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قيود أفراد

1 - نيوميتال للنشاءات المعدنية لصاحبها هاني فايق محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 

08-05-2022 برقم ايداع 2028 ورقم قيد 12900    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الهياكل 

المعدنية ) جمالونات ( والمشغولت المعدنية  2 _تجارة الحديد . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 

271 نموذج ) ب ( بالمنطقة الجنوبية 6 مليون م 2 مجمع )2( _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

2 - حسين إبراهيم حسين جمعة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 2032 

ورقم قيد 12901    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل وخراطة المعادن . مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة 

محافظة الشرقية مكتب 9 _ عمارة 18 _ مجمع عبد المقصود _ الردنية _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

3 - باور للتجارة والمقاولت - Power For Trading & contractingلصاحبها محمد عبد المحسن عبد 

العزيز عطية عوض تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2058 ورقم قيد 

12910    محل رئيسى  عن النشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : _ إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع اللوحات الكهربائية _ تجارة الجملة والتجزئة لمستلزمات المصانع . النشطة خارج قانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : _ المقاولت العامة والتصدير . مع التزان المنشأة بممارسة 

النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته النتفيذية قبل النشاط 

الخارج عن تلك المجالت , مع التزام المنشأة بإفراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة 

بذات القانون . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم B13 _ الدور الول علوي _ مشروع الدون تاون 

_ مركز المدينة الرئيسي _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

4 - الحمد لتصنيع الخشاب لصاحبها محمود غريب ابوزيد عمران تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 

10-05-2022 برقم ايداع 2071 ورقم قيد 12913    محل رئيسى  عن   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الخشاب.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الشرقية الدور الثاني علوي-الوحدة رقم 308- مجمع الزهراء

5 - حنان محمد عرفه محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 2098 

ورقم قيد 12922    محل رئيسى  عن تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة   

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الشرقية منزلك محمود عبدالمقصود 

اسماعيل -الحفانوه-طريق السيد عبده نصر

6 - شريف زويد للمعمار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 2099 ورقم 

قيد 12923    محل رئيسى  عن النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 و لئحته 

التنفيذيه:  تجارة الجملة والتجزئة لمستلزمات المصنع ولوازم على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز 

مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 و في حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط 

حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  عدم تمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون. على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص 

عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة                         

لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية محل رقم 31- الدور الرضي-قطعة رقم mc3-17-مشروع الصفا 

مودرن -مركز المدينة

Page 2 of 83 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

19 - سيد عبدالعظيم سيد عبدالعظيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

2186 ورقم قيد 12955    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المسامير   علي المنشاه اللتزام بافراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حده   وذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذة النشطة .  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر 

او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  مع مراعاه احكام 

اللوائح والقرارات السارية وعلي المنشاه الحصول علي كافة التراخيص الزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة 

القاهرة القطعة 10-12 المنطقة الصناعية الرابعة معدلة

7 - المصرية لتجارة قطع الغيار وصيانة الشاحنات لصاحبها ابراهيم علي حسن علي عبدالحليم محمد تاجر فرد  

رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 2102 ورقم قيد 12925    محل رئيسى  عن 

النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 و لئحته التنفيذيه:  تجارة الجملة والتجزئة 

لقطع غيار السيارات     النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 و لئحته 

التنفيذيه: صيانة الشاحنات   على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 و في حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز 

الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز 

الواردة بذات القانون. على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 

ولئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة                         لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة 

الشرقية وحدة 10-البترا مول-مرحلة اولي -الردنية

8 - السعيد عبد الحميد إبراهيم أحمد عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 2123 ورقم قيد 12931    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة . تجارة الجملة 

والتجزئة للملبس الجاهزة . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 514 _ المنطقة الصناعية جنوب 

غرب أ 6 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

9 - تقسيطكو للجهزة الكهربائية واللكترونية لصاحبها أحمد حمدي سالم عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 2124 ورقم قيد 12932    محل رئيسى  عن تجارة الجملة 

والتجزئة للدوات الكهربائية واللكترونية . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية شقة 5 _ الدور الرضي _ 

عمارة 5 _ مدخل ب _ كمبوند حدائق المهندسين _ مجاورة 63 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

10 - ملمح للملبس الجاهزة لصاحبها إسلم عادل أبو قرع غنيم بيومي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 12-05-2022 برقم ايداع 2129 ورقم قيد 12936    محل رئيسى  عن تجارة الجملة والتجزئة للملبس 

الجاهزة . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الوحدات أرقام 68 - 69 - 70 - 71 - 72 _ الدور الرضي _ 

عمارة أ _ مول الدوحة _ قطعة MC2 15 & 14 _ مدينة العاشر من مضان _ الشرقية

Page 3 of 83 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

11 - المكه للدوات المنزلية لصاحبها وسيم سعيد محمد الشرقاوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

15-05-2022 برقم ايداع 2143 ورقم قيد 12941    محل رئيسى  عن النشاط الوارد بالمجالت المنصوص 

عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 و لئحته التنفيذيه:  تجارة الجملة والتجزئة  للدوات المنزلية  النشاط الخارج 

عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 و لئحته التنفيذيه:   التوريدات العمومية   على 

المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 و في 

حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017  عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون. على المنشأة 

ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه قبل النشاط 

الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة                         لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية مج 1- قطعة 39-الدور 

الرضي-

12 - اجري جرين للتنمية الزراعية لصاحبها عبد ا شحاتة مصطفى عفوش تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 2149 ورقم قيد 12943    محل رئيسى  عن تجارة الجملة 

للحاصلت الزراعية . _ إستصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع . _ 

إستزراع الراضي المستصلحة . ويشترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر . مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة 

محافظة الشرقية مكتب 104 _ الصفا مول 4 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

13 - ميجا للوجبات لصاحبها محمد الطاهر جابر محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

16-05-2022 برقم ايداع 2156 ورقم قيد 12944    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف 

الوجبات مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص 

c8 اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية قطعة الرض رقم 53-المنطقة الصناعية

14 - التاميمي العقارية لصاحبها شعبان محمد احمد غريب عكاشة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

16-05-2022 برقم ايداع 2157 ورقم قيد 12945    محل رئيسى  عن النشاط الوارد بالمجالت المنصوص 

عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه: الستثمارالعقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, 

والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي القديم . النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم72 

لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه : _التسويق العقاري . مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون رقم72 لسنة 2017 و لئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع التزام 

المنشأة بإفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار . و في حالة عدم التزام 

المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم72 لسنة 2017 . مع 

عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون . مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة 

الشرقية قطعة رقم 221- مجاورة 87- الحي 13

15 - العالميه للتجاره لصاحبها محمد مشرف محمد مهني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

16-05-2022 برقم ايداع 2159 ورقم قيد 12946    محل رئيسى  عن تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية  . 

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشر 

نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية مجاورة 36- عمارة 43 مدخل ب- شقة 5
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16 - السلم لتربية الحيوانات والتوريدات العمومية لصاحبها السيد محمد محمد النجدي تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 2167 ورقم قيد 12949    محل رئيسى  عن النشطة داخل 

ق 72 تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او التسمين او اللبان او اللحوم النشطة خارج 

القانون  النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 و لئحته التنفيذيه::   التوريدات 

العمومية   على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 و في حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017  عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات 

القانون. على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة                         لمباشرة نشاطها .       مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي المنشاة الحصول علي التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها, بجهة 

محافظة الشرقية شقة 1 منزل ملك محمد محمد النجدي - امين باشا الكبيرة -

17 - الستاذ للعطور لصاحبها محمد شحاته علي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

16-05-2022 برقم ايداع 2168 ورقم قيد 12950    محل رئيسى  عن   تجارة الجملة والتجزئة للعطور  مع 

مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشاه الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ., بجهة محافظة الشرقية محل رقم 2 ج سنتر هايدي - مجاورة 

36

18 - ارتيلون للتجارة والتوريدات العمومية لصاحبها ولء علم دانيال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 16-05-2022 برقم ايداع 2172 ورقم قيد 12952    محل رئيسى  عن *أنشطة  داخل قانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه - تجارة الجملة والتجزئة لمنتجات البولي ايثيلين ومشتقاته -النشطة خارج قانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه .   *والتوريدات العمومية   *علي المنشأة إفراد حسابات مالية 

مستقلة ومركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا 

الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  *عدم تمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون   *على المنشاة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  *مع مراعاة 

أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, 

بجهة محافظة الشرقية محل رقم 13-مول جراند مول -مركز المدينة - الردنية

20 - سراء احمد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 2187 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات  ورقم قيد 12956    محل رئيسى  عن "

والتطبيقات بمختلف أنواعها.   أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.   إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.   

إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.                                        مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة 

الشرقية مجاورة 23-قطعة 240
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21 - السراء لتجارة وتوريد مستلزمات المصانع لصاحبها اسراء محمد عبدالفتاح قطب تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 2193 ورقم قيد 12960    محل رئيسى  عن النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 و لئحته التنفيذيه:  تجارة الجملة والجزئة لمستلزمات 

المصانع  علي ان يتم ممارسة النشاط داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية فيما عدا منطقة 

شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا   النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 

2017 و لئحته التنفيذيه:   التوريدات العمومية   على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل 

للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 و في حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون. على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة                         لمباشرة نشاطها ., 

mc 2  27 بجهة محافظة الشرقية الوحدة 341-مول الجوهرة - القطعة

22 - كوين كاترنج للوجبات السريعة والجاهزة لصاحبها محمود محمد جمعه حجازي تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 2195 ورقم قيد 12961    محل رئيسى  عن النشطة داخل 

قانون 72- تجارة الجملة والتجزئة للوجبات الجاهزة - النشطة خارج القانون -توريد الوجبات السريعة والجاهزة 

مع التزام المنشاه بممارسة النشاط الوارد المنصوص بالمجالت المنصوص عليها . مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة 

الشرقية شقة 1-عمارة 26- مربع 3- مجاورة 31- الملحة

23 - المنصوره ميديكال لصاحبها نورهان جمال عبدالمجيد غزي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

17-05-2022 برقم ايداع 2197 ورقم قيد 12963    محل رئيسى  عن  تجارة التجزئة والجملة للجهزة الطبية   

على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 

و في حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017  عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون. على 

المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه قبل 

النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة                         لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية شقة 303 أ مول 

مكه-مدخل أ بجوار السنترال - الردنية

24 - الدولية لتجارة وتعبئة المواد الغذائية لصاحبها ساهر سعيد سليمان سليمان تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 2208 ورقم قيد 12967    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل 

مصنع لتعبئة المواد الغذائية . تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساراية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية شقة 8 _ 

عمارة 72 _الحي 12 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

25 - الدولية اليكتريك لتصنيع لوحات الكهرباء ودهان المعادن باللكتروستاتيك لصاحبها خلف عيد سنوسي جاد 

الرحمن محجوب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2229 ورقم قيد 

12973    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لوحات الكهرباء ودهان المعادن باللكتروستاتيك . مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 259 _ مجمع مصر إيطاليا للصناعات الصغيرة _ مدينة العاشر من 

رمضان  _ الشرقية

Page 6 of 83 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

26 - الكادي للداراسات الهندسية والمقاولت لصاحبها ايهاب مصطفي سيد محمد نصير تاجر فرد  رأس ماله 

150,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 2244 ورقم قيد 12975    محل رئيسى  عن النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 سنة 2017 ولئحته التنفيذيه : - إعداد الدراسات القتصادية 

والهندسية والتكنولوجية للمشروعات النشطة خارح عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 

ولئحته التنفيذيه-                                          المقاولت العامة   على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة 

و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 و في حالة عدم التزام الشركة بهذا 

الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  عدم تمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.   على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 و لئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت                               

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة                 

لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الدور الرضي- عمارة رقم 5-شارع النمر - تقسيم طلعت عويس -

الصيادين

27 - النورلتصنيع ماكينات الفويل لصاحبها عبد السلم بيدق عبد السلم حسن تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 2256 ورقم قيد 12979    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع ماكينات الفويل . إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل وخراطة المعادن . مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيض اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة 

الشرقية الوحدة رقم 321 _ مبنى ) جـ ( _ مجمع زهراء العاشر للصناعات الصغيرة ) قطعة 4 ( _ بمنطقة شمال 

الحي السادس _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

28 - النبراوي للنتاج الحيواني والداجني وتربية الخيول تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

19-05-2022 برقم ايداع 2258 ورقم قيد 12981    محل رئيسى  عن النشاط الوارد بالمجالت المنصوص 

عليها  بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه   تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج 

السللت او اللبان او التسمين او اللحوم  التنفيذيه   2  تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج 

السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم   تربية الخيول                       وعلي المنشأه افراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة وفي حالة عد اللتزام المنشاه بهذا الشرط خارج القانون 

بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة   

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الشرقية منزل ملك تامر مصطفي عبدا 

النبراوي - حوض العواقل -الزنكلون-

29 - كاش إن لتجارة الموبايلت لصاحبها هاشم طارق محمد العفيفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

22-05-2022 برقم ايداع 2294 ورقم قيد 12991    محل رئيسى  عن النشطة داخل ق 72 : تجارة الجملة 

والتجزئة للموبايلت والكسسوارات وقطع الغيار الخاصة بها . النشطة خارج ق 72 : صيانة الموبايلت . مع 

التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت , مع التزام المنشأة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفي حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز 

الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز 

الواردة بذات القانون . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم 2 _ الدور الرضي _ بجوار فودافون _ 

مول رقم 60 _ ش / الجامعةالروسية _ الحي الول _ المجاورة الثانية _ مدينة بدر _ القاهرة

30 - ستار لتصنيع الحذية star shoesلصاحبها السيد حمدي احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 

اقامة  500,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2297 ورقم قيد 12993    محل رئيسى  عن 

وتشغيل مصنع لتصنيع الحذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى  المنشأه الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 21- جنوب غرب ا6
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فيول للتصميمات و الستشارات الهندسية لصاحبها  محمد بن سعد بن ناصر الخرصان تاجر فرد  رأس   - 31

ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 2339 ورقم قيد 13001    محل رئيسى  عن   "

النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه :  - أعمال التصميمات 

الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.   - إنتاج المعدات وخطوط النتاج.   - أعمال إدارة التنفيذ 

للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية 

للمصانع.  - إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.   - إعداد الدراسات القتصادية والهندسية 

النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة  والتكنولوجية للمشروعات.           "

- تقديم الستشارات الهندسية ( فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا  2017و لئحته التنفيذيه :   "

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 

المادة ?? من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ).  على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي 

مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017و في حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017  عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.   على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها 

بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت .                        مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية : الوحدة رقم 12- البترا مول 5 - الردنية -

32 - ايه دي لتجارة المواد الغذائية ID لصاحبها طارق الصاوي محمد إبراهيم تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 2347 ورقم قيد 13005    محل رئيسى  عن تجارة الجملة 

والتجزئة للمواد الغذائية . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 602 _ مربع 4 _ مجاورة 30 _ مدينة 

العاشر من رمضان _ الشرقية

33 - بيراميدز لمواد التعبئة والتغليف لصاحبها محمد عليوة محمد إبراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 2348 ورقم قيد 13006    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

مواد التعبئة والتغليف . تجارة الجملة والتجزئة لمواد التعبئة والتغليف مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الدور 

الرضي _ عمارة 103 _ مجاورة 38 _ سنتر المعراج _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

34 - التميز للتدريب لصاحبها هناء حجازي الشرقاوي محمد حجازي تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 

24-05-2022 برقم ايداع 2351 ورقم قيد 13007    محل رئيسى  عن النشطه داخل قانون 72 ولئحته 

)ب (انشاء واداره مراكز التدريب لعداد  التنفيذية :    )ا (ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه    

النشطه خارج قانون 72 ولئحته التنفيذية :    اقامه وتشغيل  الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات    

واداره مركز تدريب وتنمية المهارات و الموارد البشرية وقدرات الطفال ورعايه الموهوبين , مع التزام المنشأة 

بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثماررقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل 

النشاط الخارج عن تلك المجالت , مع التزام المنشأة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار ,وفى حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات 

القانون .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية منزل ملك رمضان محمد الطاهر -ش عايدة -ميت العز

35 - الماسة لتصنيع الملبس الجاهزة لصاحبتها نجلء فتحي عبد العال صالح تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 2368 ورقم قيد 13014    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة ومستلزماتها . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الدور الثالث علوي بعد 

البدروم والرضي _ بالقطعة رقم V.C _ بالمنطقة الصناعية C3 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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36 - تسل ايجيبت لصاحبها صفيه السعيد محمد السعيد ابو النصر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

25-05-2022 برقم ايداع 2371 ورقم قيد 13015    محل رئيسى  عن تجارة الجملة والتجزئة لجميع انواع 

احبار الطباعه ومستلزمات الكمبيوتر. . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشر نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية شقة 2- قطعة 61-مجاورة 16

37 - فسخاني الظاظا لصاحبها ابراهيم الدمراش رحيم مبروك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

25-05-2022 برقم ايداع 2377 ورقم قيد 13016    محل رئيسى  عن تجارة الجملة والتجزئة للسماك المملحة 

على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدينة العاشر من رمضان فقط مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 

201-الدور الرضي-مجاورة 8-تقسيم التربية والتعليم

38 - اليمان لتجارة وتوزيع الدوية لصاحبها محمد حسني محمد محمد ابو النجا تاجر فرد  رأس ماله 

