألى إثنٌن مجتمعٌن الحك فى تفوٌض أو 
فتح وتشؽٌل حسابات بنكٌة باسم الشركة فى كافة  -توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض مما ذُكر 

مصر العربٌة والتعامل واستخدام كافة البنون العاملة سواء داخل أو خارج جمهورٌة 
المعامالت البنكٌة اإللكترونٌة المتاحة بالبنون )اإلنترنت البنكى( أو التى تتم عن طرٌك 

ٌحك للسٌد األستاذ/ حسٌن جالل عبد الوهاب منسى )بصفته(  -اإلنترنت. ثانٌاً: حك اإلدارة:
ام المضاء والؽٌر وجمٌع رئٌس مجلس اإلدارة التعامل بإسم الشركة وضمن أؼراضها أم

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة 
أشكالهم وكل ذلن بإسم ولحساب الشركة وضمن أؼراضها، وكذلن له الحك فً التولٌع 

نٌابة عن الشركة على كافة عمود البٌع والشراء ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 
راضى والسٌارات والمنموالت، وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة واأل

وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 
السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

جل . وٌشمل ذلن التولٌع على عمود شراء السٌارات بمعامالت الشركة بالنمد أو باأل
)الجدٌدة أو المستعملة( وبٌعها أٌا كان نوعها باإلضافة الى حك نمل الملكٌة للؽٌر 

وإستخراج وتجدٌد رخص السٌارات واستخراج شهادات البٌانات لها ودفع الرسوم 
والتولٌع على العمود والتؤمٌنات وتؽٌٌر وتحوٌل النمر المعدنٌة وكافة إجراءات المرور 

واألوراق الخاصة بذلن، وكما ان له الحك )منفردا( فى شراء أو استبدال كافة أنواع 
األجهزة التى ترى إدارة الشركة بٌعها أو إستبدالها وله حك التولٌع نٌابة عن الشركة أمام 

لتولٌع مصلحة الجمارن بجمٌع فروعها وتمثٌلها أمام شركات المالحة الجوٌة و البحرٌة وا
نٌابة عن الشركة فى إستالم وتسلٌم أذون التسلٌم وبوالص الشحن وإجراءات التخلٌص على 

الرسائل الواردة بإسم الشركة وجمٌع اإلجراءات الخاصة بذلن. كما أن له الحك )منفردا( 
فى التولٌع نٌابة عن الشركة على كافة عمود تؤسٌس كافة أنواع الشركات وأنظمتها 

اذ كافة اإلجراءات الالزمة لتؤسٌس كافة أنواع الشركات )األشخاص األساسٌة وإتخ
واألموال(، وإدخال أى تعدٌالت على عمودها وتعدٌل أٌاً من مواد النظام األساسى لها 

وكذلن الحصول على تراخٌص مزاولة النشاط لكافة أنوع الشركات. وٌشمل هذا التولٌع 
والتوثٌك ومكاتبها المختلفة، ومصلحة  نٌابة عن الشركة أمام مصلحة الشهر العمارى

الضرائب المصرٌة ومؤمورٌاتها المختلفة ، ومصلحة الجمارن المصرٌة ومكاتبها المختلفة، 
والهٌئة العامة للمٌاه الجوفٌة، والهٌئة العامة لإلستثمار والمناطك الحرة، والهٌئة العامة 

والواردات، والهٌئة العامة للتنمٌة  للرلابة المالٌة، والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات
الصناعٌة والسجل الصناعى، ومصلحة التسجٌل التجارى ومكاتبها المختلفة، والهٌئة 

المومٌة للتؤمٌنات اإلجتماعٌة ومكاتبها المختلفة، والتسجٌل فى سجل الوكالء والوسطاء 
مصر التجارٌٌن وسجل المستوردٌن وسجل المصدرٌن، والبورصة المصرٌة، وشركة 

للمماصة واإلٌداع والمٌد المركزى، وإدارات المرور والتراخٌص. ومصلحة الجوازات 
والهجرة، وصندوق تنمٌة الصادرات ومكاتبه المختلفة، والهٌئة العامة لمناة السوٌس 

وإدارتها المختلفة، وله الحك فى تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها والتعامل والتعالد أمام 
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صرؾ صحى(، ووزارة البٌئة،  -تلٌفونات  -ؼاز -كهرباء  -مرافك )مٌاه كافة شركات ال
وكافة األحٌاء، وذلن فى استخراج واستالم كافة التراخٌص وتعدٌالتها. وذلن أمام كافة 

الجهات الخاصة والعامة والحكومٌة وكذلن التولٌع على كافة التعهدات واإللرارات 
دات المتعلمة والمرتبطة بؤعمال الشركة. وله الحك والمستندات وتسلٌم واستالم كافة المستن

إلؽاء التوكٌالت والتفوٌضات  -فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض مما ذكر. ثالثا 
ٌحك للسٌد األستاذ/ حسٌن جالل عبد الوهاب منسى )بصفته( رئٌس مجلس اإلدارة إلؽاء  -:

لممنوحة للؽٌر بشؤن تمثٌل الشركة كافة التوكٌالت أو التفوٌضات الصادرة عن الشركة وا
والتولٌع نٌابة عنها أمام المضاء وكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكافة البنون 