2,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 2379 ورقم قيد 13017    محل رئيسى  عن النشطة داخل 

قانون  72 :  تجارة التجزئة والجملة للدوية     النشطة خارج  قانون  72 : توزيع الدوية مع التزا المنشأه 

بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه  وعلى 

المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 و في 

حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017  عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون. على المنشأة 

ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه قبل النشاط 

الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة                         لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة القاهرة عمارة 172-الحي الول -

المجاورة الثانية

39 - الجبر لستصلح الراضي لصاحبها محمد إسماعيل جبر محمد تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد 

فى 26-05-2022 برقم ايداع 2388 ورقم قيد 13019    محل رئيسى  عن إستصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع . إستزراع الراضي المستصلحة . ويشترط في الحالتين أن تكون 

الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس 

الري بطرق الغمر . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية منزل ملك / أمنية إسماعيل جبر محمد _ الدور الول 

_ الجعافرة _ فاقوس _ الشرقية

40 - وفاء شحاته عبدالمعطي شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2397 ورقم قيد 13022    محل رئيسى  عن تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

اللبان او التسمين او اللحوم. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة   الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الشرقية قطعة 38-بساتين بركات -الطحاوية

41 - تكنو لب لصاحبها شريف محمد أحمد محمد فهمي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

29-05-2022 برقم ايداع 2424 ورقم قيد 13034    محل رئيسى  عن اعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . _ أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات ونشاء قواعد 

البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها _ إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من 

صوت وصورة وبيانات . _ إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية . _ أعمال التوصيف والتصميم 

والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . _ إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . _ إنشاء 

وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها . _ حاضنات 

العمال التكنولوجية ودعم وريادة العمال . _ إنشاء وإدراة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات . _ إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت 

وتطويرها . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الدور الول علوي _ منزل ملك / فتوح حسن علي الخصوصي 

_ شارع منشية العفيفي _ بلبيس _ الشرقية
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42 - محفوظ عبد الحليم حسانين عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

2429 ورقم قيد 13036    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن . مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة 

محافظة القاهرة القطعة 115 _ المنطقة الصناعية 100 فدان شباب _ مدينة بدر _ القاهرة

43 - دالس للصناعة والتجارة لصاحبها عبد العزيز يونس متولي يونس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 29-05-2022 برقم ايداع 2437 ورقم قيد 13039    محل رئيسى  عن النشاط الوارد بالمجالت المنصوص 

عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات والشيكولتة . تجارة 

الجملة والتجزئة للحلويات والشيكولتة على أن يتم ممارسة النشاط داخل المدن والمجتمعات العمرانيو الجديدة 

والمناطق النائية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا . النشاط الخارج عن المجالت 

المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : _) تصنيع الحلويات والشيكولتة ( لدى الغير . 

على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 

وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 . عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون . على المنشأة 

ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط 

الخارج عن تلك المجالت ., بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 119 / هـ _ سوق المجاورة 50 _ مدينة العاشر 

من رمضان _ الشرقية

44 - جويا للتصنيع الغذائي لصاحبها اكرام الراشيدي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

29-05-2022 برقم ايداع 2448 ورقم قيد 13041    محل رئيسى  عن   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد 

الغذائية      على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة                         لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة القاهرة 

القطعة رقم 131-المنطقة الصناعية 100 فدان الصناعات الصغيرة

45 - الجوهري للستثمار العقاري والمقاولت العامة تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 

29-05-2022 برقم ايداع 2449 ورقم قيد 13042    محل رئيسى  عن النشطة داخل ق 72 :  الستثمار 

العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم     النشطة خارج ق 

72 : المقاولت العامة  على المنشأه إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون 

الستثمار و في حالة عدم  .التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017  .عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات 

القانون  على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 و لئحته 

التنفيذيه قبل النشاط  الخارج عن تلك المجالت  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة الشرقية مكتب 2-الوحدة 75-

مجموعة د-اسواق المدينة

46 - اوسكار العرب للستثمار العقاري والمقاولت العامة لصاحبها جهاد عطيه نصار سلمه تاجر فرد  رأس 

ماله 1,000,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 2450 ورقم قيد 13043    محل رئيسى  عن 

النشطة داخل ق 72 :  الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادي القديم     النشطة خارج ق 72 : المقاولت العامة  على المنشأه إفراد حسابات مالية مستقلة و 

مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار و في حالة عدم  .التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  .عدم تمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون  على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص 

عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 و لئحته التنفيذيه قبل النشاط  الخارج عن تلك المجالت  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة 

محافظة الشرقية الوحدة 75-محموعة د- اسواق المدينة
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47 - ريفيد للمصاعد الكهربائية لصاحبها محمود احمد عبدالفتاح البلقاسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 29-05-2022 برقم ايداع 2454 ورقم قيد 13045    محل رئيسى  عن النشطة داخل قانون 72 اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع االمصاعد الكهربائية -النشطةو خارج قانون 72 - توريد المصاعد الكهربائية 

وعلي المنشأه تقنين سند الحيازة من الجهة المختصة ول تعتبر موافقة الهيئة علي التاسيس /التعديل تقننين لسند 

الحيازة المقدم وذلك دون ادني مسؤلية علي الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة.علي مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة   الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة 

الشرقية القطعة 621-  المنطقة الصناعية -مجمع جرين لند

48 - المتميز لخراطة وتشكيل وتشغيل وتجارة المعادن لصاحبها محمود محمد محمود عبدالعال تاجر فرد  رأس 

ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 2460 ورقم قيد 13046    محل رئيسى  عن اقامه 

وتشغيل مصنع لخراطة وتشكيل وتشغيل المعادن  -تجارة الجملة والتجزئة للمعادن علي ان يتم ممارسة النشاط 

داخل مدينة العاشر داخل المدن والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم 

موافقة الهيئة مسبقا   مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي المنشاة الحصول علي الترخيص 

اللزمه لمباشره نشاطها, بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 9-مجمع تبارك الصناعي

49 - فهيم محمد فهيم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 2463 ورقم 

قيد 13048    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة . مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة 

c4 المنطقة الصناعية-iif الشرقية قطعة

50 - المظلوم لتربية الحيوانات لصاحبها محمد حمدي عزوز إبراهيم مظلوم تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 2467 ورقم قيد 13051    محل رئيسى  عن تربية جميع 

أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم . مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة 

الشرقية الوحدة رقم 4 _ عمارة رقم 14 _ مجاورة رقم 2 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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فروع الفراد

1 - المصرية للصناعة والتجارة والتوريدات العامة .  قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع   2112 ورقم قيد   

1277  محل فرعى  عن اضافة نشاط: تشكيل وتشغيل المعادن وتصنيع وتعديل خطوط النتاج مع التزام المنشأه 

بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط حدة, مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 83-المنطقة 

a4 الصناعية المنطقة الصناعية

2 - السلسبيل للصناعة و الستثمار العقارى لصاحبها حذيفة السيد حسن عبد اللطيف وفقا للقانون 72 لسنة 2017  

قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع   2249 ورقم قيد   12976  محل فرعى  عن نفس نشاط الرئيسى  بجهة 

محافظة السماعيلية 6 شارع صلح سالم اول السماعيلية-

3 - السلسبيل للصناعة و الستثمار العقارى لصاحبها حذيفة السيد حسن عبد اللطيف وفقا للقانون 72 لسنة 2017  

قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع   2249 ورقم قيد   12976  محل فرعى  عن نفس نشاط الرئيسى  بجهة 

محافظة الشرقية مساحه 200م2 الطحاويه

4 - ميتال لين للعمال الهندسية لصاحبها هشام مصيلحي عبدالعاطي عوض ا  قيدت فى   23-05-2022 برقم 

ايداع   2309 ورقم قيد   4251  محل فرعى  عن اضافة نشاط : اعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط 

النتاج والمصانع مع التزام المنشاه بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة مع مراعاه احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشاه الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة 

محافظة الشرقية القطعة رقم 288- المناطق الصناعية -ارض المطورين-منطقة ال 710 فدان -بجنوب العاشر

5 - البدر للغزل والنسيج والملبس الجاهزة لصاحبها احمد اسماعيل حسن عبدالرحمن  قيدت فى   2022-05-29 

برقم ايداع   2453 ورقم قيد   1238  محل فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس 

الجاهزة 0 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السيارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها 0  بجهة محافظة القاهرة القطعة رقم 192- بالمنطقة الصناعية 800 فدان
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قيود الشركات

1 - حماده السيد دسوقى محمد عبده و شريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-05-08 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية .  " برقم ايداع    2036 ورقم قيد  12902    مركز عام  عن "

- إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم  اقامة وتشغيل مصنع لفرز و تدريج الحاصلت الزراعية .  "

جاهزة للمشروعات.   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

- C6 التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية : القطعة رقم 66- المنطقة الصناعية

2 - : محمود عبد الفتاح محمد مصطفي واحمد صابر احمد علي شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

اقامة وتشغيل مصنع   لتصنيع  08-05-2022 برقم ايداع    2040 ورقم قيد  12904    مركز عام  عن "

وانتاج المواد المساعدة للنسيج   وانتاج المواد الكيميائية المختلفة المستخدمة في الصناعات المختلفة (صناعة 

الورق - صناعة السيراميك - صناعة البويات والمواد التي تدخل في تصنيع مواد البناء والتشييد والمواد التي 

تدخل في صناعة التعبئة والتغليف والمواد المستخدمة لصناعة المواد اللصقة  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة 

محافظة الشرقية مكتب رقم 15- بالدور الول علوي - بمبني المحلت والمكاتب بمجمع تبارك الصناعي 

بالمنطقة الصناعية c7 - شرق ب3 -

3 - شيزو لند للصناعات الغذائية   (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 3,000.000 قيدت فى   2022-05-09 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللبان  برقم ايداع    2041 ورقم قيد  12905    مركز عام  عن "

والمخللت بكافة أنواعها                              مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : القطعة 56- المنطقة 

الصناعية الجنوبية 6 مليون م2

4 - سامى عبد العزيز على و شريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم 

النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون  ايداع    2044 ورقم قيد  12906    مركز عام  عن   "

رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه :  - الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق 

النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة  النائية, والمناطق خارج الوادي القديم.   "

2017و لئحته التنفيذيه :  - المقاولت العامة .  على الشركة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل 

للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017  عدم تمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.   على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت .  بجهة 

محافظة القاهرة : الدور الرضي - عمارة رقم 34- شارع شكري أباظة متفرع من شارع أحمد تيمور - حي 

شمال غرب المتميز الجديد

5 - حسام علم علم ابراهيم وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم 

النشطة داخل ق 72   إنشاء وإدارة مراكز التدريب  ايداع    2057 ورقم قيد  12909    مركز عام  عن 

لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  النشطة خارج ق 72  مركز لعداد وتنمية الموارد البشرية 

واعداد الدورات التدريبية والهندسية   مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها 

بقانون الستثماررقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت , مع التزام الشركة 

بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ,وفى حالة عدم اللتزام بهذا الشرط 

يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017, مع عدم تمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

الشرقية : مكتب رقم 1 - قطعة 8/2- مجاورة 25-
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6 - نافذ للمقاولت العامة و التوريدات العمومية  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

- المقاولت العامة .  -  10-05-2022 برقم ايداع    2060 ورقم قيد  12911    مركز عام  عن   "

التوريدات العمومية .               مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة رقم 1- عمارة رقم 158- الحي الول - 

المجاورة الرابعة

7 - : بروكسيل فارما BROXEL Pharma (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

- تجارة و تسويق و تصدير و  10-05-2022 برقم ايداع    2065 ورقم قيد  12912    مركز عام  عن "

توزيع الدوية البشرية و البيطرية و الحيوية و مستحضرات التجميل و المكملت الغذائية و العشاب الطبية و 

الكيماويات الطبية و غير الطبية و ألبان الطفال و الغذية و الغذية الخاصة و المستحضرات الطبية و المبيدات 

و المنظفات و المطهرات و العطور و السمدة و الجهزة الطبية و التعويضية و أجهزة و مستلزمات المعامل و 

الكواشف المخبرية و المستلزمات الطبية .  - تصنيع ( الدوية البشرية و البيطرية و الحيوية و مستحضرات 

التجميل و المكملت الغذائية و العشاب الطبية و الكيماويات الطبية و غير الطبية و ألبان الطفال و الغذية و 

الغذية الخاصة و المستحضرات الطبية و المبيدات و المنظفات و المطهرات و العطور و السمدة و الجهزة 

الطبية و التعويضية و أجهزة و مستلزمات المعامل و الكواشف المخبرية و المستلزمات الطبية ) لدى الغير .  - 

إنشاء مخازن الدوية .  - إقامة و تشغيل مركز لتنمية و تدريب الموارد البشرية .  - تقديم الستشارات (فيما عدا 

ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة 

زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال 

اقامة  الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة ?? من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية).         "

وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية البشرية و البيطرية و المكملت الغذائية و المستخلصات النباتية الدوائية .                              

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : الوحدة رقم 1- قطعة رقم 62- المجاورة رقم7 -

8 - : جي بلس للحاق العمالة بالداخل G PLUS (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

الحاق العماله المصرية للعمل  10-05-2022 برقم ايداع    2074 ورقم قيد  12914    مركز عام  عن "

بالداخل وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج 

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية الدور الرضي - منزل ملك 

محمود جلل احمد عبدا - 30ش الكردي -

9 - : مور كروب  More Crop (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

بيع وشراء مستلزمات النتاج  10-05-2022 برقم ايداع    2079 ورقم قيد  12916    مركز عام  عن   "

الزراعي (اسمدة ومبيدات وتقاوي ورشاشات ومعدات زراعية )  الستيراد مع التزام الشركة بأحكام القانون رقم 

121لسنة 1982في شأن سجل المستوردين وعلى القانون رقم 7 لسنة 2017بتعديل بعض احكام القانون 121

لسنة 1982     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن 

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  منزل ملك حازم 

مرشدي احمد ابراهيم - الدور الثامن علوي- أعلي موباكو تقاطع ش صلح الدين اليوبي مع ش/احمد شوقي - 

المساكن التعاونية
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10 - علء محمد سيد عويس وشريكيه شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم 

النشطة داخل ق 72  اقامة وتشغيل مصنع  ايداع    2083 ورقم قيد  12917    مركز عام  عن   "

لتصنيع مواسير كرتون ذات صلبه عاليه ومواسير كرتون اسطوانيه وتعبئة وتغليف الكرتون ومستلزماته   

النشطة خارج ق 72  الستيراد والتصدير   التوكيلت التجارية  مع التزام الشركة بأحكام القانون رقم 72لسنة 

2017في شأن سجل المستوردين و القانون رقم 120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وعلى 

القانون رقم 7لسنة 2017بتعديل بعض احكام القانون 121لسنة 1982   مع التزام الشركة بممارسة النشاط 

الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثماررقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن 

تلك المجالت , مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

,وفى حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72

لسنة 2017, مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : المصنع المقام علي القطعة رقم 148- المنطقة الصناعية 6 مليون م2 -

11 - : صائب يوسف نبيه ابو سليم و شريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-05-10 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل  برقم ايداع    2085 ورقم قيد  12919    مركز عام  عن "

.   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة القاهرة : القطعة رقم 34- المنطقة الصناعية ( 100فدان شباب

 EGE Click For modern electrical industries 12 - ايجي كليك للصناعات الكهربائية الحديثة

شركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    

اقامة وتشغيل مصنع   لتصنيع و تجميع لمبات الليد و الدوات  2095 ورقم قيد  12921    مركز عام  عن   "

الكهربائية و خرطوم الليد و السبوطات و البانلت     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة    ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله 

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 534- المنطقة الصناعية جنوب غرب أ 6 -

13 - : كاش وان لخدمات الدفع اللكترونى  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

- تقديم خدمات الدفع  11-05-2022 برقم ايداع    2105 ورقم قيد  12926    مركز عام  عن   "

اللكترونى .                              مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : منزل ملك / محمد صبرى 

هلل - قرية بهنيا  -

14 - : النور لدارة و تنظيم المعارض و المؤتمرات  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

إقامة و تنظيم المعارض و  11-05-2022 برقم ايداع    2109 ورقم قيد  12927    مركز عام  عن   "

المؤتمرات ( عدا السياحية ) بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده .                              