 والمصارؾ سواء داخل أو خارج جمهورٌة مصر العربٌة .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  38511ماٌكل اوون , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 89
بـ : ممثال عن  23/05/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  532برلم اٌداع ,  12/02/2002

 استماله . -شركل مٌدل اٌست بتروكٌمٌكال كوبورٌشن
, وتم اٌداعه بتارٌخ  38511دٌفٌد رٌبٌرو , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 90
ثال عن بـ : مم 23/05/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  532, برلم اٌداع  12/02/2002

 استماله . -شركة مٌدل اٌست بتروكٌمٌكال كوربورٌشن
,  38511هشام ٌحًٌ لطفً السٌد خلٌفه , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 91

تم التؤشٌر فى تارٌخ  532, برلم اٌداع  12/02/2002وتم اٌداعه بتارٌخ 
 رٌشن .بـ : ممثال عن شركة مٌدل اٌست بتروكٌمٌكال كوبو 23/05/2018
, وتم  38511على السٌد عبدالحمٌد دمحم , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 92

بـ  23/05/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  532, برلم اٌداع  12/02/2002اٌداعه بتارٌخ 
 : ممثال عن شركة مٌدل اٌست بتروكٌمٌكال كوبورٌشن .

, وتم اٌداعه  38511الممٌد برلم لٌد ,  عمر سمٌر السٌد طه , عضو مجلس ادارة , - 93
بـ : ممثال  23/05/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  532, برلم اٌداع  12/02/2002بتارٌخ 

 عن شركل مٌدل اٌست بتروكٌمٌكال كوبورٌشن ) استماله ( .
, وتم  38511هانى كمال اسكندر موسً , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 94

بـ  23/05/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  532, برلم اٌداع  12/02/2002رٌخ اٌداعه بتا
 : ممثال عن شركة مٌدل اٌست بتروكٌمٌكال كوبورٌشن. .

,  38511هشام مصطفى عبد السمٌع احمد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 95
تارٌخ تم التؤشٌر فى  532, برلم اٌداع  12/02/2002وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : ممثال عن شركل مٌدل اٌست بتروكٌمٌكال كوبورٌشن ) استماله( . 23/05/2018
, وتم اٌداعه بتارٌخ  8620دمحم ابراهٌم دمحم دمحم رٌه , مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد ,  - 99
بـ : ٌمثل  03/10/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  1905, برلم اٌداع  03/10/2019

فً عاللتها مع الؽٌر مجتمعٌن أو منفردٌن فً هذا الصدد اوسع السلطات المدٌرون الشركة 
إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو 
الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة. السٌد/ دمحم إبراهٌم دمحم دمحم رٌه والسٌد/ احمد سٌد احمد 

مال عبدالسالم دمحم إبراهٌم والسٌد/ احمد عبدالباري جابر طاٌع حسن العدوي والسٌد/ ج
مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم الحك فً التعامل بإسم الشركة وضمن أؼراضها امام الجهات 
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 37 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم 
سحب وإٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 
والمصارؾ باسم الشركة ولصالحها ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة 

تسدٌد كافة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع و
السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك 

بمعامالت الشركة بالنمد او باآلجل ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ذكر. 
ولهم مجتمعٌن حك االلتراض والرهن فً البنون وكذلن لهم حك التولٌع علً عمود الشراء 

رهن ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة و األراضً والسٌارات لكالً من السادة والبٌع وال
. . 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  8686دمحم محمود زوٌد دمحم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 100
بـ : ٌمثل  27/11/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  2616, برلم اٌداع  27/11/2019

الؽٌر ، وله فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و المدٌر الشركة فً عاللتها مع 
التعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به هذا العمد او لانون الشركات او الئحته التنفٌذٌة 

للجمعٌة العامة . وله الحك فً التعامل باسم الشركة و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 
و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام 

و كذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات 
وفتح حسابات و استصدار خطابات وشهادات الضمان و حك االلتراض و الرهن و كافة 

راضها صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼ
وكذلن له حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 

واالراضً والسٌارات وله حك التولٌع امام مصلحة الشهر العماري والتعامل مع السجل 
التجاري ومصلحة الضرائب وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد 

م وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات مرتباتهم واجوره
االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة 

 بالنمد أو باألجل و له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر .
,  8686و شرٌن متخارج , الممٌد برلم لٌد ,  حسام عادل دمحم انور سوكه , مدٌر - 101

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2616, برلم اٌداع  27/11/2019وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : خروج . 27/11/2019

, وتم  5054مصطفى دمحم فاروق مصري , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 102
 24/02/2021التؤشٌر فى تارٌخ  تم 1854, برلم اٌداع  28/11/2012اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : تجدٌد مده مجلس االداره لمده جدٌده تبدا من انتهاء المده الحالٌه لمده ثالث سنوات .
,  9132على دمحم على عبدالسالم على , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 103

ارٌخ تم التؤشٌر فى ت 621, برلم اٌداع  01/04/2021وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : ٌكون الحك للسٌد رئٌس مجلس االداره منفردا كافه الصالحٌات فً  01/04/2021