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 7 ب - سنتر الشروق - المجاورة رقم 45-

15 - شركة الرحاب لمنتجات الكاوتشوك  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع :    11-05-2022 برقم ايداع    2113 ورقم قيد  12928    مركز عام  عن 

1-كسوة السلندرات   2-  تبطين التنكات و المكبوسات 3- البروفيلت و تصنيع السيور النقالى     وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  القطعة رقم 113- المنطقة 

- A5 الصناعية
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16 - واحة المعمار .  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    

- المقاولت العامة .  - مقاولت العمال النشائية و اعمال  2114 ورقم قيد  12929    مركز عام  عن "

التشييد و البناء.  - مقاولت أعمال الحفر و الردم و الطرق .  - مقاولت أعمال التشطيبات و الديكورات .   - 

القيام بأعمال تنسيق و صيانة و ادارة و تجميل الحدائق و الطرق و الميادين ( اللند سكيب ) .  - التوريدات 

العمومية .                                       مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : الوحدة رقم4 ? - 

عمارة رقم 6- مجاورة رقم 37-

 - 17

    اس جي للتكنولوجيا المتطورة  S G Advanced Technology شركة شخص واحد محدودة المسئولية 

شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    2125 ورقم قيد  12934    

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد المساعدة الخاصة بصباغة المنسوجات وغسيل  مركز عام  عن "

التجارة العامة                              مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  الشابلونات  "

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة القطعه رقم 139- 

المنطقة الصناعية الحرفية الولي -

18 - احمد مجد محمد جودت اتاسي وشريكه محمد عمر احمد العادلي شركة  رأس مالها 1,500,000.000 

النشطة داخل  قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    2127 ورقم قيد  12935    مركز عام  عن   "

قانون الستثمار رقم 72ولئحته التنفيذية :  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النسيج   النشطة خارج قانون 

الستثمار رقم 72ولئحته التنفيذية :  - التصدير,   مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثماررقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت , 

مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ,وفى حالة عدم 

اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017, مع 

عدم تمتع النشطة خارج  بجهة محافظة الشرقية الورشة الصناعية رقم 25- مجمع ب - المجمعات الصغيرة 

والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية -

19 - بابكو للعمال الخشبية  Baabco (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

النشطة داخل قانون الستثمار  12-05-2022 برقم ايداع    2131 ورقم قيد  12938    مركز عام  عن "

النشطة خارج  رقم 72لسنة 2017:  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبى بكافة انواعه والموبيليا   "

قانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية :  - التصدير   مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثماررقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك 

المجالت , مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ,وفى 

حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 

2017, مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .  بجهة 

محافظة الشرقية :: القطعة رقم 19- المنطقة العاشرة - بالمنطقة الصناعية بساتين السماعيلية

20 - إن إيه إن إي للتوريدات العمومية وأعمال المحاجر NANE (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 

60,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    2138 ورقم قيد  12939    مركز عام  عن "

المقاولت العامة   التوريدات العمومية   أعمال المحاجر     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك 

بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون .  بجهة محافظة الشرقية ش مصطفي زيدان - الدور الرضي - مدينة القرين

21 - عصام عبدا سالم حسن وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع   المنتجات البلستيكية    ايداع    2145 ورقم قيد  12942    مركز عام  عن "

لتشكيل المعادن      مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية : الدور الرضي - شقة1 - مجاورة 6- قطعة 50
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22 - : ثرى ايه للحلول الصناعية و الستشارات الهندسية 3A (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 300,000.000 

قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    2189 ورقم قيد  12958    مركز عام  عن توريد و صيانة أجهزة و 

قطع غيار خطوط النتاج الدوائية و الغذائية و خطوط انتاج و قطع غيار أجهزة التعبئة و التغليف .  - تصنيع ( 

أجهزة و قطع غيار خطوط النتاج الدوائية و الغذائية ) لدى الغير .  - تقديم الستشارات الهندسية ( فيما عدا ما 

يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة 

رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها فى المادة 27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ) .  - التوريدات العمومية .                       

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : الوحدة رقم 3 - الدور الثاني علوي - عمارة 168- كمبوند نيو ستي - 

مجاورة رقم 53

23 - : عماد حمدى على فهمى تاج الدين و شريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  17-05-2022 برقم ايداع    2190 ورقم قيد  12959    مركز عام  عن "

مستلزمات المصانع ( منتجات خشبية - سوليتيب - باركود - ستيكر - مستلزمات ورقية - معالق خشبية ) .  "

تجاره الجمله والتجزئه لمستلزمات المصانع ( منتجات خشبية - سوليتيب - باركود - ستيكر - مستلزمات 

ورقية - معالق خشبية ) على أن يتم ممارسة النشاط داخل المدن و المجتمعات العمرانية الجديدة و المناطق النائية 

فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية الوحدة 

رقم 5 - عمارة رقم 3 - بترا مول 1 - الردنية

24 - : التاشيرة للحاق العمالة المصرية بالخارج   (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

الحاق العمالة المصرية للعمل  17-05-2022 برقم ايداع    2196 ورقم قيد  12962    مركز عام  عن "

بالخارج                              مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية شقة رقم 2 بالدور الخامس -ش الغشام 

متفرع من ش طلبه عويضة - القومية - عمارة هايبر الرايه -

25 - : ماس لتكنولوجيا البناء   (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء ومشتملتها                               ايداع    2203 ورقم قيد  12964    مركز عام  عن "

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة المصنع رقم 154- المنطقة الصناعية 800فدان -

26 - : فرست بلس  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    

المقاولت العامة والتوريدات العمومية                               2206 ورقم قيد  12965    مركز عام  عن "

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية شقة5- عمارة 1 - مساكن الشيخ عمر - طريق عبدالمنعم رياض
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27 - : جونسون للصناعة و الستثمار  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   

النشاط الوارد بالمجالت  17-05-2022 برقم ايداع    2207 ورقم قيد  12966    مركز عام  عن   "

المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه :  - تخطيط واقامه وتنميه المناطق العمرانيه(

المناطق الصناعيه والمجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم) .  - اقامه و تشغيل 

مصنع لتصنيع المستلزمات الطبيه .  - اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الغزل و النسيج و القمشه الطبيه الغير 

منسوجه و الملبس الجاهزه و الملبس الطبيه .  - اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل و 

منتجات الرعايه الشخصيه .   - اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الجهزه الكترونيه .   - اقامه و تشغيل مصنع 

لتصنيع الكرتون و الورق .   -اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات .  - اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات البلستيكيه .  - اقامه و تشغيل مصنع لتشغيل و تشكيل المعادن .  - اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع مواد 

البناء عدا السمنت .  - اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع العلف بكافه انواعها .  - اقامه و تشغيل مصنع لفرز و 

تدريج و تشميع و تبريد و تجميد و تعبئه الحاصلت الزراعيه و المواد الغذائيه.   - اقامه و تشغيل مصنع 

لتصنيع و تعبئه و تغليف الغذيه و المكملت الغذائيه.  النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون 

رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه :  - الستيراد والتصدير , تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121لسنة 

1982و القانون رقم 7 لسنة 2017في شأن سجل المستوردين .  على الشركة إفراد حسابات مالية مستقلة و 

مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017  عدم تمتع النشطة خارج 

قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.   على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت .                           

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : القطعة رقم 166أ - نموذج ( أ ) - بالمنطقة الصناعية ( جنوب 

العاشر

28 - : المصرية الوربية لطباعة وزخرفة الزجاج والبورسلين   (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    2220 ورقم قيد  12969    مركز عام  عن "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وطباعه وزخرفة الزجاج والبورسلين                              مع مراعاة 

أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : المصنع المقام ضمن القطعه رقم 46من9اصليه - حوض الجبل المستجد رقم 

-11

29 - : الخير للمخابز   شركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

اقامة وتشغيل مخبز الي او نصف  18-05-2022 برقم ايداع    2236 ورقم قيد  12974    مركز عام  عن "

الي     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة    ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في 

شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة 

الشرقية : قطعة رقم 2/م - الحي الثاني عشر - ابني بيتك -

30 - حواش للصناعات  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    

اقامة وتشغيل مصنع   لتشكيل وتشغيل المعادن   لتصنيع  2253 ورقم قيد  12977    مركز عام  عن "

الكابلت والسلك الكهربائية     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الشرقية :  القطعة 42- المنطقة الصناعية أ4 -
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31 - : ايه اتش كي لدارة مراكز خدمه السيارات  A.H.K Service شركة شخص واحد محدودة المسئولية 

شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    2257 ورقم قيد  12980    

ادارة المباني والمنشات الصناعية  اقامة وتشغيل مراكز لخدمة وصيانة السيارات  " مركز عام  عن "

والتجارية                  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة : القطعه رقم 5-6) - منطقة الـ100 فدان - 

شرق الروبيكي

32 - : الشركة اليكونية للهندسة  IConic engineering company (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    2262 ورقم قيد  12982    مركز عام  عن 

المقاولت العامة   التوريدات العمومية  تجارة مستلزمات المحمول   تقديم الستشارات الهندسية (فيما عدا ما 

يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة 

رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها فى المادة 27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية)                   مع مراعاة 

أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة : الحي الول - مجاورة2 - مول العل - قطعة 30- مكتب 6-

33 - : الشركة المتطورة لتصنيع قطع غيار المعدات الثقيلة B S P (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    2265 ورقم قيد  12984    مركز عام  عن "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطع غيار المعدات الثقيلة                              مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة 

محافظة الشرقية : القطعه رقم 143- المنطقة الجنوبية 6 مليون م 2 -

34 - هيثم متولي محمد و شريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    

النشطة داخل ق 72  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  -قطاعات  2270 ورقم قيد  12986    مركز عام  عن   "

UPVC و اللمونيوم و اللوميتال   -الخشاب و الثاث   - الورق   -المواد اللصقة   -الزجاج  -وتعبئة و 

تغليف المواد الغذائية  الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق 

خارج الوادي القديم.   النشطة خارج ق 72  المقاولت العامة  وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع 

بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017, مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك 

المجالت                        مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية : مصنع بالقطعة رقم k15- المنطقة 

الصناعية C1-العاشر من رمضان

35 - : البركة لخراطة المعادن  شركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

اقامة وتشغيل  فى   22-05-2022 برقم ايداع    2284 ورقم قيد  12987    مركز عام  عن                "

مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن والمشغولت المعدنية والصناعات الهندسية    التوريدات العمومية                                 

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

C8 لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : القطعة 35- المنطقة الصناعية
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36 - حسام احمد عبد النبي هنداوي للستثمار العقاري والمقاولت العامة  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 

300,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    2285 ورقم قيد  12988    مركز عام  عن "

النشطة داخل ق 72  ?- الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, 

والمناطق خارج الوادي القديم.   النشطة خارج ق 72  المقاولت العامة  وعلى الشركة إفراد حسابات مالية 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017, مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك 

المجالت     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن 

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية : شقة1- مجاورة 10- 

الصالحية الجديدة

37 - : مصاعد رويال المحدوده   (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

النشطة داخل ق 72  اقامة  22-05-2022 برقم ايداع    2291 ورقم قيد  12989    مركز عام  عن   "

وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وتركيب المصاعد والسللم الكهربائية ومستلزماتها وقطع غيارها   النشطة 

خارج ق 72  صيانة وتوريد المصاعد والسللم الكهربائية ومستلزماتها وقطع غيارها   مع التزام الشركة 

بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثماررقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل 

النشاط الخارج عن تلك المجالت , مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار ,وفى حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72لسنة 2017, مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات 

القانون .     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن 

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  القطعة الصناعية رقم 

262بالمنطقة الصناعية جنوب غرب أ6 -

38 - احمد رضا محمد عبد الهادي الحديدي وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  22-05-2022 برقم ايداع    2292 ورقم قيد  12990    مركز عام  عن "

الغزل والنسيج والستائر والمفروشات والسجاد مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية مكتب رقم 2 - قطعة 

63- مجاورة 71-

39 - عامر اليكتريك للصناعات الكهربائية   (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 2,100,000.000 قيدت فى   

22-05-2022 برقم ايداع    2295 ورقم قيد  12992    مركز عام  عن                النشطة داخل قانون 

الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية :   - اقامة وتشغيل مصنع للصناعات الكهربائية وعزل وتغليف 

الكابلت والسلك وسحب السلك النحاسية وجدلها واللوحات الكهربائية   النشطة خارج قانون الستثمار رقم 

72لسنة 2017ولئحته التنفيذية :   - الستيراد والتصدير ,مع التزام الشركة بأحكام القانون رقم 72لسنة 2017

في شأن سجل المستوردين وعلى القانون رقم 7لسنة 2017بتعديل بعض احكام القانون 72لسنة 2017   مع 

التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثماررقم 72لسنة 2017ولئحته 

التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت , مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار ,وفى حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز 

الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017, مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات 

والحوافز الواردة بذات القانون . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : الوحدة رقم 4 عمارة رقم 14- القطعه 

رقم MC3 - مركز المدينة - الردنية -

Page 20 of 83 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

40 - سراج الدين محمد الهنداوي و خالد علي طه و ضياء الدين نبيل البقاعي شركة  رأس مالها 

1,500,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    2300 ورقم قيد  12994    مركز عام  عن   "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكسارات وألت قص الحجر والرخام والوناش العلوية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  

بجهة محافظة الشرقية : قطعة 48- مجمع ب - بالمحمعات الصغيره والمتوسطة - المنطقة الصناعية الجنوبية -

41 - : ابسلون للمقاولت العامة  Epsilon (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

المقاولت العامة   تأجير المعدات  23-05-2022 برقم ايداع    2315 ورقم قيد  12996    مركز عام  عن "

الثقيلة               مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة : شقة رقم 4 - عمارة 4- مجاورة4- الحي 3 -

42 - : المسمري للأستثمار والتطوير العقاري  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

الستثمار والتطوير العقاري   24-05-2022 برقم ايداع    2332 ورقم قيد  12997    مركز عام  عن "

التسويق العقاري   المقاولت العامة والتشطيبات   تأجير سيارات لحساب الغير     وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة : الدور الرضي - شقة 1- عمارة 198- المجاورة الولي - 

الحي الثالث

43 - : احمد خالد عمر الحمد وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم 

النشطة داخل ق 72  النقل المبرد والمنتجات  ايداع    2333 ورقم قيد  12998    مركز عام  عن "

الصناعية والمواد الغذائية والحاصلت الزراعية والبضائع الداخلي والدولي والنقل البري للبضائع والثلجات 

الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وصوامع الغلل  النشطة خارج ق 

72  التصدير   مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثماررقم 72

لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت , مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالية 

ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ,وفى حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع 

بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017, مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : عماره 89- مجاورة 

-69

44 - : محمد احمد وجدى و شريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    

تجاره الجمله والتجزئه لمستلزمات المصانع على أن يتم  2334 ورقم قيد  12999    مركز عام  عن "

ممارسة النشاط داخل المدن و المجتمعات العمرانية الجديدة و المناطق النائية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية : المحلين أرقام 47-80 - مصرية سنتر3- 

الردنية

45 - : ثري ايه ظاهر       3A  ZAHER (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

توريدات كهربائية و عمومية                               24-05-2022 برقم ايداع    2337 ورقم قيد  13000    مركز عام  عن "

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : الوحدة 63- أسواق المدينة مرحلة ج -الردنية

46 - اورديسا فارما   (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    

تجارة وتوزيع وتوريد الدوية البشرية ومستحضرات التجميل  2342 ورقم قيد  13004    مركز عام  عن "

والمكملت الغذائية وتصنيعها لدي الغير                              مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : شقة 

دور ارضي - عقار 27- ش النوار المحمدية - غزاله الخيس -
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47 - : وان فور كونستراكشن  one for construction (ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 500,000.000 

مقاولت عامة    قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    2352 ورقم قيد  13008    مركز عام  عن "

توريدات عمومية     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  الدور 

الرابع - شقة 13- عماره 12- مجاورة 50

51 - المستشار العقاري للمقاولت العامة  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

المقاولت العامة (انشاءات  25-05-2022 برقم ايداع    2364 ورقم قيد  13013    مركز عام  عن         "

وتشطيب )   التوريدات العمومية  توريد وتركيب خطوط المن الصناعي وأنظمة الطفاء والحريق   وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية عقار 9 - الحي الثاني عشر - وحدة 

197- الدور الثالث -

52 - : سنتر اب  UP Center (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم 

اقامه وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنميه مهارات  ايداع    2395 ورقم قيد  13020    مركز عام  عن 

الموارد البشريه واعداد الدورات التدريبية والكورسات  و تدريب مونتسورى للدورات و التخاطب و اعداد 

ادارة وانشاء  المدربين و تدريب الطفال الطبيعيين وذوى الحتياجات الخاصه والتدريب على النطق    

تقديم الستشارات الهندسية (فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات  الصيدليات البيطرية   

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية 

عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية) مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية شقة بالدور الول - عقار ملك 

نادية ابراهيم صالح - 29ش المام علي المتفرع من ش طلبه عويضة
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48 - شركة القاهر لتكنولوجيا المعلومات  ALQahir information technology شركة ذات مسئولية 

محدودة بنظام شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    2353 ورقم قيد  

النشطة داخل ق 72  أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد  13009    مركز عام  عن   "

البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.   إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من 

صوت وصورة وبيانات.   إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.   أعمال التوصيف والتصميم 

والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.   إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.   تصميم 

وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الساسية للمعلومات والتصالت:   أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل 

وتداول البيانات.   تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.   التصالت وخدمات النترنت.   المشروعات التي 

تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.   إقامة 

شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات 

المعنية, ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.   إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت 

السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة 

والتليفزيون.   مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية, والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.   إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز 

نقل تكنولوجيا المعلومات.   إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها.   حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.   النشطة المتعلقة بتحويل 

المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي 

والفني  النشطة خارج ق 72  التوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120لسنة 1982في شأن 

تنظيم أعمال الوكالة التجارية .     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الشرقية :  الوحدة 8 - سما مول 4 - الردنية

49 - : محمد محمود احمد عبد الرحيم و شركاه شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   

النشاط الوارد بالمجالت  24-05-2022 برقم ايداع    2354 ورقم قيد  13010    مركز عام  عن "

المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه :  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة و 

تغليف و تجفيف و غربلة و تهيئة جميع الحاصلت الزراعية و البقوليات و التوابل و العشاب و جميع المواد و 

- تجاره الجمله والتجزئه للحاصلت الزراعية و البقوليات و التوابل و العشاب و جميع  المنتجات الغذائية .   "

المواد و المنتجات الغذائية . على أن يتم ممارسة النشاط داخل المدن و المجتمعات العمرانية الجديدة و المناطق 

النشاط الخارج عن المجالت المنصوص  النائية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.  "

عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه :  - توزيع الحاصلت الزراعية و البقوليات و التوابل و 

العشاب و جميع المواد و المنتجات الغذائية .  على الشركة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل 

للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017  عدم تمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.   على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت .          