اي تعامل مع الؽٌر فً حدود نشاط الشركه الي تعامل ٌمل لٌمته المادٌه عن مبلػ مائه الؾ 
جنٌه مصري و لكل من رئٌس مجلس االداره و عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن 

تعامل مع الؽٌر علً اي مبلػ ٌزٌد فً لٌمته المادٌه عن عن مائه كافه الصالحٌات فً اي 
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 38 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الؾ جنٌه و ٌمل عن خمسمائه الؾ جنٌه مصري و فً الحدود السابمه لهم من الصالحٌات 
حك تمثٌل الشركه و التولٌع عنها و التعامل بؤسمها امام كافه الجهات الحكومٌه و ؼٌر 

ه جهات و شركات المطاع الخاص و كافه الهٌئات الحكومٌه و الهٌئات العامه و البنون وكاف
العامه و كافه عمالء و موردي الشركه و الهٌئه العامه لالستثمار و الهٌئه العامه للرلابه 

المالٌه و السجل التجاري و الؽرؾ التجارٌه و الؽرؾ الصناعٌه و الشهر العماري وهٌئه 
ـؤمورٌتها و لجان الطعن و لجان التؤمٌنات االجتماعٌه و مصلحه الضرائب المصرٌه و م

التصالح و لجان فض المنازاعات و مصلحه الجمارن والسام المرور ونٌابات المرور و 
التولٌع علً جمٌع انواع العمود و االتفالٌات و البٌع و الشراء الصول الشركه الثابته و 

خدمً و وكالء المنموله و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌارات و تعٌن و عزل مست
الشركه و الموظفٌن و تحدٌد مراتباتهم و اجورهم و امام جمٌع شركات و هٌئات تمدٌم 

ؼاز  -شركات نمل البٌانات  -صرؾ صحً  -اتصاالت  -مٌاه  -خدمات المرافك ) كهرباء 
(و تمدٌم الطلبات و دفع و سحب الرسوم و االشتراكات و للسٌد رئٌس مجلس االداره الحك 

و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر و فً حدود الصالحٌات السابمه ٌحك فً توكٌل 
لرئٌس مجلس االداره اتمام كافه االجراءات امام كافه البنون المصرٌه المرخص و 

الخاضعه الشراؾ البنن المركزي المصري و اتمام كافه المعامالت البنكٌه و طلب و 
ٌداع و فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه بكافه اصدار و التولٌع علً الشٌكات و السحب و اال

انواعها و استخراج خطابات و شهادات الضمان و االعتمادات المستندٌه و لبض و دفع 
المبالػ المالٌه و التولٌع علً العمود التجارٌه و لكل من رئٌس مجلس االداره و عضو 

ض الشركة امام كافه مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن حك االلتراض و الرهن لتحمٌك اؼرا
البنون و شركات التموٌل و التولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه السندات االزنٌه و فً بٌع 

 اصول الشركة الثابته .
محمود ٌحٌى على الجمال , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 104

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1249, برلم اٌداع  27/07/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  9238
بـ : ٌملن حك االدارة والتولٌع المهندس/ محمود ٌحًٌ الجمال رئٌس  27/07/2021

مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا فً كافة السلطات واالختصاصات للتولٌع نٌابة عن 
ا الشركة فً كافة عمود الشراء السٌارات وكذلن عمود المروض والرهون اٌا كان نوعها بم

فٌها الرهن العماري والتجاري امام جمٌع البنون المحلٌة واالجنبٌة وتمثٌل الشركة امام كافة 
الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة . والتولٌع نٌابة عن الشركة على عمود التؤسٌس والتعدٌل 

والتخارج والفسخ واالندماج أمام مصلحة الشهر العماري ومصلحة التسجٌل التجاري 
عامة لالستثمار والمناطك الحرة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة ومصلحة الضرائب والهٌئة ال

 والهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر .
, وتم اٌداعه  9264ولٌد دمحم عبدالجواد االجهورى , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 105

بـ :  18/08/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1392, برلم اٌداع  18/08/2021بتارٌخ 
ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتهما مع الؽٌر ، وللسٌد/ كامل احمد سند احمد حسن 

والسٌدة/ امال طارق احمد المنشاوي والسٌد / ولٌد دمحم عبدالجواد االجهوري مجتمعٌن او 
ضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر منفردٌن الحك بالتعامل باسم الشركة وضمن اؼرا

الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن لهم حك 
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 39 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً 
السجل التجاري والسٌارات ولهم حك التولٌع امام مصلحة الشهر العماري والتعامل مع 

ومصلحة الضرائب ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد 
مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 
االذنٌه والتجارٌه وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة 

باألجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر. اما حك التعامل  بالنمد او
مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح حسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافة صور التعامل مع 
وضمن اؼراضها للسٌد/ كامل احمد سند  جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة

احمد حسن والسٌدة/ امال طارق احمد المنشاوي مجتمعٌٌن او منفردٌن ولهم حك توكٌل او 
 تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر. .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  9264كامل احمد سند احمد حسن , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 106
 بـ : . 18/08/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1392, برلم اٌداع  18/08/2021