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة القاهرة : القطعة رقم 4 - بالمنطقة الصناعية  الحرفية ( ب

50 - : شمال العاصمة للتطوير العقاري و المقاولت  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 1,350,000.000 قيدت 

فى   25-05-2022 برقم ايداع    2357 ورقم قيد  13011    مركز عام  عن التطوير العقاري .  - 

المقاولت العامة .  - التجارة العامة .  - التوريدات العمومية .                                   مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم 1- قطعة رقم 59-المنطقة العاشرة-الحي المتميز 2

Page 23 of 83 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

53 - باسم احمد وليد داخل و شريكه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم 

النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم  ايداع    2396 ورقم قيد  13021    مركز عام  عن "

72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه :  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل و النسيج و خيوط البوليستر و النسيج 

النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة  الدائري , لحساب الشركة و للغير .   "

2017و لئحته التنفيذيه :  - التصدير .  على الشركة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط 

الوارد بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع 

بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017  عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.   على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها 

بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت .          مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  

a5 بجهة محافظة الشرقية الجزء الغربي من المصنع القائم علي القطعة رقم 21- المنطقة الصناعية

54 - : فياض للستيراد و التصدير Fayad (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

26-05-2022 برقم ايداع    2399 ورقم قيد  13024    مركز عام  عن الستيراد والتصدير , تلتزم الشركة 

بأحكام القانون رقم 121لسنة 1982و القانون رقم 7 لسنة 2017في شأن سجل المستوردين .  - التجارة العامة 

فيما هو مسموح به قانونا  و بالخص تجارة ( المواد الغذائية - العلف - الخشاب - الحديد و الصلب - 

اللكترونيات - الملبس الجاهزة - القمشة - الكسسوارات - الخضروات و الفاكهة - اللحوم الطازجة و المجمدة 

- السيارات - قطع غيار السيارات - لعب الطفال - الدوات الطبية - المستلزمات الزراعية ).  - تجاره 

المشغولت الذهبيه والفضيه والمجوهرات والسبائك الذهبيه والحجار الكريمه وتحليل المعادن الثمينه .  - تجارة 

المواد البترولية .  - المقاولت العامة .                                     مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الشرقية 

: الدور الثالث - منزل ملك / أحمد ابراهيم أحمد محمد - ش مصطفى كامل -

55 - : الباكير للتصدير وخدمات النقل   (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 800,000.000 قيدت فى   

التجاره العامة لكل ما هو مسموح  26-05-2022 برقم ايداع    2400 ورقم قيد  13025    مركز عام  عن "

به قانونا  التصدير  التخليص الجمركي  خدمات الشحن والنقل البري الداخلي والدولي للبضائع ول يتم مزاولة 

نشاط النقل البري للركاب او البضائع (الداخلي - الدولي ) والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو 

خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص اللزمة بمزاوله النشطاط من جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدلولي     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 

75بالدور الول علوي بمشروع الزهور سنتر - سوق المجاورة 49- -

56 - مركز الغيث للتدريب   (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم 

اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب  ايداع    2401 ورقم قيد  13026    مركز عام  عن "

الموارد البشرية والمراكز المتخصصة في اعداد وتنمية وتدريب الطفال ذوي الهمم وذوى الحتياجات الخاصة 

تجارة وتوريد الوسائل التعيليمية وادوات التدريب  " وتنمية المهارات وتعديل السلوك للعاديين والموهوبين  "

اقامة وتشغيل وادارة مركز متخصص في التدريب في المجال التربوي والتربية الخاصة وعلم النفس 

اقامه و تنظيم المعارض و المؤتمرات     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح  والطفولة والمومة  "

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك 

بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  منزل الشيخ مصطفي محمد ابراهيم - مسجد ابو سنه - النخاس -
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57 - : ستريبر  Striper (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم 

النشطة داخل قانون الستثمار رقم 72لسنة 2017 ايداع    2402 ورقم قيد  13027    مركز عام  عن "

النشطة خارج قانون  ولئحته التنفيذية :  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة والرياضية   "

الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية :  - التصدير   مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثماررقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك 

المجالت , مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ,وفى 

حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 

2017, مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .                     

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية الدور الرضي والول - القطعه رقم 482- المنطقة الصناعية جنوب 

غرب أ6-

58 - : سوفت بيزنس للمقاولت العامة  Soft Business General Contracting (ش.ذ.م.م) شركة  

رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    2403 ورقم قيد  13028    مركز عام  

المقاولت العامة   التوريدات العمومية   التجارة العامة لكل ما هو مسموح به قانونا     وذلك دون  عن "

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة :  عمارة 39البنفسج - الحي الخامس -

59 - : المروان للصناعات الغذائية  AL Marwan food industries company شركة شخص واحد 

محدودة المسئولية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    2404 ورقم قيد  

اقامه وتشغيل مصنع  لتصنيع خلطات التوابل ومرقه الدجاج ومرقه اللحم  13029    مركز عام  عن "

وخلطات الرز وتتبيلت السماك واللحوم وتصنيع النكهات ومكسبات الطعم والرائحه والصوصات والكاتشب 

والمايونيز  لتصنيع العصائر الطبيعيه والمركزات والشراب الصناعى السائل والبودر  تصنيع الجبن المطبوخه 

بانواعها والبودر  تجفيف وطحن وتعبئه التوابل والبن والحاصلت الزراعيه والفاكهه والخضراوات الطازجه 

والمجمده  تعبئه وتغليف البقوليات والسكر والملح والدقيق والمكسرات وتعبئه الخل وتخفيفه  تصنيع الحلوى 

الجافه والنصف جافه والشيكولته والعلكات والحلويات الشرقيه والغربيه  تصنيع وتعبئه منتجات اللحوم 

والسماك والدجاج المجمده والغير مجمده  تصنيع وتعبئه منتجات المخابز والفران وتعبئه الخميره بانواعها 

ومحسنات الخبز والكيك والمعجنات وانزيمات الخبز  تصنيع منتجات اللبان وتعبئتها  تصنيع الوجبات الجاهزه  

طحن وتعبئه مستلزمات العطاره     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة    ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو 

الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله 

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  قطعة 89بالمنطقة الصناعية )ب( - ببساتين السماعيلية

60 - : الريتال للصناعات النسيجية  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 1,100,000.000 قيدت فى   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  29-05-2022 برقم ايداع    2422 ورقم قيد  13033    مركز عام  عن "

أقمشة منسوجة جاكارد متنوعة و تطريز و ملبس جاهزة .                              مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة 

- A6 محافظة الشرقية : الدور الرضي و الول علوي - القطعة رقم 446- بالمنطقة الصناعية جنوب غرب
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61 - : الشربيني للزيوت المعدنية و الشحوم  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

اقامة وتشغيل مصنع لعادة  29-05-2022 برقم ايداع    2427 ورقم قيد  13035    مركز عام  عن   "

تدوير الزيوت المعدنية و تصنيع و تعبئة الزيوت المعدنية و الشحوم .     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية : القطعة رقم 166من 9 أصلية - حوض الجبل المستجد رقم 11- قرية 

السلم

62 - منير غطاس صليب حنا وشريكته شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم 

اقامة وتشغيل مصنع للصناعات الهندسية وتشغيل  ايداع    2434 ورقم قيد  13037    مركز عام  عن "

المعادن   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية : القطعة رقم 116- المنطقة النصاعية الجنوبية 6 مليون

Very important Person For Real estate  63 - : فيرى امبورتنت بيرسون للستثمار العقاري

investment (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    

النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة  2447 ورقم قيد  13040    مركز عام  عن "

2017و لئحته التنفيذيه :  - اقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسلسل المداد , على أن يتم ممارسة النشاط داخل 

المدن و المجتمعات العمرانية الجديدة و المناطق النائية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة 

مسبقا.  - الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي 

القديم.  - تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية ( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية 

اقامة  والمناطق خارج الوادي القديم) . فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.       "

اقامة  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية البشرية و البيطرية .  " وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الغذائية.  "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية .  - اقامة وتشغيل  وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات .  "

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.  مصنع لتصنيع مواد البناء .   "

واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.   

النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها  انشاء او اداره او تشغيل المدارس (فيما عدا الدوليه ) .  " "

بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه :  - المقاولت العامة و المتكاملة .  - شراء و بيع و تأجير و 

امتلك الراضي بهدف تقسيمها و تخطيطها و مدها بالمرافق و اعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامة 

المنشات عليها .  - إقامة المباني و الوحدات السكنية و التجارية و الدارية لتملكها أو تأجيرها أو إدارتها و 

استغللها لحساب الشركة أو لحساب الغير .  - إقامة و تشغيل المخازن .  الستيراد والتصدير , تلتزم الشركة 

بأحكام القانون رقم 121لسنة 1982و القانون رقم 7لسنة 2017في شأن سجل المستوردين .  - التوكيلت 

التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنه 1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه .  على الشركة 

إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017و في حالة 

عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 

2017  عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.   على الشركة 

ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه قبل النشاط 

الخارج عن تلك المجالت .                                   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة : الوحدة رقم 3- 

الدور الثالث - قطعة رقم 67- المجاورة الثانية - الحي الول -

64 - : شركة محمود سليم فتحي سليم وشريكة شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-05-29 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع عبوات  برقم ايداع    2451 ورقم قيد  13044    مركز عام  عن           "

بلستيكيه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

- C8 اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : الدور الرضي -القطعه رقم 27-المنطقه الصناعيه
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65 - : بوتشى كافية Botchi Caffe (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

30-05-2022 برقم ايداع    2464 ورقم قيد  13049    مركز عام  عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و 

الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات (عدا الكحولية) و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى .  - 

توريد مستلزمات الكافيهات .                               مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : منزل ملك / 

حسين أحمد أحمد عثمان - طريق عبد المنعم رياض - بجوار مونجيني

66 - : هورايزون لدارة المصانع وتشغيل خطوط النتاج والحاق العمالة   (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 

 - 100,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    2468 ورقم قيد  13052    مركز عام  عن "

الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل   - اقامة وتشغيل مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية   - تقديم 

خدمات ادارة وتشغيل ودعم خطوط النتاج وادارة المصانع والمنشات ودعمها                                 مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 446- الدور الثالث - المركز العالمي التجاري

67 - : المصرية اليابانية للتوريدات والمقاولت  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   

التوريدات العمومية   المقاولت  30-05-2022 برقم ايداع    2469 ورقم قيد  13053    مركز عام  عن "

العامة                               مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : الوحدة رقم 533مشروع الجوهرة مول 

- mc2 27 القطعة -

68 - : بي بي اس لصناعة الكيماويات  P.P.S (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 600,000.000 قيدت فى   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  30-05-2022 برقم ايداع    2474 ورقم قيد  13054    مركز عام  عن "

المواد الكيماوية المساعدة للصباغة والطباعة والدهانات                              مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة 

محافظة الشرقية : الدور الول والثاني من القطعه رقم 306- جنوب غرب A6 - الروبيكي

69 - العل للتنمية البشرية و التأهيل السلوكي El Ola (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    2486 ورقم قيد  13055    مركز عام  عن اقامه و تشغيل واداره مركز لتنميه 

و تدريب الموارد البشريه .  - التاهيل السلوكى للطفال .                               مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة 

محافظة الشرقية : عمارة رقم 80- مجاورة رقم 34-

70 - : مجدولينا للستثمار الزراعي   (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    2492 ورقم قيد  13056    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين 

أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع 

وليس الري بطريق الغمر              فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.   تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت 

أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.   تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ 

أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.   - تربية الخيول   - زراعة جميع انواع النخيل لنتاج جميع انواع التمور   

- زراعه الفواكه والخضراوات بجميع انواعها واشكالها   إقامة المزارع السمكية . ,مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة 

محافظة الشرقية : شقة رقم2 - عمارة 178- الدور الول - بانوراما العاشر - المجاورة الخامسة -

71 - : ساتكو للغزل والنسيج   (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 6,000,000.000 قيدت فى   2022-05-31 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج  برقم ايداع    2494 ورقم قيد  13057    مركز عام  عن "

والمفروشات والملبس الجاهزة والصباغه والتجهيز     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الشرقية :  القطعة T -2 - 2 بالقطعة رقم 11- المنطقة الجنوبية
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72 - : رجب محمد امين جاد وشريكه شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   2022-05-31 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة المواسير  برقم ايداع    2497 ورقم قيد  13058    مركز عام  عن    "

البلستيك ولوزامها   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

- A1 المنطقة الصناعية - (II.BP) التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية : القطعه رقم
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فروع الشركات

1 - عماد سامي عياد حكيم لوقا وشركاه   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    2049 ورقم قيد   12595   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث بكافة انواعه ومستلزماته  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح  فرعى  عن "

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية 

-c1  المنطقة الصناعية-ivc الجمالون الخلفي بالدور الرضي-القطعة رقم

2 - أم تريبل ايه للتوكيلت التجارية M Triple A (ش.ذ.م.م)   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    2055 

- اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع  ورقم قيد   12835   فرعى  عن "

المشروبات ( عدا الكحولية ) و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى .  - التوكيلت التجارية , تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه .     وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية محل بالدور الرضي ببرج مكه-ناصية شارع ابو بكر الصديق مع شارع 

عثمان بن عفان -بفلل جامعة الزقازيق

3 - الحمد لنتاج بيض المائدة   (ش.ذ.م.م)   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    2082 ورقم قيد   

النشطة داخل قانون 72 ولئحته التنفيذية :  تربية جميع أنواع الدواجن لنتاج البيض   " 12235   فرعى  عن "

النشطة خارج قانون 72 ولئحته التنفيذية :  - الستيراد والتصدير ,مع التزام الشركة بأحكام القانون رقم 

121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وعلى القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام القانون 121 

لسنة 1982.   مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثماررقم 72 

لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت , مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالية 

ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ,وفى حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع 

بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .                                 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الشرقية 

مزرعه للدواجن البياض -بناحية منطقة اليسر

4 - احمد ابراهيم كامل عبدالهادى قنديل وشريكه   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    2108 ورقم قيد   

10102   فرعى  عن النشطة داخل قانون 72 ولئحته التنفيذية :

تجارة الجملة والتجزئة للمستلزمات الطبية والجهزة الطبية والرياضية ومستحضرات التجميل والغذية   

والمكملت الغذائية والدوية البيطرية والبشرية والكيماويات الدوائية والمعقمات والمطهرات والثاث المكتبي 

النشطة خارج قانون 72 ولئحته التنفيذية :

توزيع المستلزمات الطبية والجهزة الطبية والرياضية ومستحضرات التجميل والغذية و المكملت الغذائية   

والدوية البيطرية والبشرية والكيماويات الدوائية والمعقمات والمطهرات والثاث المكتبي 

مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثماررقم 72 لسنة 2017   

ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت , مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ,وفى حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية عقار 9-ش  ابوبكر الصديق

5 - شبانة للستثمار التجاري  SHABANA FOR COMMERCIAL INVESTMENT   قيدت فى   

11-05-2022 برقم ايداع    2091 ورقم قيد   12920   فرعى  عن نفس نشاط المركز العام  بجهة محافظة 

الشرقية المصنع الكائن قطعة رقم 5- بالمنطقة السادسة -المنطقة الصناعية -بساتين السماعيلية
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6 - ايجبشين استريت لين Egyptian straight line   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    2120 

ورقم قيد   12930   فرعى  عن تعديل غرض الشركة /ليصبح التصدير و التوكيلت التجاريه - التوريدات 

العمومية - اقامة وتشغيل مصنع لصناعة النسيج و الملبس الجاهزة والمفروشات تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشي تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال 

بعد الحصول ع التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه و بما ل يخل بحكم القوانين المنظمه 

لهذا الغرض و ذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و بشرط استصدار التراخيص 

اللزمه لممارسة هذه النشطه و يجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة تعديل العنوان - عقار 

رقم )16( ش سيف الدين- النزهة -

7 - ايجبشين استريت لين Egyptian straight line   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    2120 

ورقم قيد   12930   فرعى  عن تعديل غرض الشركة /ليصبح التصدير و التوكيلت التجاريه - التوريدات 

العمومية - اقامة وتشغيل مصنع لصناعة النسيج و الملبس الجاهزة والمفروشات تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشي تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال 

بعد الحصول ع التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه و بما ل يخل بحكم القوانين المنظمه 

لهذا الغرض و ذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و بشرط استصدار التراخيص 

اللزمه لممارسة هذه النشطه و يجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الشرقية الدور الرضي والول 

علوي - بالقطعه رقم 87 - بالمنطقه الصناعيه c8 - العاشر من رمضان - الشرقية

8 - التيسير للعيون )ش.م.م(   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    2152 ورقم قيد   9033   فرعى  عن 

اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخليه علجية أو طبية ) 

مستشفي متخصص في العيون ( بشرط أن تقدم 10% سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها

           

            مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية البدروم والرضي والول علوي -برج لمي -ش عبدالعزيز 

علي -امام الصعيدي للفاكهه

9 - شركة الربوة للستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي )ش.ذ.ذ.م(   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    

2235 ورقم قيد   3923   فرعى  عن غرض الشركة هو :  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية 

التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط أن تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر ) اقل من عشرين الف فدان 

( فيما عدا المناطق الصادر بها قرار  رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر 

العربيه رقم 3 56 لسنة 2008. 2 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية )الزيتون   العسل البيض 

العسل السود ( والتصدير والتجاره العامه لكل ما هو مسموح به قانونا والتوريدات العامة. مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات  السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فى 

الهيئ ات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الشرقية 

a6 العقار رقم 181أ-المنطقة الصناعية الثالثة جنوب غرب العاشر من رمضان

10 - ضياء حسين محمد فؤاد دحيه وشركاه   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    2281 ورقم قيد   82   

فرعى  عن محل لبيع وتجارة الدوات الكهربائية   التوريدات العمومية.على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدينة 

العاشر من رمضان فقط وفقا لقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1498 لسنة 2001و1144 لسنة 2002 مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها  بجهة محافظة الشرقية الوحدة 47 الرضي-المركز العالمي-الردنية -بغرض بيع وتجارة الدوات
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11 - قذاف للطرق والنشاءات   قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    2340 ورقم قيد   13002   فرعى  

عن مقر ادارى  بجهة محافظة السماعيلية 3 ش عمر والتحرير

12 - قذاف للطرق والنشاءات   قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    2340 ورقم قيد   13002   فرعى  

عن مقر ادارى  بجهة محافظة الشرقية فرع ادارى : 30 شارع السنترال الجديد عماره ال حموده

13 - علء الدين فؤاد عبدالرحمن وشريكته   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    2383 ورقم قيد   5091   

فرعى  عن 

النشطة داخل لئحة 72 :

 اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة. 