, وتم اٌداعه بتارٌخ  9264امال طارق احمد المنشاوى , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 107
 بـ : . 18/08/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1392, برلم اٌداع  18/08/2021

عماد الدٌن عبد العزٌز بؽٌض عبد الؽنى , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب ,  - 108
تم  2148, برلم اٌداع  01/12/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  9427الممٌد برلم لٌد , 

بـ : ٌكون للسٌد/ عماد الدٌن عبدالعزٌز بؽٌض عبد  01/12/2021التؤشٌر فى تارٌخ 
لمنتدب منفردا الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن الؽنى رئٌس مجلس االدارة والعضو ا

اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال 
والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

دات الضمان وحك واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشها
االلتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكذلن له حك التولٌع 

على عمود الشراء الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات وله حك 
التولٌع امام مصلحة الشهر العماري والتعامل مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب وله 

ٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض الحك فً تع
ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة 
العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك 

 بعض ما ذكر . .توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او 
, وتم  9428دمحم ابراهٌم دمحم موسى , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 109

 01/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2149, برلم اٌداع  01/12/2021اٌداعه بتارٌخ 
تفوٌض السٌد | دمحم ابراهٌم دمحم موسى شوره رئٌس مجلس االداره فً االفراج عن  -بـ : 

 الشركة المودع عند التؤسٌس فً بنن مصر فرع هٌئة االستثمار واستالمه . رأسمال
,  9428سفر بن ماجد بن حمدان الراشد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 110

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2149, برلم اٌداع  01/12/2021وتم اٌداعه بتارٌخ 
بن حمدان الراشد عضو مجلس االدارة بـ : ٌكون للسٌد / سفر بن ماجد  01/12/2021

منفرداً الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر 
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الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع 
حسابات جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافة صور التعامل مع 
جمٌع البنون والمصارؾ وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والرهن الصول الشركة 

وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات وله حك التولٌع امام مصلحة الشهر العماري 
جاري ومصلحة الضرائب وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً والتعامل مع السجل الت

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

حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او  التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله
 بعض ما ذكر . .

عٌسى بن ؼانم جاسم ربٌعة الكوارى , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 111
تم التؤشٌر فى تارٌخ  1125, برلم اٌداع  22/07/2008, وتم اٌداعه بتارٌخ  2408

 بـ : . 02/12/2021
, وتم  2408, عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , خالد عبد هللا عبد هللا فرؼلى  - 112

 02/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1125, برلم اٌداع  22/07/2008اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : المنتدب , ٌمثل شركة مٌد اٌست اوتو لٌمتد .

, وتم اٌداعه  2408احمد انس على هلول , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 113
بـ :  02/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1125, برلم اٌداع  22/07/2008 بتارٌخ

 ٌمثل شركة مٌد اٌست اوتو لٌمتد .
 2408فرٌد محمود ضٌاء الدٌن الطوبجى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 114

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1125, برلم اٌداع  22/07/2008, وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 02/12/2021

, وتم  1376منى مفٌد لرٌالوس برٌص , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 115
بـ  05/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  258, برلم اٌداع  27/02/2007اٌداعه بتارٌخ 

: ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد 
لمعً حكٌم والسٌدة / منً مفٌد لرٌالوس ولهما الحك فً البٌع والتصرؾ /جورج كٌرلس 

فً كل او بعض اصول الشركة وااللتراض والرهن واالستدانة وفتح اعتمادات وجمٌع 
 االعمال البنكٌة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ولهما حك كفالة الؽٌر . .

, وتم  1376برلم لٌد , برنادٌت كٌرلس لمعى حكٌم , شرٌن موصى , الممٌد  - 116
بـ  05/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  258, برلم اٌداع  27/02/2007اٌداعه بتارٌخ 

. : 
,  1376جورج كٌرلس لمعى حكٌم شنودة , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 117

تم التؤشٌر فى تارٌخ  258, برلم اٌداع  27/02/2007وتم اٌداعه بتارٌخ 
 ـ : .ب 05/12/2021

,  1376كٌرلس لمعى حكٌم شنودة , شرٌن متضامن متخارج , الممٌد برلم لٌد ,  - 118
تم التؤشٌر فى تارٌخ  258, برلم اٌداع  27/02/2007وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 05/12/2021
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, وتم اٌداعه  9434علً محمود علً دمحم , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 119
 بـ : . 06/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2186, برلم اٌداع  06/12/2021خ بتارٌ
, وتم  9434السٌد سالمه على دمحم , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 120

 06/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2186, برلم اٌداع  06/12/2021اٌداعه بتارٌخ 
دارة علً تفوٌض السٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو بـ : وافك السادة اعضاء مجلس اال

المنتدب ونائب رئٌس مجلس االدارة مجتمعٌن او منفردٌن فً الحك فً التعامل بؤسم 
الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام 

مٌع البنون والمصارؾ ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع ج
من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وحك االلتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل 
ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لهما حك التولٌع امام مصلحة الشهر العماري 

ل التجاري ومصلحة الضرائب ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمى والتعامل مع السج
ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل 
وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات 

جل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر ولهما حك التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباال
 تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر. .

,  352صالح كامل عبد العال االكوح , مدٌر و شرٌن متخارج , الممٌد برلم لٌد ,  - 121
تم التؤشٌر فى تارٌخ  500, برلم اٌداع  07/06/2005وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : خروج . 07/12/2021
, وتم  7832اٌمان ناجً نعمان احمد , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 126

 08/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1358, برلم اٌداع  09/07/2018اٌداعه بتارٌخ 
بـ : ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن 

ان احمد و السٌد /احمد دمحم احمد فإاد ابراهٌم مجتمعٌن او وهما :السٌده/ اٌمان ناجً نعم
منفردٌن الحك فً التعامل بؤسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة 
وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن 

تولٌع على الشٌكات وفتح التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وال
حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن و كافة صور 

التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لهما 
حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى 

لتولٌع لدي مصلحة الشهر العماري ولهما الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمى والسٌارات وا
ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل 
وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات 

د وباالجل ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر ولهما حك التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنم
 تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن .

,  7832احمد دمحم احمد فإاد ابراهٌم , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 127
ٌخ تم التؤشٌر فى تار 1358, برلم اٌداع  09/07/2018وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 08/12/2021
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, وتم اٌداعه  5382حسن دمحم صبري حسن عٌد , مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد ,  - 128
بـ :  22/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  733, برلم اٌداع  10/04/2013بتارٌخ 

 )خروج من الشركة( .
وتم اٌداعه بتارٌخ ,  5382مسعد فتحى عبده الفٌومى , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 129

بـ : ٌمثل المدٌر  22/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  733, برلم اٌداع  10/04/2013
الشركـة فى عاللاتها مع الؽٌر وله فى هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل بإسمها واجراء 

كافة العمود والمعامالت الداخلٌة ضمن ؼرض الشركة وعلً االخص تعٌٌن وولؾ وعزل 
مستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وكالء و

وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات 
والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل . وله الحك فً التولٌع امام 

كومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال االعام و المطاع الخاص الجهات الحكومٌة وؼٌر الح
بكافة أشكالهم وعلً االخص ) التامٌنات ووزارة الكهرباء ووزارة الزراعه والهٌئة العامة 

للتنمٌة الصناعٌة وكافة وحدات الحكم المحلً ( وكذلن التعامل مع جمٌع البنون و 
لٌع علً الشٌكات و اصدار خطابات و المصارؾ من سحب و إٌداع وفتح حسابات والتو

شهادات الضمان وله حك االلتراض و الرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركة . وكذلن له 
حك التولٌع على عمود الشراء ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة و األراضى و السٌارات 

خدمً ووكالء والتولٌع لدي الشهر العمارى و امام المرور وله الحك فً تعٌٌن وعزل مست
الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع 

وتسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة وإبرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى 
 تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل وله حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر. .

, وتم  2526شرٌؾ طارق عبد المنعم بدر , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 130
بـ  27/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  575, برلم اٌداع  15/08/2000اٌداعه بتارٌخ 

. : 
_____________________________________ 

 تجدٌد أفراد
_____________________________________ 

لصٌانة المعدات الثمٌلة لصاحبها اسامة عبدربه رفاعى عطٌة , تاجر فرد سبك الوطنٌة  - 1
, وفى تارٌخ  588, برلم اٌداع ,  09/06/2005, لٌدت فى ,  418لٌده برلم: , 

 ص . 12:00:00 08/06/2025, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  01/12/2021
مود ابراهٌم دمحم , تاجر فرد سبك لٌده موبل آرت لالستثمار الصناعى لصاحبها دمحم مح - 2

, وفى تارٌخ  1871, برلم اٌداع ,  27/11/2011, لٌدت فى ,  4414برلم: , 
 ص . 12:00:00 26/11/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  01/12/2021

دٌل فٌنتو لصناعة المنظفات و العبوات البالستٌن لصاحبها مٌنا مجدى حنا صلٌب ,  - 3
,  1335, برلم اٌداع ,  22/08/2016, لٌدت فى ,  6668ر فرد سبك لٌده برلم: , تاج

 21/08/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  01/12/2021وفى تارٌخ 
 ص . 12:00:00

المصرٌه للصناعات الهندسٌه لصاحبها ادوار جاد السٌد بدروس جرجس , تاجر فرد  - 4
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, وفى تارٌخ  673, برلم اٌداع ,  02/07/2006فى , , لٌدت  967سبك لٌده برلم: , 
 ص . 12:00:00 01/07/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  07/12/2021

, لٌدت فى  6787تٌفولى لصاحبتها ان نبٌل دمحم رفعت , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 5
م تجدٌد المٌد , ت 21/12/2021, وفى تارٌخ  2060, برلم اٌداع ,  12/12/2016, 

 ص . 12:00:00 11/12/2026واصبح سارى حتى 
المصرٌه للمعلومات و التكنولوجٌا لصاحبها هدى دمحم حسن المحالوى , تاجر فرد  - 6

, وفى  3700, برلم اٌداع ,  10/08/2004, لٌدت فى ,  43135سبك لٌده برلم: , 
 12:00:00 09/08/2024, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  21/12/2021تارٌخ 
 ص .