  النشطة خارج لئحة 72 : التصدير مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة           

            لمباشرة نشاطها .  

 

على الشركة إفراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 

و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017

عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون. على الشركة ممارسة 

النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن 

تلك المجالت .  بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 8- شارع 64

14 - السمر لتصنيع الملبس الجاهزة طاهر محمد طاهر السمر وشركاه   قيدت فى   26-05-2022 برقم 

ايداع    2398 ورقم قيد   13023   فرعى  عن -إنتاج الملبس الجاهزة وفرم وتنسيل فضلت القماش ولف 

وتغليف الخيوط وإنتاج المفروشات المنزلية والفندقية والتطريز وتصنيع وإنتاج الجوارب بجميع أنواعها وصناعة 

النسيج الدائري وغسيل ومعالجة وصباغة الجينز وجميع القمشة المنسوجة بالكيماويات والصباغ وتصنيع غزل 

ونسيج دائرى ومستطيل وتصنيع وبريات وفوط وإنتاج وتصنيع سجاد صلة وإنتاج وتصنيع ملبس جاهزة 

حريمي وبناتي واطفال بجميع أنواعها ومستلزماتها وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لممارسة 

نشاطها .  بجهة محافظة بورسعيد تعديل عنوان المركز الرئيسى للشركة الى : شارع نبيل منصور و احمد ماهر

15 - السمر لتصنيع الملبس الجاهزة طاهر محمد طاهر السمر وشركاه   قيدت فى   26-05-2022 برقم 

ايداع    2398 ورقم قيد   13023   فرعى  عن -إنتاج الملبس الجاهزة وفرم وتنسيل فضلت القماش ولف 

وتغليف الخيوط وإنتاج المفروشات المنزلية والفندقية والتطريز وتصنيع وإنتاج الجوارب بجميع أنواعها وصناعة 

النسيج الدائري وغسيل ومعالجة وصباغة الجينز وجميع القمشة المنسوجة بالكيماويات والصباغ وتصنيع غزل 

ونسيج دائرى ومستطيل وتصنيع وبريات وفوط وإنتاج وتصنيع سجاد صلة وإنتاج وتصنيع ملبس جاهزة 

حريمي وبناتي واطفال بجميع أنواعها ومستلزماتها وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لممارسة 

نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية افتتاح فرع انتاجي : المصنع الكائن علي قطعة الرض الصناعية رقم 313 

بالمنطقة الصناعية جنوب غرب 6 أ
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16 - لمينتك مصر لصناعة الخشاب )ش.م.م(   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    2444 ورقم قيد   

5588   فرعى  عن غرض الشركة هو

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب و الثاث بكافة أنواعه و أصنافه    

CHIPBOARDو الخشب الحبيبى MDF إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ألواح الخشب المضغوط  

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الميلمين فورمالدهيد ريزن واليوريا فورمالدهيد ريزن والغراء و البويات و   

البوليستر ريزن  . 

اقامة وتشغيل مصنع لتشبيع ورق الكرافت و ورق الديكور بالميلمين .   

إقامة وتشغيل مصنع لكبس اللواح بكافة انواعها بورق الديكور المشبع  بالميلمين و  بالكريلك  و طلء   

اللواح بالبويات و  البوليستر ريزن  .

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  وكبس اللواح اللدائنية المقساة  ) الفورمايكا ( .  

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وطباعة الورق بمختلف انواعه و مقاساته  .  

P.V.C Edge  (   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية بما فيها شريط الحرف من الـ  

banding( P.V.C

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة   

ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح و الستزراع و أن تستخدم طرق 

الري الحديثة وليس الري بطريقة الغمر ) أقل من عشرين ألف فدان (  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.

التصدير .   

مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة  و مركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة  .   

مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه   

النشطة  ويجوز  للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها  علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  .  بجهة محافظة الشرقية 

a5 القطعة رقم 23 المنطقة الصناعية

17 - تروليت للصناعات الكهربائية ش.م.م   قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    2472 ورقم قيد   

2999   فرعى  عن تعديل الغرض الي : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المصابيح الموفرة للطاقة   الموصلت 

والقواطع الكهربائية بكافة انواعها   السبوتات والكشافات الكهربائية   محولت وخوانق التيار الكهربائي   

المراوح والشقاطات الكهربائية  حبال النور ووحدات الضائه الخاصة بالحتفالت  بجهة محافظة الشرقية قطعة 

a5 رقم 92 بالمنطقة الصناعية

18 - هشام عبدالرؤف عبده سليم وشريكه   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    2477 ورقم قيد   3652   

فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع القمشة والملبس الجاهزة مع مراعاه احكام القوانين واللواءح 

والقارارت السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الشرقية 

القطعة رقم 417-المنطقة الصناعية جنوب غرب أ6
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 محو - شطب

1 - المهاجر للمواد الغذائية لصاحبها محمد ابراهيم محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   2740 قيد فى 

15-01-2017 برقم ايداع  99 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

2 - العادل لتجارة مواد البناء والتوريدات العمومية لصاحبها علي عدلي هاشم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   

10866 قيد فى 04-07-2021 برقم ايداع  2094 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم 

محو القيد لترك التجارة

3 - نيو كريت لصاحبها احمد حامد حسن علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   7608 قيد فى 13-10-2019 برقم 

ايداع  2429 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

4 - ار تي بيور للصناعات البلستيكية r t puer لصاحبها اسامة لؤي الشيخ قويدر  تاجر فرد سبق قيده برقم   

10285 قيد فى 15-03-2021 برقم ايداع  889 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو 

القيد لترك التجارة

5 - ام اند ايه لتصنيع الحذية والشنط والمستلزمات الجلدية لصاحبها محمد حسن محمد ابو النصر  تاجر فرد سبق 

قيده برقم   11754 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع  3833 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب 

السجل تم محو القيد لترك التجارة

6 - ماجيك شوز لصاحبها احمد عادل النادي زكريا جودة  تاجر فرد سبق قيده برقم   12089 قيد فى 

29-12-2021 برقم ايداع  4521 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك 

التجارة

7 - اوميجا OMEGA للستثمار العقاري والمقاولت العامة لصاحبها محمد منير عبدربه شاهين  تاجر فرد سبق 

قيده برقم   10920 قيد فى 11-07-2021 برقم ايداع  2203 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب 

السجل تم المحو لترك التجارة

8 - الهندسية للصناعات البلستيكية لصاحبها رجب محمد امين جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6749 قيد فى 

11-04-2022 برقم ايداع  1713 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو بامرمحو

9 - الهندسية للصناعات البلستيكية لصاحبها رجب محمد امين جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6749 قيد فى 

05-11-2020 برقم ايداع  2805 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو بامر محو

10 - محمود محمد عبدالفتاح المهدي لصاحبها محمود محمد عبدالفتاح المهدي  تاجر فرد سبق قيده برقم   9086 

قيد فى 31-08-2020 برقم ايداع  1993 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد 

لترك التجارة
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رأس المال

1 - البدر لصناعة الغزل والنسيج لصاحبها محمد عاشور توفيق بدر تاجر فرد سبق قيده برقم   903 قيد فى 

05-04-2015 برقم ايداع   238 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

6,000,000.000

2 - لريكا فاشون لصاحبها خالد اسماعيل محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   7173 قيد فى 

16-07-2019 برقم ايداع   1632 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

2,000,000.000

3 - بيوتك للنتاج الزراعي لصاحبها محمد السيد عبدا خليل طنطنوي تاجر فرد سبق قيده برقم   2593 قيد فى 

05-12-2016 برقم ايداع   1423 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

4 - سوبر ماركت الصفا والمروه لصاحبته هبه حسين محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   2631 قيد فى 

19-12-2016 برقم ايداع   1481 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

5 - هاى باك Hi pack لصاحبها محمد فوزي عطيه عبدالمطلب تاجر فرد سبق قيده برقم   5989 قيد فى 

04-11-2018 برقم ايداع   1908 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

1,500,000.000

6 - ارمك للصناعة لصاحبها احمد عبدالرازق محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   5206 قيد فى 

11-02-2018 برقم ايداع   206 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

2,000,000.000

7 - ليوجد تاجر فرد سبق قيده برقم   5206 قيد فى 11-02-2018 برقم ايداع   206 فى تاريخ  

31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000
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العناوين 

1 - المصريه للعمال الهندسيه  لصاحبها  عمرو عياد محمود حسن عياد تاجر فرد سبق قيده برقم    11997 

قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع    4299 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الشرقية القطعة رقم 267-نموذج )ج(-بالمنطقة الحنوبية 6 مليون م2- مجمع 3

2 - محمود السيد على على بحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم    1819 قيد فى 14-02-2016 برقم ايداع    

160 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شقة رقم 2- عمارة 14 الدور 

الرضي-بجوار صينية ال 70- مجاورة 37

3 - المصرية للصناعة والتجارة والتوريدات العامة . تاجر فرد سبق قيده برقم    1277 قيد فى 2015-09-22 

برقم ايداع    772 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم 83-

a4 المنطقة الصناعية المنطقة الصناعية

4 - الضحي للمنتجات البلستيكية لصاحبها عبدالعزيز محمد عبدالرحمن سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    

4485 قيد فى 22-08-2017 برقم ايداع    2357 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية القطعة رقم 172-نموذج ب- المنطقة الجنوبية 6 مليون م2- مجمع 2

5 - لريكا فاشون لصاحبها خالد اسماعيل محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    7173 قيد فى 

16-07-2019 برقم ايداع    1632 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

c8 قطعة رقم 108-المنطقة الصناعية

6 - مصر النور للغزل والنسيج والملبس الجاهزة لصاحبها نادر نبيه السيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    

4879 قيد فى 01-11-2017 برقم ايداع    2956 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة القطعة 606/3 بالمنطقة الصناعية 800 فدان وذلك يتم تعديل العنوان خارج المحافظة ولكن 

داخل دائرة المكتب

7 - ترو باك لصناعة الكرتون لصاحبها شكرى محمد ابراهيم الزنوكى تاجر فرد سبق قيده برقم    975 قيد فى 

05-06-2011 برقم ايداع    336 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

القطعة الصناعية رقم 69- المنطقة الصناعية أ 3

8 - رويال تك لتجارة الفران اللية والسيور الناقلة لصاحبتها مي محمد فهمي صيام تاجر فرد سبق قيده برقم    

5115 قيد فى 03-01-2018 برقم ايداع    21 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الشرقية محل رقم 13- الصفا مودرن -الردنية

9 - نجمة الطلئع للصناعات المغذية وحقن البلستيك لصاحبها صدقى سمير صدقى شاهين تاجر فرد سبق قيده 

برقم    823 قيد فى 24-02-2015 برقم ايداع    118 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية الوحدة رقم)25,24( عنبر ب -الدور العلوي -شركة كينج للصناعات )قطعة رقم vif) المنطقة 

b1 الصناعية

10 - ميتال لين للعمال الهندسية لصاحبها هشام مصيلحي عبدالعاطي عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم    

4251 قيد فى 06-06-2017 برقم ايداع    1914 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية القطعة رقم 288- المناطق الصناعية -ارض المطورين-منطقة ال 710 فدان -بجنوب العاشر

11 - ميتال لين للعمال الهندسية لصاحبها هشام مصيلحي عبدالعاطي عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم    

4251 قيد فى 06-06-2017 برقم ايداع    1914 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية الوحدة الصناعية رقم 59-مرحلة 2-مجمع ب-المجمعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية

12 - الصيل للستثمار العقاري والمقاولت العامة لصاحبها قاسم عمر علوان عوده تاجر فرد سبق قيده برقم    

7480 قيد فى 16-09-2019 برقم ايداع    2188 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية القطعة رقم 152- مجاورة 72-ثان

13 - المصطفي للتجاره والستيراد  لصاحبها ابراهيم مصطفي جاد حويشي تاجر فرد سبق قيده برقم    12024 

قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع    4348 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

a5 الشرقية القطعة رقم 104-بالمنطقة الصناعية
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14 - اجرو سايت لتصنيع السمدة AGRO SITE لصاحبها محمد أحمد أحمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده 

برقم    12892 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع    2007 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم 57-صناعات صغيرة-المنطقة الصناعية الثانية -

15 - سوبر ماركت الصفا والمروه لصاحبته هبه حسين محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    2631 قيد فى 

19-12-2016 برقم ايداع    1481 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

محل رقم 2- سوق الفتح-المجاورة الولي-مربع رقم 1

16 - البدر للغزل والنسيج والملبس الجاهزة لصاحبها احمد اسماعيل حسن عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    

1238 قيد فى 16-09-2015 برقم ايداع    727 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة القطعة رقم 192- بالمنطقة الصناعية 800 فدان

17 - الهندسية للصناعات البلستيكية لصاحبها رجب محمد امين جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    6749 قيد فى 

03-04-2019 برقم ايداع    874 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء 

-a1 المنطقة الصناعية-iibp الفرع بالعنوان- قطعة الرض الصناعية رقم

18 - الهندسية للصناعات البلستيكية لصاحبها رجب محمد امين جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    6749 قيد فى 

03-04-2019 برقم ايداع    874 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء 

a4 الفرع بالعنوان-قطعة الرض الصناعية رقم 81- المنطقة الصناعية

19 - الهندسية للصناعات البلستيكية لصاحبها رجب محمد امين جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    6749 قيد فى 

03-04-2019 برقم ايداع    874 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

a4 الموقع الرئيسي وموقع ممارسة النشاط-قطعة الرض الصناعية رقم 81-المنطقة الصناعية
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النشاط

1 - محمود السيد على على بحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  1819 قيد فى 14-02-2016 برقم ايداع    160

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة وصناعة 

الحذية ومنتجات الجلود   اعمال التصمميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع  النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 و لئحته التنفيذيه:  استصلح واستزراع الراضي 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.  البور او الصحراوية ومنها     

واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع  وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر   اعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها-   التوريدات العمومية والتوكيلت 

التجارية والستيراد والتصدير مع التزام الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين 

والقانون رقم 120 لسنة 1982 في شان تنظبم اعمال الوكالة التجارية وعلي القانون رقم 7 لسنة 2017     علي 

المنشاه افراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة وفي حالة عد اللتزام يسقط حقها في التملتع 

بمزايا القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاة الحصول على كافه التراخيص 

اللزمه لمباشرة نشاطها    تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 

فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها 

إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين 

المنظمة لهذا الغرض   التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا و التوريدات العمومية

2 - المصرية للصناعة والتجارة والتوريدات العامة . تاجر فرد سبق قيده برقم  1277 قيد فى 2015-09-22 

برقم ايداع    772وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  النشطة  داخل ق 72 - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع رولت شرنك من البولى اثيلين   استرتش فيلم وتجارة الخرده ومخلفات الصمصانع وتشكيل 

ةتشغيل المعادن وتصنيع وتعديل خطوط النتاج النشطة ق 72- التوريدات العامة مع التزام المنشاه بممارسة 

النشاط بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه . مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

3 - المصرية الخليجية للصناعات لصاحبها ثروت محمد سالم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  11208 قيد فى 

26-08-2021 برقم ايداع    2767وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  لنشطة داخل قانون  

72 ولئحته التنفيذيه :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ادوات مائدة من البلستيك واكواب ورقية ومناديل معطرة     

النشطة خارج  قانون  72 ولئحته التنفيذيه : الستيراد والتصدير مع التزام المنشاة باحكام القانون رقم 121 

لسنة 1982 في شان سجل المستوردين والقانون رقم 120 لسنة1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية 

وعلي القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام القانون 121 لسنة 1982   على المنشأة إفراد حسابات 

مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 و في حالة عدم التزام 

المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  عدم 

تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون. على المنشأة ممارسة النشاط 

الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك 

المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة                         لمباشرة نشاطها .
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4 - لريكا فاشون لصاحبها خالد اسماعيل محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  7173 قيد فى 

16-07-2019 برقم ايداع    1632وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  النشطة داخل ق 72   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة والنسيج الحديث والمفروشات والتطريز  النشطة خارج ق 72 