على سٌد سٌد رزق ) النور للتورٌدات العمومٌة ( , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 7
,  22/12/2021, وفى تارٌخ  196, برلم اٌداع ,  07/02/2013, لٌدت فى ,  5178

 ص . 12:00:00 06/02/2023تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى 
حسٌن محمود احمد المزاز , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , كوانزو سبورت لصاحبها  - 8

 22/12/2021, وفى تارٌخ  2065, برلم اٌداع ,  13/12/2016, لٌدت فى ,  6789
 ص . 12:00:00 12/12/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى 

_____________________________________ 
 تجدٌد شركات

_____________________________________ 
,  155شركة ٌسرى عبد الحمٌد موسى ؼانم وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1

, تم تجدٌد  01/12/2021, وفى تارٌخ  216, برلم اٌداع ,  05/04/2005لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 04/04/2025الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  1282ا برلم: , على مصطفى دمحم سلٌمان وشركاة , شركة سبك لٌده - 2
, تم تجدٌد الشركة  01/12/2021, وفى تارٌخ  20, برلم اٌداع ,  09/01/2007

 ص . 12:00:00 08/01/2022واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت  2797, شركة سبك لٌدها برلم: ,  LOUIS HOTELSشركة لوٌز هوتٌلز  - 3

, تم تجدٌد  01/12/2021, وفى تارٌخ  369, برلم اٌداع ,  26/03/2009فى , 
 ص . 12:00:00 25/03/2019الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت  2843شركة على مصطفى دمحم سلٌمان و شركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 4
, تم تجدٌد  01/12/2021, وفى تارٌخ  522اٌداع , , برلم  27/04/2009فى , 

 ص . 12:00:00 26/04/2024الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  3584شركة اكو اسبورت الدولٌة اٌجٌبت , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 5

, تم تجدٌد الشركة  02/12/2021, وفى تارٌخ  1274, برلم اٌداع ,  09/06/2010
 ص . 12:00:00 08/06/2020ة حتى واصبحت سارٌ

, لٌدت فى ,  3584شركة اكواسبورت الدولٌة اٌجٌبت , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 6
, تم تجدٌد الشركة  02/12/2021, وفى تارٌخ  1275, برلم اٌداع ,  09/06/2010

 ص . 12:00:00 08/06/2020واصبحت سارٌة حتى 
,  03/08/1996, لٌدت فى ,  844سبك لٌدها برلم: ,  النٌلٌن لشكائر الرافٌا , شركة - 7
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, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  05/12/2021, وفى تارٌخ  361برلم اٌداع , 
 ص . 12:00:00 02/08/2026

, لٌدت فى  3576صباح عبد العزٌز عبد المادر وشرٌكها , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 8
, تم تجدٌد الشركة  05/12/2021, وفى تارٌخ  1247, برلم اٌداع ,  07/06/2010, 

 ص . 12:00:00 06/06/2025واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  4434الجزٌرة للتوكٌالت التجارٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 9

, تم تجدٌد الشركة  05/12/2021, وفى تارٌخ  1932, برلم اٌداع ,  08/12/2011
 ص . 12:00:00 07/12/2026واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت  4499زٌنور للمالحة والتجارة واللوجٌستٌات , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 10
, تم تجدٌد الشركة  05/12/2021, وفى تارٌخ  25, برلم اٌداع ,  01/01/2012فى , 

 ص . 12:00:00 31/12/2026واصبحت سارٌة حتى 
امى رزق خلٌل نخله وشرٌكٌه , شركة سبك لٌدها تعدٌل اسم الشركة الى : شركه س - 11

, وفى تارٌخ  159, برلم اٌداع ,  16/01/2006, لٌدت فى ,  766برلم: , 
 12:00:00 15/01/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  06/12/2021

 ص .
 Nextshoot Maritime: نٌكستشوت للتوكٌالت المالحٌة ) مصر (  - 12

Agencies (Egypt , :شركة سبك لٌدها برلم , )لٌدت فى ,  6838( )ش.م.م ,
, تم تجدٌد الشركة  06/12/2021, وفى تارٌخ  48, برلم اٌداع ,  05/01/2017

 ص . 12:00:00 04/01/2027واصبحت سارٌة حتى 
الهالل والنجمة لصناعة الكرتون خالد دمحم عبد الحمٌد صوان وشرٌكٌة , شركة سبك  - 13

, وفى تارٌخ  6669, برلم اٌداع ,  12/09/2000, لٌدت فى ,  89798م: , لٌدها برل
 12:00:00 11/09/2025, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  06/12/2021

 ص .
, لٌدت فى ,  3982على شعبان امٌن وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 14
, تم تجدٌد الشركة  07/12/2021, وفى تارٌخ  134, برلم اٌداع ,  23/01/2011

 ص . 12:00:00 22/01/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  4376صبري عبد اللطٌؾ أحمد وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 15
, تم تجدٌد الشركة  07/12/2021, وفى تارٌخ  1703, برلم اٌداع ,  27/10/2011