الستيراد و  التصدير مع التزام المنشأه بأحكام القانون رقم 121لسنة 1982و القانون رقم 7لسنة 2017بتعديل 

المستوردين  وعلي القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض  احكام القانون رقم 121لسنة 1982في شأن سجل    

احكام القانون رقم 121 لسنة 1982  على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد 

بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 و في حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و 

الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و 

الحوافز الواردة بذات القانون. على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 

لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمةازمة

5 - النور للتجارة لصاحبها احمد محمد السيد محمد مصطفي الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم  12514 قيد فى 

01-03-2022 برقم ايداع    947وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  0

6 - رويال تك لتجارة الفران اللية والسيور الناقلة لصاحبتها مي محمد فهمي صيام تاجر فرد سبق قيده برقم  

5115 قيد فى 03-01-2018 برقم ايداع    21وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تجارة 

الجملة والتجزئة للفران الليه بجمكبع اشكالها والسيور الناقله -علي ان يتم ممارسة النشاط داخل المدن 

والمجتمعات العمرانية الجديده والمناطق النائية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة الهيئة مسبقا. , مع 

مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشاه الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها

7 - محمود السيد على على بحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  1819 قيد فى 14-02-2016 برقم ايداع    160

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح    اعمال التصمميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج 

استصلح وتجهيز الراضي  والمصانع 2-  استصلح واستزراع الراضي البور او الصحراوية ومنها     

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن 

تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع 

وليس الري بطريق الغمر   اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

انواعها    التوريدات العمومية والتوكيلت التجارية والستيراد والتصدير مع التزام الشركة باحكام القانون رقم 

121 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين والقانون رقم 120 لسنة 1982 في شان تنظبم اعمال الوكالة 

التجارية وعلي القانون رقم 7 لسنة 2017     علي المنشاه افراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط 

علي حدة وفي حالة عد اللتزام يسقط حقها في التملتع بمزايا القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه وعلى المنشاة الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها    تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , 

ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح 

به قانونا و التوريدات العمومية

8 - المصطفي للتجاره والستيراد  لصاحبها ابراهيم مصطفي جاد حويشي تاجر فرد سبق قيده برقم  12024 قيد 

فى 16-12-2021 برقم ايداع    4348وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  النشطة داخل 

قانون  72 :  تجارة الجملة والتجزئة لقطع الغيار والماكينات  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات بلستيكية 

مزوده باجزاء معدنية   النشطة خارج  قانون  72 : الستيراد مع التزام المنشاة باحكام القانون رقم 121 لسنة 

1982 فى شأن سجل المستوردين  مع مراعاة القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام القانون 121 لسنة 

1982  على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 و في حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017  عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات 

القانون. على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة                         لمباشرة نشاطها .
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9 - البدر للغزل والنسيج والملبس الجاهزة لصاحبها احمد اسماعيل حسن عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  

1238 قيد فى 16-09-2015 برقم ايداع    727وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة متنوعة من اقمشة التريكو والغزل والنسيج  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السيارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها 0

10 - العالمية للمنطفات لصاحبها حمدي نجيب احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  10559 قيد فى 

28-04-2021 برقم ايداع    1425وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تجارة الجملة 

والتجزئة للمنظفات-

11 - نسر الجبل للحوم لصاحبها ياسر عبدالعزيز ابراهيم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  9119 قيد فى 

06-09-2020 برقم ايداع    2064وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تربية جميع انواع 

الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم. تربية جميع انواع الدواجن والطيور 

سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم  مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة   الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   1277 وتم ايداعه بتاريخ   

22-09-2015  برقم ايداع 772.000 الى : المصرية للصناعة والتجارة والتوريدات العامة .

2 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   5115 وتم ايداعه بتاريخ   

03-01-2018  برقم ايداع 21.000 الى : رويال تك لتجارة الفران اللية والسيور الناقلة لصاحبتها مي محمد 

فهمي صيام

3 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   7422 وتم ايداعه بتاريخ   

08-09-2019  برقم ايداع 2,081.000 الى : الرواد للصناعات الهندسية والمقاولت العامة لصاحبتها غاده 

محمد عبدالحميد علي سالم

الشخاص

1 - حنفي رضوان جاسر حنفي  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   10092 وتم ايداعه بتاريخ  16-02-2021 برقم 

ايداع    542تم التأشير فى تاريخ   16-02-2021   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - احمد بكري بكور وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    4320 قيدت فى 09-07-2017 برقم ايداع   2048 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمدة 3 سنوات تبدأ من 

9-5-2022 وتعيين السيد/ اسماء حسين عبدالمجيد مصفي للشركة

2 - شركة العالمية لتجارة الورق )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    2027 قيدت فى 03-05-2016 برقم 

ايداع   481 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمدة سنه من 

تاريخ 9-5-2022 وتعيين السيد/ افرايم فوزي اسحق جاد السيد مصفي

3 - شركة سوافذ للحفر والتكريك )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    5171 قيدت فى 28-01-2018 برقم 

ايداع   138 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم تصفية الشركة تصفية نهائية

4 - شركة سوافذ للحفر والتكريك )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    5171 قيدت فى 28-01-2018 برقم 

ايداع   138 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الشركة للتصفية

5 - مزارع وجه الخير شركة شخص واحد محدودة المسئولية   شركة سبق قيدها برقم    6638 قيدت فى 

13-03-2019 برقم ايداع   672 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين السيد/ محمد رفاعي محمد ابراهيم مصفيا للشركة لمدة عام

6 - حروف لنشر وتوزيع الكتب )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    7375 قيدت فى 29-08-2019 برقم 

ايداع   1994 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ 

احمد جمال محمد النوبي مصفيا للشركة علي ان تكون مدة التصفية خلل 6 اشهر من تاريخ 2022-5-16

7 - تلقيمة )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    10240 قيدت فى 09-03-2021 برقم ايداع   809 وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ باسل صلح علي 

الكتبي مصفيا للشركة علي ان تكون مدة التصفية خلل عام من تاريخ 2022-5-16

SMARKET FOR                                                     8 - سماركت للستيراد والتوزيع

IMPORT&DISTRIBUTION   شركة سبق قيدها برقم    7192 قيدت فى 18-07-2019 برقم ايداع   

1658 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الفرع

HALWIYIATI FOR MANUFACTURING  9 - حلوياتى لتصنيع و توزيع المخبوزات و الحلويات

AND DISTRIBUTION OF BAKERY & SWEETS CO .   شركة سبق قيدها برقم    8071 

قيدت فى 08-01-2020 برقم ايداع   49 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الفرع

10 - شهاب عبد العليم حسين كشكي وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    12903 قيدت فى 08-05-2022 برقم 

ايداع   2037 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الفرع

11 - اعمار النخبة للمقاولت العامة و التوريدات العموميه (ش.ذ.م.م)   شركة سبق قيدها برقم    6273 قيدت 

فى 24-12-2018 برقم ايداع   2461 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم تصفية الشركة 

تصفية نهائية

12 - اعمار النخبة للمقاولت العامة و التوريدات العموميه (ش.ذ.م.م)   شركة سبق قيدها برقم    6273 قيدت 

فى 24-12-2018 برقم ايداع   2461 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو بامر 

محو

13 - طارق فتحي حسين عامر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    4168 قيدت فى 17-05-2017 برقم ايداع   

1783 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم تصفية الشركة تصفية نهائية

14 - طارق فتحي حسين عامر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    4168 قيدت فى 17-05-2017 برقم ايداع   

1783 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لتصفية الشركة

15 - سكتش مصر للصناعات الكيميائية ) ش.ذ.م.م (   شركة سبق قيدها برقم    6027 قيدت فى 

13-11-2018 برقم ايداع   1988 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين السيدة/ هند مصطفي محمد احمد مصفيا للشركة علي ان تكون مدة التصفية خلل 6 اشهر من 

تاريخ 2022-5-22
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16 - دانة للصناعات الغذائية ) ش.ذ.م.م (   شركة سبق قيدها برقم    6028 قيدت فى 13-11-2018 برقم 

ايداع   1991 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم وضع الشركة تحت التصفية وتعيين 

السيدة/ هند مصطفي محمد احمد مصفيا للشركة علي ان تكون مدة التصفية خلل 6 اشهر من تاريخ 

2022-5-22

17 - بالميرا للتجارة  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    7094 قيدت فى 03-07-2019 برقم ايداع   1492 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم تصفية الشركة تصفية نهائية

18 - بالميرا للتجارة  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    7094 قيدت فى 03-07-2019 برقم ايداع   1492 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الشركة لتصفيتها تصفية نهائية

19 - بلك هورس لتصنيع الكرتون )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    10223 قيدت فى 2021-03-07 

برقم ايداع   783 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم تصفية الشركة تصفية نهائية

20 - بلك هورس لتصنيع الكرتون )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    10223 قيدت فى 2021-03-07 

برقم ايداع   783 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو بامر محو

21 - احمد جمعه حمزة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    4534 قيدت فى 06-07-2021 برقم ايداع   2131 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو بامر محو

22 - توليدو للخدمات التعليمية والستثمارات العامة )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    7649 قيدت فى 

16-10-2019 برقم ايداع   2495 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين السيده/ هند مصطفي محمد احمد مصفيا للشركة لمدة 6 اشهر من تاريخ 2022-5-23

23 - :- خير بلدنا لجميع انواع الطيوروالمواد الغذائية شركة ذات مسئولية محدودة.   شركة سبق قيدها برقم    

11302 قيدت فى 08-09-2021 برقم ايداع   2935 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ محمود زهران محمد عبدالرحمن مصفيا للشركة لمدة عام تبدأ من 

2022-5-23

24 - محمود السيد محمود يحي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    10184 قيدت فى 01-03-2021 برقم 

ايداع   710 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ 

عبدا السيد محمود يحي غنام مصفيا قانونيا للشركة للقيام باعمال التصفية علي ان تكون مدة التصفية خلل عام 

من تاريخ 2022-5-26

25 - سعيد عبدا السيد عطية وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    8266 قيدت فى 05-02-2020 برقم ايداع   

397 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم وضع الشركة تحت التصفية مدة 12شهر وتعيين 

السيد/ السيد جمال السيد عبدالفتاح مصفيا للشركة

26 - محمد مراد عبد الواحد علي عبده وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    8572 قيدت فى 2020-04-28 

برقم ايداع   957 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم وضع الشركة تحت التصفية لمدة 6 

اشهر تبدأ من 29-5-2022 وتعيين السيد / احمد مراد عبدالواحد مصفيا للشركة

27 - مأرب فودز للصناعات والتجارة ) ش.م.م (   شركة سبق قيدها برقم    1061 قيدت فى 2015-06-21 

برقم ايداع   466 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين 

السيد/ احمد عبدالجليل شاهر مصفيا للشركة علي ان تكون مدة التصفية خلل 6 اشهر تبدأ 2022-5-30

28 - فرحة للمفروشات والوبريات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    6945 قيدت فى 16-05-2019 برقم 

ايداع   1204 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ 

مدحت ابراهيم محمد بدوي مصفيا للشركة لمدة 12 شهر من تاريخ 31-5-2022 قابلة للتجديد

Page 41 of 83 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - مروه باسم حافظ لشين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     6353 قيدت فى 13-01-2019 برقم ايداع    

109وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,050,000.000

2 - حلوانى للطباعة شركة سبق قيدها برقم     12937 قيدت فى 10-01-2022 برقم ايداع    1529وفى تاريخ  

11-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  400,000.000

3 - سيروب بابيان وشريكته شركة سبق قيدها برقم     3321 قيدت فى 20-02-2017 برقم ايداع    756وفى 

تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

4 - جلوبال تريد للكيماويات ) ش.ذ.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     5895 قيدت فى 17-10-2018 برقم ايداع    

1742وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

5 - محمد يوسف محمد يوسف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     3027 قيدت فى 06-02-2017 برقم ايداع    

435وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

6 - الوهيب للصناعة والمقاولت والتوريدات العمومية )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     7115 قيدت فى 

07-07-2019 برقم ايداع    1535وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000

7 - : الرحمة للتشطيبات و المقاولت Al Rahma For Finishing And Contracting شركة شخص 

واحد محدودة المسئولية شركة سبق قيدها برقم     8652 قيدت فى 11-06-2020 برقم ايداع    1171وفى 

تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  400,000.000

8 - فاين لب للتحاليل الطبية )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     9614 قيدت فى 02-12-2020 برقم ايداع    

3113وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

9 - ناتشورال بيور جرين (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     7313 قيدت فى 19-08-2019 برقم ايداع    

1879وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000
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العناوين

1 - اجيبسم جروب لصناعة مواد البناء والديكور ) ش.ذ.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     6538 قيدت فى 

17-02-2019 برقم ايداع    448وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة :   

شقه رقم - الدور الثالث- عقار رقم 37 -شارع ابو داود الظاهري -وبذلك يتم نقل القيد من استثمار العاشر 

لستثمار القاهرة ولذلك لتعديل العنوان خارج المحافظة

2 - اونيكس لصناعة وتجارة البتروكيماويات ONYX PETROCHEMICAL INDUSTRY شركة سبق 

قيدها برقم     12907 قيدت فى 18-01-2018 برقم ايداع    3010وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع - شقه بالدور التاسع بالعقار رقم 84 شارع جامعه الدول العربيه - قسم 

الدقي - تم غلقة

3 - اونيكس لصناعة وتجارة البتروكيماويات ONYX PETROCHEMICAL INDUSTRY شركة سبق 

قيدها برقم     12907 قيدت فى 18-01-2018 برقم ايداع    3010وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع قطعة رقم 40 - تقسيم الزهراء - ابو رواش - تم غلقة

4 - اونيكس لصناعة وتجارة البتروكيماويات ONYX PETROCHEMICAL INDUSTRY شركة سبق 

قيدها برقم     12907 قيدت فى 18-01-2018 برقم ايداع    3010وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان : 1 شارع طلبة عويضة - الزقايق ثان - الشرقية

6 - اونيكس لصناعة وتجارة البتروكيماويات ONYX PETROCHEMICAL INDUSTRY شركة سبق 

قيدها برقم     12907 قيدت فى 18-01-2018 برقم ايداع    3010وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان قطعه 41 تقسيم الزهراء - جمعية السادات - ابو رواش - 

الكيلو 26 - تم غلقة

GOLDEN DRAGON                                          7 - جولدن دراجون الدولية للتجارة

INTERNATIONAL TRADE شركة سبق قيدها برقم     12933 قيدت فى 13-01-2021 برقم ايداع    

297وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شقة دور ثانى علوى - شارع بور 

سعيد .

8 - : عماد سامي عياد حكيم لوقا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     12595 قيدت فى 10-03-2022 برقم 

ايداع    1147وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الجمالون الخلفي بالدور 

-c1  المنطقة الصناعية-ivc الرضي-القطعة رقم

9 - أم تريبل ايه للتوكيلت التجارية M Triple A (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     12835 قيدت فى 

17-04-2022 برقم ايداع    1807وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل 

بالدور الرضي ببرج مكه-ناصية شارع ابو بكر الصديق مع شارع عثمان بن عفان -بفلل جامعة الزقازيق

10 - يورو شاتر للصناعه والتجاره Euro Shutters شركة سبق قيدها برقم     12889 قيدت فى 

19-11-2018 برقم ايداع    49146وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

شقة رقم 1 بالدور الرضي-عقار رقم 7-شارع التسعين الجنوبي -الحي الول -مجاورة 7- التجمع الخامس

11 - يورو شاتر للصناعه والتجاره Euro Shutters شركة سبق قيدها برقم     12889 قيدت فى 

19-11-2018 برقم ايداع    49146وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

قطعة رقم 37-المجاورة الثانية -الحي 13
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12 - دوكار للتنر والدهانات Docar )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     10210 قيدت فى 2021-03-04 

برقم ايداع    766وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 96 المنطقة العاشرة-

المنطقة الصناعية ببساتين السماعيلية

13 - الحمد لنتاج بيض المائدة   (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     12235 قيدت فى 19-01-2022 برقم 

ايداع    257وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مزرعه للدواجن البياض -

بناحية منطقة اليسر

14 - ايجل لتحويل و طباعة الستيكرز  (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     12502 قيدت فى 2022-02-28 

برقم ايداع    918وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ثلثة عنابر منفصلين 

(a1-a1( بالدور الرضي بالقطعة رقم 70 المنطقة الصناعية الثالثة

15 - التحاد للنظمة الذكية ) ميجا اي تي ( ) ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     3914 قيدت فى 

16-03-2017 برقم ايداع    1390وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الدور 

الول مبني 41- هليوبوليس جاردنز- شيراتون-

16 - لمينتك مصر لصناعة الخشاب )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     5588 قيدت فى 27-05-2018 برقم 

ايداع    928وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ش المزرعة البط البحرية- 

حوض عبدالخالق العمدة

17 - لمينتك مصر لصناعة الخشاب )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     5588 قيدت فى 27-05-2018 برقم 

ايداع    928وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 7ش الحكيم -ارض الحداد-

18 - لمينتك مصر لصناعة الخشاب )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     5588 قيدت فى 27-05-2018 برقم 

ايداع    928وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 13ش ابو اشرف - من ش 

احمد الهلوتي -عزبة خير ا

19 - لمينتك مصر لصناعة الخشاب )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     5588 قيدت فى 27-05-2018 برقم 

ايداع    928وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش المعتمدية-حوض المشايخ 

رقم 5-ارض اللواء

20 - احمد ابراهيم كامل عبدالهادى قنديل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     10102 قيدت فى 2021-02-17 

برقم ايداع    566وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عقار 9-ش  ابوبكر 

الصديق

21 - اونيكس لصناعة وتجارة البتروكيماويات ONYX PETROCHEMICAL INDUSTRY شركة سبق 

قيدها برقم     12907 قيدت فى 18-01-2018 برقم ايداع    3010وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان قطعه 41 تقسيم الزهراء - جمعية السادات - ابو رواش - 

الكيلو 26 -

22 - حلوانى للطباعة شركة سبق قيدها برقم     12937 قيدت فى 10-01-2022 برقم ايداع    1529وفى 

تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الول والثاني فوق الرضي - قطعه رقم 

374 -  المنطقه الصناعيه جنوب غرب 6أ -العاشر من رمضان - الشرقيه .