 ص . 12:00:00 26/10/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  4376صبري عبد اللطٌؾ أحمد وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 16
, تم تجدٌد الشركة  07/12/2021, وفى تارٌخ  1817, برلم اٌداع ,  22/11/2012

 ص . 12:00:00 21/11/2022واصبحت سارٌة حتى 
لٌدت فى ,  , 6201اسماعٌل احمد حسن احمد و شرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 17
, تم تجدٌد الشركة  07/12/2021, وفى تارٌخ  1027, برلم اٌداع ,  15/06/2015

 ص . 12:00:00 14/06/2025واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت  4444نجاركو إللحاق العمالة المصرٌة بالداخل , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 18

, تم تجدٌد  08/12/2021, وفى تارٌخ  1960, برلم اٌداع ,  11/12/2011فى , 
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 ص . 12:00:00 10/12/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت  6800نوفا فارما لالدوٌة البٌطرٌة )ش.م.م ( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 19

, تم تجدٌد  08/12/2021, وفى تارٌخ  2110, برلم اٌداع ,  19/12/2016فى , 
 ص . 12:00:00 18/12/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 

مركز بورسعٌد لتدرٌب المحاسبٌن عبٌر دمحم حسٌن مردان وشركائها , شركة سبك  - 20
, وفى تارٌخ  4072, برلم اٌداع ,  05/09/2004, لٌدت فى ,  43268لٌدها برلم: , 

 12:00:00 04/09/2024, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  08/12/2021
 ص .
, لٌدت فى ,  4465للتجارة , شركة سبك لٌدها برلم: , فٌبرو مارت  - 21
, تم تجدٌد الشركة  09/12/2021, وفى تارٌخ  2035, برلم اٌداع ,  20/12/2011

 ص . 12:00:00 19/12/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  6802, شركة سبك لٌدها برلم: ,  NaNa Secretنانا سٌكرٌت  - 22
, تم تجدٌد الشركة  09/12/2021, وفى تارٌخ  2112داع , , برلم اٌ 19/12/2016

 ص . 12:00:00 18/12/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  4330اشرؾ دمحم المهدى عوؾ وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 23
, تم تجدٌد الشركة  13/12/2021, وفى تارٌخ  1512, برلم اٌداع ,  02/10/2011

 ص . 12:00:00 01/10/2026تى واصبحت سارٌة ح
االتحاد لتجفٌؾ و تعبئه الملح ) رفعت شحاته و شركاه ( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 24

 13/12/2021, وفى تارٌخ  238, برلم اٌداع ,  25/01/2005, لٌدت فى ,  37527
 ص . 12:00:00 24/01/2025, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

سٌرامٌكا أمون ش.م.م ,  -اسٌه النتاج السٌرامٌن _سٌرامٌكا فارسٌنا شركه الم - 25
,  1450, برلم اٌداع ,  10/12/2006, لٌدت فى ,  1244شركة سبك لٌدها برلم: , 

 09/12/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  14/12/2021وفى تارٌخ 
 ص . 12:00:00

ن والعالج الطبٌعً , شركة سبك لٌدها برلم: , مركز الفٌروز الطبى لجراحة األسنا - 26
 14/12/2021, وفى تارٌخ  1497, برلم اٌداع ,  28/09/2011, لٌدت فى ,  4322

 ص . 12:00:00 27/09/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  1652تطبٌمات الكروت الذكٌة سمارت , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 27
, تم تجدٌد الشركة  15/12/2021, وفى تارٌخ  937, برلم اٌداع ,  26/06/2007

 ص . 12:00:00 25/06/2022واصبحت سارٌة حتى 
,  1936, شركة سبك لٌدها برلم: ,  smartتطبٌمات الكروت الذكٌة )سمارت(  - 28

, تم  15/12/2021, وفى تارٌخ  1656, برلم اٌداع ,  25/11/2007لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 24/11/2022تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

,  2227الربٌع بالست ) احمد ربٌع فرج هللا وشرٌكٌه ( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 29
, تم تجدٌد  15/12/2021, وفى تارٌخ  669, برلم اٌداع ,  27/10/1999لٌدت فى , 

 . ص 12:00:00 26/10/2024الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى  2762تطبٌمات الكروت الذكٌة ) سمارت ( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 30
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, تم تجدٌد الشركة  15/12/2021, وفى تارٌخ  219, برلم اٌداع ,  26/02/2009, 
 ص . 12:00:00 25/02/2024واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى  1258, شركة مصر لمجازر الدواجن ش م م , شركة سبك لٌدها برلم:  - 31
, تم تجدٌد الشركة  19/12/2021, وفى تارٌخ  1482, برلم اٌداع ,  18/12/2006, 

 ص . 12:00:00 17/12/2026واصبحت سارٌة حتى 
 1267الٌن للمالحه ) مصر ( المحدوده , شركة سبك لٌدها برلم: ,  -س  -ام  -بى  - 32

, تم  19/12/2021وفى تارٌخ  , 933, برلم اٌداع ,  21/07/2014, لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 20/07/2024تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

,  1267بى إم سى الٌن للمالحة شركة مساهمة مصرٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 33
, تم  19/12/2021, وفى تارٌخ  1500, برلم اٌداع ,  21/12/2006لٌدت فى , 

 ص . 12:00:00 20/12/2026حتى تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة 
تعدٌل االسم التجارى الى : ماجد احمد دمحم احمد و شرٌكٌه ) توب النتاج و تصنٌع  - 34

, لٌدت فى ,  3647االدوات الكهربائٌة و لوحات التوزٌع ( , شركة سبك لٌدها برلم: , 
شركة , تم تجدٌد ال 19/12/2021, وفى تارٌخ  610, برلم اٌداع ,  10/08/2003

 ص . 12:00:00 09/08/2023واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  2806مكة لالستٌراد والتجارة والتوزٌع , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 35
, تم تجدٌد الشركة  20/12/2021, وفى تارٌخ  396, برلم اٌداع ,  01/04/2009

 ص . 12:00:00 31/03/2024واصبحت سارٌة حتى 
,  4490, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Uni Line Transportد للنمل الخط الموح - 36

, تم  20/12/2021, وفى تارٌخ  2124, برلم اٌداع ,  29/12/2011لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 28/12/2026تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

 , لٌدت فى , 2526طارق عبدالعلٌم بدر وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 37
, تم تجدٌد الشركة  23/12/2021, وفى تارٌخ  575, برلم اٌداع ,  15/08/2000

 ص . 12:00:00 14/08/2025واصبحت سارٌة حتى 
,  6621دمحم احمد صبري نور دمحم ؼرٌب و شرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 38

تم ,  23/12/2021, وفى تارٌخ  1091, برلم اٌداع ,  11/07/2016لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 10/07/2026تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  1847وٌنجز سٌناء للتنمٌة السٌاحٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 39
, تم تجدٌد الشركة  26/12/2021, وفى تارٌخ  1421, برلم اٌداع ,  27/09/2007

 ص . 12:00:00 26/09/2022واصبحت سارٌة حتى 
شركة أحمد علً حسٌن أحمد وشرٌكه شركة تضامن وسمتها التجارٌة توب إلٌكترٌن  - 40

, برلم اٌداع ,  19/04/2010, لٌدت فى ,  3469باور , شركة سبك لٌدها برلم: , 
, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  26/12/2021, وفى تارٌخ  864

 ص . 12:00:00 18/04/2025
 ALyousab For Real estateلعمارى و المماوالت الٌوساب لالستثمار ا - 41

Investment  &construction.co  , :لٌدت فى ,  6779, شركة سبك لٌدها برلم ,
, تم تجدٌد الشركة  26/12/2021, وفى تارٌخ  2018, برلم اٌداع ,  06/12/2016
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 ص . 12:00:00 05/12/2026واصبحت سارٌة حتى 
عة األجهزة الكهربائٌة والمنزلٌة شركة ذات مسئولٌة محدودة الشركة اإلٌطالٌة لصنا - 42

 1906, برلم اٌداع ,  04/12/2011, لٌدت فى ,  4429. , شركة سبك لٌدها برلم: , 
 03/12/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  27/12/2021, وفى تارٌخ 
 ص . 12:00:00

 Nordsee Petroleumحرة  منطمة -بحر الشمال للخدمات البترولٌة  - 43
Services Free Zone  , :لٌدت فى ,  6767, شركة سبك لٌدها برلم ,

, تم تجدٌد الشركة  27/12/2021, وفى تارٌخ  1955, برلم اٌداع ,  28/11/2016
 ص . 12:00:00 27/11/2026واصبحت سارٌة حتى 

,  4518دها برلم: , شركة احمد عبد الرازق عبد الؽفار وشرٌكه , شركة سبك لٌ - 44
, تم تجدٌد  28/12/2021, وفى تارٌخ  53, برلم اٌداع ,  05/01/2005لٌدت فى , 

 ص . 12:00:00 04/01/2025الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  1908سكان ارابٌا للتوكٌالت المالحٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 45
, تم تجدٌد الشركة  29/12/2021تارٌخ  , وفى 1589, برلم اٌداع ,  12/11/2007

 ص . 12:00:00 11/11/2017واصبحت سارٌة حتى 
مجدى مصطفى توفٌك ) ستار مارٌن للخدمات البحرٌة ( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 46

 29/12/2021, وفى تارٌخ  2064, برلم اٌداع ,  13/12/2016, لٌدت فى ,  6788
 ص . 12:00:00 12/12/2026ٌة حتى , تم تجدٌد الشركة واصبحت سار

, شركة سبك لٌدها  MTC FOOD SUPPLYام تى سى لتورٌد المواد الؽذائٌة  - 47
, وفى تارٌخ  1820, برلم اٌداع ,  08/11/2016, لٌدت فى ,  6740برلم: , 

 12:00:00 07/11/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  30/12/2021
 ص .
كس للمالبس الجاهزة ولٌد عبدالعزٌز دمحم وشركاه , شركة سبك لٌدها شركة سفن - 48

, وفى تارٌخ  264, برلم اٌداع ,  02/02/1999, لٌدت فى ,  27098برلم: , 
 12:00:00 01/02/2024, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  30/12/2021

 ص .
 

 

 

 

 

 