وبذلك ينقل القيد الي محافظه الشرقيه

23 - القريعي للصناعات الغذائية )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     4726 قيدت فى 26-10-2017 برقم 

ايداع    2766وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية داخل المنطقة الصناعية - 

بساتين السماعيلية -المنطقة التاسعه مسلسل رقم 198

24 - جلوبال تريد للكيماويات ) ش.ذ.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     5895 قيدت فى 17-10-2018 برقم 

ايداع    1742وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المنطقة 9-مسلسل رقم 

124 المنطقة الصناعية بساتين السماعيلية
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25 - محمد ابو الهدي يحيي صابوني وشريكه شركة سبق قيدها برقم     10239 قيدت فى 09-03-2021 برقم 

ايداع    808وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة 1-بالمنطقة الصناعية 

800 فدان -شرق الروبيكي

26 - باست للتصدير Baset For Exports )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     7914 قيدت فى 

05-12-2019 برقم ايداع    2979وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية : 

العقار رقم 10 - شارع سعد زغلول -

27 - التيسير للعيون )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     9033 قيدت فى 25-08-2020 برقم ايداع    1900

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية البدروم والرضي والول علوي -برج 

لمي -ش عبدالعزيز علي -امام الصعيدي للفاكهه

28 - شهاب عبد العليم حسين كشكي وشريكة شركة سبق قيدها برقم     12957 قيدت فى 17-01-2017 برقم 

ايداع    2032وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعه رقم 142 منطقة 

الصناعات A 5 تابعه لجهاز تنمية العاشر من رمضان والتابع لجهاز المجتمعات العمرانية الجديدة تم غلقة كفرع

29 - شهاب عبد العليم حسين كشكي وشريكة شركة سبق قيدها برقم     12957 قيدت فى 17-01-2017 برقم 

ايداع    2032وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعه رقم 142 منطقة 

الصناعات A 5 تابعه لجهاز تنمية العاشر من رمضان والتابع لجهاز المجتمعات العمرانية الجديدة

30 - عالم النسيج WORLD OF TEXTILES ) ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     5108 قيدت فى 

02-01-2018 برقم ايداع    4وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور 

c4 المنطقة الصناعية-cii الرضي- من المصنع المقام علي قطعة رقم

31 - محمد يوسف محمد يوسف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     3027 قيدت فى 06-02-2017 برقم ايداع    

435وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم 318-نموذج ب-المنطقة 

الصناعية الجنوبية 6 مليون م2-مجمع 2

32 - شركة الربوة للستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي )ش.ذ.ذ.م( شركة سبق قيدها برقم     3923 قيدت فى 

16-03-2017 برقم ايداع    1401وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

a6 العقار رقم 181أ-المنطقة الصناعية الثالثة جنوب غرب العاشر من رمضان

33 - شاهر عبدالمؤمن الدالتي وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     6642 قيدت فى 13-03-2019 برقم ايداع    

679وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الوحدتين رقمي)2 و 3(-عنبر رقم )

- )C2( بمجمع الصناعات الصغيرة - المنطقة الصناعية )س5(-نموذج )ج

34 - الوهيب للصناعة والمقاولت والتوريدات العمومية )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     7115 قيدت فى 

07-07-2019 برقم ايداع    1535وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة :  

شقة رقم )1( - بالدور الرضي -  بالعقار رقم )126( الحي المتميز - المنطقة الثامنة  -

35 - ميكرو اف سي )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     10571 قيدت فى 06-05-2021 برقم ايداع    

1454وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية وحدة رقم 453- مشروع الجوهرة 

مول-القطعة mc2  27-مركز المدينة

36 - ام تو أو للصناعة والتجارة M.T.O (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     12432 قيدت فى 

17-02-2022 برقم ايداع    735وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعة 

-b3 رقم 16-المنطقة الصناعية خدمات

37 - المصريه الليبية لصناعة وتشكيل وتشغيل المعادن شركة سبق قيدها برقم     9367 قيدت فى 

15-10-2020 برقم ايداع    2536وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

c6 قطعة رقم 26- بالمنطقة الصناعية
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38 - احمدى وشعلة لتصنيع اللت الغذائيه وخطوط النتاج - شركه ذات مسئوليه محدوده شركة سبق قيدها برقم     

9786 قيدت فى 28-12-2020 برقم ايداع    3451وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية القطعه 227-  الدور الرضي- المنطقه الصناعيه - جنوب غرب أ6 -

39 - ضياء حسين محمد فؤاد دحيه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     82 قيدت فى 11-07-2013 برقم ايداع    

85وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الوحدة 47 الرضي-المركز العالمي-

الردنية -بغرض بيع وتجارة الدوات

40 - : النبويه تكس  AL Nabaweya TEX (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     12613 قيدت فى 

13-03-2022 برقم ايداع    1177وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

- - A1 المنطقة الصناعية الثالثة - خلف مصنع الحلل -vr القطعة رقم

41 - احمد جمعه حمزة وشركاه شركة سبق قيدها برقم     4534 قيدت فى 13-09-2017 برقم ايداع    2464

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الول علوي بالمصنع الكائن بقطعة 

الرض رقم 216-المنطقة الصناعية جنوب غرب أ6

42 - ماهر صلح وعبدالرحمن صلح وبيومي صلح وأمير صلح شركة سبق قيدها برقم     9586 قيدت فى 

24-11-2020 برقم ايداع    3045وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

المنطقة الصناعية ببساتين السماعيلية المنطقة الثانية عشر - مسلسل رقم ضمن 78

43 - محمود عبد الفتاح محمد كفافي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     9223 قيدت فى 22-09-2020 برقم 

ايداع    2279وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم 2-منطقة 

الخدمات -المجاورة 76-الحي الحادي عشر

44 - احمد السيد جمعه و شريكه شركة سبق قيدها برقم     10959 قيدت فى 15-07-2021 برقم ايداع    

2283وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعة ارض بمساحة 1000م2- 

بمنطقة 6 مليون المطورين الجنوبية

45 - رويال موتور للموتوسيكلت وقطع الغيار شركة ذات مسئولية محدودة

   Royal Motor for Motorcycle and Spare parts شركة سبق قيدها برقم     12378 قيدت فى 

09-02-2022 برقم ايداع    589وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة 

رقم 86 المنطقة الصناعية A4العاشر

46 - علء الدين فؤاد عبدالرحمن وشريكته شركة سبق قيدها برقم     5091 قيدت فى 26-12-2017 برقم 

ايداع    3367وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 14 شارع مستشفي ناصر 

العام-

47 - علء الدين فؤاد عبدالرحمن وشريكته شركة سبق قيدها برقم     5091 قيدت فى 26-12-2017 برقم 

ايداع    3367وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم 8- شارع 64

48 - ايجي بروس للصناعات الغذائية  (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     7223 قيدت فى 2019-07-22 

برقم ايداع    1710وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الرضي-

c8 بالقطعة رقم 62 - المنطقه الصناعية ال

49 - لمينتك مصر لصناعة الخشاب )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     5588 قيدت فى 27-05-2018 برقم 

ايداع    928وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم 23 المنطقة 

a5 الصناعية

50 - شركة طيبة للبلستيك TAIBA FOR PLASTIC )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     5599 قيدت 

فى 29-05-2018 برقم ايداع    956وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية : 

المكتب الكائن في الوحدة رقم )2( -الدور الرابع - بالقطعة رقم 13- بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الول والثاني -
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51 - التيسير فارما للمستحضرات الطبية و التجميل AL Tayseer Pharma )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها 

برقم     11016 قيدت فى 29-07-2021 برقم ايداع    2395وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة القطعة رقم 149- بالمنطقة الصناعية ال 250فدان

52 - تروليت للصناعات الكهربائية شركة سبق قيدها برقم     2999 قيدت فى 15-09-2003 برقم ايداع    

403وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعة رقم 92 بالمنطقة الصناعية 

a5

53 - نبيل سلمه ذكي ميخائيل وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     4499 قيدت فى 27-08-2017 برقم ايداع    

2397وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعة 211 , والقطعة 241 - 

المنطقة الصناعية جنوب غرب أ6

54 - هشام عبدالرؤف عبده سليم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     3652 قيدت فى 01-03-2017 برقم ايداع    

1104وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم 417-المنطقة 

الصناعية جنوب غرب أ6

55 - سمر فاشون Samar Fashion ) ش.ذ.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     5983 قيدت فى 2018-11-04 

- mc1  18  برقم ايداع    1900وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعة

وحدة رقم 301-مول امل 1

56 - خالد محمد محمود و شريكه شركة سبق قيدها برقم     12506 قيدت فى 28-02-2022 برقم ايداع    

922وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعة رقم iia-بالمنطقة الصناعية 

c3
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النشاط

1 - اجيبسم جروب لصناعة مواد البناء والديكور ) ش.ذ.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     6538 قيدت فى 

النشاط الوارد  17-02-2019 برقم ايداع    448 وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع كافه  بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذيه  

النشاط الخارج عن المجالت  مواد و مستلزمات البناء والديكور ) المنتجات السمنتيه   جبس بوورد(    

) المقاولت العامه  (  علي الشركه افراد  المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذيه 

حسابات ماليه مستقله ومركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وفي حاله عدم 

التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017   

عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمنات و الحوافز الوارده بذلك القانون علي الشركه ممارسه النشاط 

الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك 

المجالت   وذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح والقرارات الساريه   وبشرط استصدار التراخيص اللزمه 

لممارسه هذه النشطه   ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج   كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

2 - المصرية السعودية للصناعات الكهربائية )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     4477 قيدت فى 

21-08-2017 برقم ايداع    2340 وفى تاريخ  09-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح : النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه * إقامة وتشغيل مصنع لتصنع السلك 

والكابلت والوصلت الكهربائية وسحب السلك النحاسية.الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيزة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.   : 

النشاط الخارج عن بالمجالت المنصوص عليها بقانون 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه التوريدات العمومية - 

تقديم الخدمات اللوجستية من الشحن والتفريغ والنقل البري للبضائع وليتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب 

والبضائع )الدخلي -الدولي ( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين 

واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الدخلي والدولي  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او 

التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها 

او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

3 - دوكار للتنر والدهانات Docar )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     10210 قيدت فى 04-03-2021 برقم 

ايداع    766 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع التنر والمذبيات 

والمنظفات وكافة الكيماويات وتجارة المواد الكيماوية , وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .
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11 - بهاء الدين عاطف محمد و شريكه شركة سبق قيدها برقم     10476 قيدت فى 13-04-2021 برقم ايداع    

1261 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق  رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه .

النائية, والمناطق خارج الوادي القديم. النشاط  الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذيه    التسويق العقاري علي الشركة افراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل لكل نشاط 

علي حدة.وفي حاله عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القا

4 - الصالحية العقارية للستثمار و التطوير العقارى )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     11031 قيدت فى 

01-08-2021 برقم ايداع    2423 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح القيام بجميع انواع 

المقاولت العامة و المتخصصة و الستثمار العقارى من شراء و بيع و تقسيم الراضى و تجهيزها و اقامة 

التجمعات و الوحدات السكنية و تمليكها و تاجيرها و استغللها و القيام باعمال البنية الساسية من صرف صحى و 

مياه و كهرباء و انشاء ورصف و تمهيد الطرق و الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية مع التزام الشركة 

باستيفاء شروط القيد في سجل المصدرين وفقا لحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 والقيد في سجل المستوردين 

وفقا لحكام القانونين رقم 120 121 لسنة 1982 و استصلح و استزراع الراضي البور و الصحراوية او 

احدهما و يشمل ذلك :  )أ( استصلح و تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع . )ب( 

استزراع الراضي المستصلحة . ويشترط هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح و 

الستزراع و ان تستخدم طرق الري الحديثة و ليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 و المرسوم 

بقانون رقم 14 لسنة 2012 . و النتاج الحيواني و الداجني و السمكي و يشمل ذلك :  )أ( تربية جميع انواع 

الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم . )ب( تربية جميع انواع الدواجن و 

الطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم و اقامة المزارع السمكية و 

كذا صيد السمك و تربية الخيول .) و كل ماسبق مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007 و 

مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 (-  اقامة وادارة وتشغيل المدارس وجامعات  

مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطه و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية .

5 - علي محمد سروجي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     10022 قيدت فى 07-02-2021 برقم ايداع    407 

وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 

72 لسنة 2017 ولئحتة التنفيذية                  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه مستحضرات التجميل 

ومستحضرات العنايه بالشعر والبشره بكافه انواعها وكريمات الشعر والبشره  وصباغات الشعر وكريمات الحمايه 

من الشمس وخلط وتعبئه زيوت الشعر والعطور كل ذلك للنفس والغير  النشاط الخارج عن المجالت المنصوص 

عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحتة التنفيذية  تصنيع وتعبئه )مستحضرات التجميل ومستحضرات العنايه 

بالشعر والبشره بكافه انواعها وكريمات الشعر والبشره  وصباغات الشعر وكريمات الحمايه من الشمس وخلط 

وتعبئه زيوت الشعر والعطور ( لدى الغير   على الشركة إفراد حسابات ماليه مستقلة ومركز مالى مستقل للنشاط 

الوارد بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 وفى حالة عدم اللتزام الشركه بهذا الشرط  يسقط حقها فى التمتع 

بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017   عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

رقم 72 لسنة 2017 ولئحتة التنفذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت      مع مراعاه احكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها
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6 - حلوانى للطباعة شركة سبق قيدها برقم     12937 قيدت فى 10-01-2022 برقم ايداع    1529 وفى 

تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه ليصبح:- اقامه وتشغيل مصنع لطباعه الملبس 

ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون

7 - حسن فاروق حسن على وشريكه شركة سبق قيدها برقم     6922 قيدت فى 12-05-2019 برقم ايداع    

1164 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح االنشطة داخل قانون 72 اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الملبس الجاهزة. النشطة خارج القانون التصدير   مع اللتزام الشركة بممارسة   النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون 72 لسنة 2017   ومراعاه احكام التوكيلت التجارية مع اللتزام بأحكام 

القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية.     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون 

. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها .

8 - شاهر عبدالمؤمن الدالتي وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     6642 قيدت فى 13-03-2019 برقم ايداع    

النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها  679 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح :   أ -

النشاط  اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.  ب - بقانون رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذيه:  -

التوريدات العمومية .   الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذيه:  -

علي الشركة افراد حسابات مالية مستقله ومركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 

وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 

لسنه 2017, عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون,وعلي الشركة 

ممارسه النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج 

عن تلك المجالت , مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

9 - الوهيب للصناعة والمقاولت والتوريدات العمومية )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     7115 قيدت فى 

07-07-2019 برقم ايداع    1535 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح وغرض الشركة هو:   

المزارع  إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس فيما ل يتجاوز التعليم الثانوي وفيما عدا المدارس الدولية  " "

استزراع الراضي  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع   " السمكية   "

المستصلحة   ويشترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم 

التوريدات العمومية   " المقاولت العامة   " طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.  "

التصدير والوكالة التجارية وعلي الشركة اللتزام بالقانون رقم 120 لسنة 1982 في شان تنظيم أعمال الوكالة 

التجارية   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن  تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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10 - بهاء الدين عاطف محمد و شريكه شركة سبق قيدها برقم     10476 قيدت فى 13-04-2021 برقم ايداع    

1261 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق  رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه .

النائية, والمناطق خارج الوادي القديم. النشاط  الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذيه    التسويق العقاري علي الشركة افراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل لكل نشاط 

علي حدة.وفي حاله عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القا

12 - رويال موتور للموتوسيكلت وقطع الغيار شركة ذات مسئولية محدودة

   Royal Motor for Motorcycle and Spare parts شركة سبق قيدها برقم     12378 قيدت فى 

09-02-2022 برقم ايداع    589 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح    النشاط الخاضع 

لقانون 72 لسنة 2017           اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطع غيار الموتوسيكلت  منها الجنوط اللومنيوم 

ودفيرة الكهرباء وعداد السرعة وكتل      الكهرباء     والفوانيس المامية والخلفية والرفرف المامى والخلفى 

وغيرها     النشاط الغير خاضع لقانون 72 لسنة 2017     التصدير      وعلى الشركة انشاء حسابات مالية 

مستقلة ومركز مالى مستقل لكل نشاط من النشطة على حدة     وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقررات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة      ويجوز للشركة ان تشترك باى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها والتى قد تعاونها           على تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها اوتلحقها بها وذالك طبقا لحكام      

القانون

13 - كابيتال الصناعية  (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم     6997 قيدت فى 28-05-2019 برقم ايداع    

1304 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع الجهزة 

الكهربائية والدوات المنزلية وهى البوتجازات بكل أنواعها  وأفران الطهى الكهربائى والميكروويف  وغسالت 

الملبس و الطباق بجميع أنواعها  والثلجات والديب فريزر الفقى والرأسى والتليفزيون والشاشات والخلطات 

الكهربائية بكافة أنواعها ومحضرات الطعام والكيتشن ماشين و مكواة الملبس الكهربائية بجميع أنواعها والمكانس 

الكهربائية  والغليات الكهربائية  ومبرد المياة وأدوات الطهى والمطبخ والمراوح  و السخانات الكهربائية  

وسخانات الغاز ودفايات الغاز والكهرباء والزيت ومكيفات الهواء وتصنيع وتجميع الثاث المنزلى والمكتبى من 

الخشب أو المعدن 0  وذلك دون الخلل  بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة , ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج 

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 0

14 - شركة طيبة للبلستيك TAIBA FOR PLASTIC )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     5599 قيدت فى 

29-05-2018 برقم ايداع    956 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح *- التجارة العامة و 

التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  و على الخص تجارة المواد الولية للبلستيك .  *- التوريدات العمومية فيما هو 

مسموح به قانونا .  * - الستيراد , تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 و القانون رقم 7 لسنة 

2017 بتعديل احكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين .  *- التصدير , تلتزم الشركة 

بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 و القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل احكام القانون رقم 121 لسنة 1982 

في شأن سجل المصدرين  .  مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية .
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15 - المهندسين المتحدون لتصنيع قطع البولي ايثيلين  (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     12370 قيدت فى 

08-02-2022 برقم ايداع    565 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   المجالت المنصوص 

اقامه او  اقامه ومتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك   - عليها بالقانون رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذيه :  -

ادارة وتشغيل وصيانه محطات تحليه المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها وفقا 

اعمال التصميمات الهندسيه  للمعايير الفنيه والعلميه المقرره فى هذا الشان  -  انتاج المعدات وخطوط النتاج   -

اعداد النمازج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها   - للمعدات وخطوط النتاج والمصانع   -

اقامه او اداره وتشغيل وصيانه محطات طلبمات  مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضى 

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وصيانه جميع انواع ومقاسات  المخصصه للصتصلح والستزراع   -

ماكينات لحام المواسير البوبى ايثيلين   النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون 72 لسنه 2017 

المقاولت العامه والمتكامله والمتخصصه   - التوريدات العموميه   على الشركه افراد حسابات  ولئحته التنفيذيه   -

ماليه مستقله ومركز مالى مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وفى حاله عدم التزام الشركه 

عدم تمتع  بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017   -

على الشركه ممارسه النشاط الوارد  النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون   -

بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت   

وذلك دون الخلل باحد القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه  -

هذه النشطه   ويجوز للشركه ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه 

باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

الكيان القانونى

1 - عماد محمد عبدالقادر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     5881 قيدت فى 15-10-2018 برقم ايداع    

1715 وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

2 - محمد يوسف محمد يوسف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     3027 قيدت فى 06-02-2017 برقم ايداع    

435 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

3 - احمد محمد هلل وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     3681 قيدت فى 02-03-2017 برقم ايداع    1134 

وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :08-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 6353   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-01-2019 برقم ايداع    109 الى   مروه باسم حافظ لشين وشركاه

2 -  فى تاريج :08-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 7931   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-12-2019 برقم ايداع    3013 الى   محمد احمد احمد شهاوي وشريكته

3 -  فى تاريج :08-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12903   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-05-2022 برقم ايداع    2037 الى   شهاب عبد العليم حسين كشكي وشريكة

4 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 7834   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-11-2019 برقم ايداع    2825 الى   تامر حبيب حلمى وشريكه

5 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12915   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-05-2022 برقم ايداع    2078 الى   الشركه العربيه لمقاولت حفر البار

6 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2071   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-03-2022 برقم ايداع    1556 الى   شركة ميجا ايجيبت )ش.ذ.م.م(

7 -  فى تاريج :15-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12940   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-05-2022 برقم ايداع    2140 الى   اتش ام دبليو لستغلل العلمات التجارية

8 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8831   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-07-2020 برقم ايداع    1498 الى    أيمن على حسين محمد وشريكته

9 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12947   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-05-2022 برقم ايداع    2160 الى   ايجيبسم جروب لصناعه مواد البناء والديكور )ش.ذ.م.م(

10 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12948   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-05-2022 برقم ايداع    2164 الى   تجدد للبرمجيات وخدمات الطاقة الجديدة والمتجددة

11 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12953   وتم 

Arcon - ايداعه بتاريخ 17-05-2022 برقم ايداع    2174 الى   اركون لتصنيع الجهزه الطبيه

12 -  فى تاريج :18-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 6642   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-03-2019 برقم ايداع    679 الى   شاهر عبدالمؤمن الدالتي وشريكيه

13 -  فى تاريج :18-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12864   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-05-2022 برقم ايداع    2240 الى   رانينج رابيت ال ال سى

14 -  فى تاريج :18-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12864   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-05-2022 برقم ايداع    2241 الى   رانينج رابيت ال ال سى

15 -  فى تاريج :18-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12968   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-05-2022 برقم ايداع    2209 الى   أحمد محمد مجاهد وشركاه

16 -  فى تاريج :18-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12970   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-05-2022 برقم ايداع    2222 الى   أحمد عبدالرحمن للمقاولت والتوريدات العمومية

17 -  فى تاريج :18-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12972   وتم 

Altaif Company for  ايداعه بتاريخ 18-05-2022 برقم ايداع    2226 الى   الطيف للنتاج الحيواني

Animal Production
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18 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12978   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-05-2022 برقم ايداع    2255 الى   عمر مصطفي احمد الصرفي وشركاه

19 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12983   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-05-2022 برقم ايداع    2264 الى   المهندس يوتن للدهانات والبويات الصناعية والبحرية 

يوتن مصر

20 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12613   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-03-2022 برقم ايداع    1177 الى   : النبويه تكس  AL Nabaweya TEX (ش.ذ.م.م)

21 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12687   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-03-2022 برقم ايداع    1385 الى   محمود ماجد عبدالعظيم محمد لظ وشريكيه

22 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 712   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-12-2014 برقم ايداع    604 الى    صلح حسين صلح ابراهيم سويلم وشريكيه

23 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 10118   وتم 

 cetreva eg health care ايداعه بتاريخ 21-02-2021 برقم ايداع    595 الى   ستريفا مصر هيلث كير

ش.م.م

24 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12378   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-02-2022 برقم ايداع    589 الى   رويال موتور للموتوسيكلت وقطع الغيار شركة ذات 

مسئولية محدودة

Royal Motor for Motorcycle and Spare parts   

25 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 13003   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-05-2022 برقم ايداع    2341 الى   رمال للضاءة

26 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9253   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-09-2020 برقم ايداع    2332 الى   حسين حسن احمد السيد وشريكيه

27 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12569   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-05-2022 برقم ايداع    2390 الى   الشركه المصريه الدوليه لتكنولوجيا الغاز ) غازتك (

28 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 13018   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-05-2022 برقم ايداع    2384 الى    شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) 

مراكز الشفا التخصصيه (

29 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 13018   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-05-2022 برقم ايداع    2385 الى   شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) 

مراكز الشفا التخصصيه (

30 -  فى تاريج :29-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3681   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-03-2017 برقم ايداع    1134 الى   احمد محمد هلل وشريكيه

31 -  فى تاريج :29-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 13031   وتم 

R M  T  ايداعه بتاريخ 29-05-2022 برقم ايداع    2409 الى    ار  ام  تي للتصنيع والتوريد

32 -  فى تاريج :29-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 13032   وتم 

capital office furniture ايداعه بتاريخ 29-05-2022 برقم ايداع    2418 الى   كابيتال اوفيس فورنتشر

33 -  فى تاريج :29-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 13038   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-05-2022 برقم ايداع    2435 الى   أجرى اكسيز للستثمار الزراعي
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34 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5543   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-05-2018 برقم ايداع    831 الى   احمد عبدالحميد عبدالحميد حسان  وشريكه

35 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 13050   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-05-2022 برقم ايداع    2465 الى   طارق ابراهيم محمود ابراهيم وشريكه لنتاج 

الموتوسيكلت وقطع غيارها
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الشخاص

1 - ممدوح سيد محمود بهجت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135   وتم ايداعه بتاريخ    

08-10-1996 برقم ايداع   142 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2001  بــ :  تم قبول استقالته

2 - اشرف محمد علم ابراهيم علم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135   وتم ايداعه بتاريخ    

08-10-1996 برقم ايداع   142 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2001  بــ :  تم قبول استقالته.

3 - محمد فاروق عصمت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2711   وتم ايداعه بتاريخ    2005-06-05 

برقم ايداع   64 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2005  بــ :  ممثل عن الفراد

4 - ماهر رسمي سدراك فرج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2711   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2005 برقم ايداع   64 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2005  بــ :  ممثل  عن شركة ايبيكو

5 - حجازي ابراهيم حجازي علي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2711   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2005 برقم ايداع   64 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2005  بــ :  ممثل عن شركة ايبيكو

6 - عاصم عبد العال محمد العقباوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2711   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2005 برقم ايداع   64 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2005  بــ :  ممثل عن شركة ايبيكو

7 - محمد صلح الدين عبد الفتاح محمد على الشقشى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    2711   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-06-2005 برقم ايداع   64 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2005  بــ :  ممثل عن شركة ايبيكو

8 - اسامه كامل احمد رستم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2711   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2005 برقم ايداع   64 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2005  بــ :  ممثل عن الفراد

9 - احمد سعيد محمد كيلنى احمد البحيرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2711   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2005 برقم ايداع   64 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2005  بــ :  ممثل عن شركة ايبيكو

10 - سامر محمد محم سيد احمد  مفوض   المقيد برقم قيد    867   وتم ايداعه بتاريخ    20-05-2009 برقم 

علي تحديد  سلطات و صلحيات السيد /  ايداع   186 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2009  بــ :  الموافقة   -

سامر محمد محمد سيد أحمد مدير عام الشركة ـ  وهي علي النحو التالي "حق تمثيل الشركة أمام كافه الجهات 

والتوقيع نيابة عنها أمام كافه الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع نيابة عن الشركة على الشيكات والسحب 

النقدي من البنوك حتى مبلغ عشرة ألف جنية مصري وكذلك له حق اليداع وكذلك التوقيع على الشيكات 

المصرفية أمام البنوك بل حد اقصى وكذلك التوقيع على التحويلت البنكية داخل مصر فقط في حدود 50 الف 

جنيه إسترليني  وكذلك له الحق  منفردا في التوقيع على المستندات أو النماذج البنكية بل حد أقصى, وله حق 

تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذككر.

11 - نبيل محمد صغير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    233   وتم ايداعه بتاريخ    2013-04-24 

برقم ايداع   255 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2013  بــ :  وعضو منتدب

12 - محمد محمد نائل صغير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    233   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2013 برقم ايداع   255 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2013  بــ :  وعضو منتدب

13 - زها صلح نحاس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    233   وتم ايداعه بتاريخ    2013-04-24 

برقم ايداع   255 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2013  بــ :  وعضو منتدب

14 - عصام محمد صغير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    233   وتم ايداعه بتاريخ    2013-04-24 

برقم ايداع   255 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2013  بــ :  وعضو منتدب

15 - صلح مصطفى نحاس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    233   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2013 برقم ايداع   255 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2013  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 3 

سنوات مع البقاء علي الصلحيات الوارده بالسجل كما هي دون تعديل

16 - عامر مصطفى نحاس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    233   وتم ايداعه بتاريخ    2013-04-24 

برقم ايداع   255 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2013  بــ :  وعضو منتدب

17 - زهير محمد جبسه  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    233   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2013 برقم ايداع   255 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2013  بــ :  
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18 - نورى زهير جبسه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    233   وتم ايداعه بتاريخ    2013-04-24 

برقم ايداع   255 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2013  بــ :  وعضو منتدب

19 - دلل مصطفى نحاس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    233   وتم ايداعه بتاريخ    2013-04-24 

برقم ايداع   255 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2013  بــ :  وعضو منتدب

20 - منال أحمد بازرباشى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    233   وتم ايداعه بتاريخ    2013-04-24 

برقم ايداع   255 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2013  بــ :  وعضو منتدب

21 - محمد احمد بازرباشى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    233   وتم ايداعه بتاريخ    2013-04-24 

برقم ايداع   255 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2013  بــ :  وعضو منتدب....

22 - منير مصطفى نحاس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    233   وتم ايداعه بتاريخ    2013-04-24 

برقم ايداع   255 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2013  بــ :  وعضو منتدب

23 - يسرى هاشم صالح رجب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2144   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-06-2016 برقم ايداع   669 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2016  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , 

ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين أو مجتمعين .                                           ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفرد الحق 

فى التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام    جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم   وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وله حق التوقيع على عقود القتراض 

والرهن لصالح البنوك أو البنك الهلى المصرى أو للغير وله حق التوقيع على عقود القتراض والرهن للنفس 

والغير وكذا له الحق فى توكيل البنك الهلى المصرى ) أو البنوك (  أو الغير فى كل أو بعض ما ذكر وذلك أمام 

مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وأمام البنوك وأمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وذلك باسم الشركة 

ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات بإسم الشركة 

ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل. وله حق توكيل وتفويض الغير فى 

كل أو بعض ماذكر.

24 - محمد حسام محمد فايز السيد عبيد  مدير عام   المقيد برقم قيد    5002   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-2016 برقم ايداع   3179 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2016  بــ :  

25 - فادي كمال البسيوني طه فايد  مدير   المقيد برقم قيد    5002   وتم ايداعه بتاريخ    31-07-2016 برقم 

ايداع   3179 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2016  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما 

منفردين  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة 

أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  وللسيد / فادي كمال البسيوني طه فايد -  منفرد - الحق في التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم لغراض الستيراد وكل ما يتعلق بشئون الشركة ولهما حق توكيل الغير بكل او 

بعض ما ذكر.   وللسيد/  محمد حسام محمد فايز السيد عبيد) سوري الجنسية (  منفردا حق التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع للموال المنقولة وغير المنقولة 

باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

26 - نجاه عبدالغنى الحفار  مدير   المقيد برقم قيد    5002   وتم ايداعه بتاريخ    31-07-2016 برقم ايداع   

3179 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2016  بــ :  تم قبول استقالته
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27 - محمد يوسف محمد يوسف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3027   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2017 برقم ايداع   435 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2017  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين  المتضامنين مجتمعين   أو منفردين  ولهما الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب واليداع والتوقيع علي الشيكات وفتح 

حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافه صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها  وللشريك المتضامن )رضا 

عبدالنبي محمد عمر ابو هيفه منفردا (  الحق في التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل وله الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أوبعض ما ذكر.

28 - رضا عبدالنبى محمد عمر ابوهيفه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3027   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2017 برقم ايداع   435 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2017  بــ :  

29 - ماجد سعيد محمد علي  مدير   المقيد برقم قيد    3912   وتم ايداعه بتاريخ    15-03-2017 برقم ايداع   

1388 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2017  بــ :  تم قبول استقالته

30 - يمان حمويه YAMAN HAMOUIE  مدير   المقيد برقم قيد    3912   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2017 برقم ايداع   1388 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2017  بــ :  سانت كيتس ونفيس

31 - محمد سامي محمد زكريا حلوة  مدير   المقيد برقم قيد    3912   وتم ايداعه بتاريخ    2017-03-15 

برقم ايداع   1388 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2017  بــ :  

32 - عبداللطيف الشيخ قويدر  مدير   المقيد برقم قيد    3912   وتم ايداعه بتاريخ    15-03-2017 برقم 

ايداع   1388 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2017  بــ :  

33 - ملهم صبحي قرقناوي  مدير   المقيد برقم قيد    3912   وتم ايداعه بتاريخ    15-03-2017 برقم ايداع   

1388 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2017  بــ :  
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34 - ليما وليد سمان  مدير   المقيد برقم قيد    3912   وتم ايداعه بتاريخ    15-03-2017 برقم ايداع   

1388 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2017  بــ :  ييمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير و لهم منفردين 

او مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد 

الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة .  وللسيد / يمان حمويه yaman Hamouie  و السيد / 

عبد اللطيف الشيخ قويدر مجتمعين او منفردين , الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية و غير الحكوميه و القطاع العام و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

و المصارف من سحب وايداع و التوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات 

الضمان و حق القتراض و الرهن باسم الشركة ولمصلحتها و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و 

كل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها , وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول 

الشركة و ممتلكاتها العقاريه و الراضي و السيارات باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض و دفع المبالغ و توقبع 

و تحويل وبيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجاريه و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر  وللسيدة /ليما وليد سمان - حق 

الدارة التنفيذيه   ولها في هذا الصدد بشكل عام تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكوميه وغير الحكوميه و 

القطاع العام و القطاع الخاص بكافة اشكالهم   وبشكل خاص لها التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها مع الهيئة 

العامه للستثمار و المناطق الحره و الجمارك بكافة مصالحها و هيئة التنميه الصناعيه و الضرائب المصريه بكافة 

مأمورياتها و ضرائب القيمه المضافة و الوزارات وهيئة تنميه الصادرات و هيئة الرقابه على الصادرات و 

الواردات و صندوق تنميه الصادرات و الشهر العقاري .  و إنهاء الجراءات الجمركية علي شـحنات الصادر 

والوارد و إعادة التصديرعلي مشـمول جميع الرسائل باسم الشركة التجاري والتوقيع    نيابة عن الشركة عن 

جميع مستندات البيان الجمركي واستلم الصور الضوئية والتوقيع نيابة عن الشركة علي إقرار القيمة في الرسائل 

الواردة  وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإصدار المنشأ وتمثيل الشركة أمام 

 Telex Release كافة جهات العرض التي يتطلبها الفراج الجمركي وكذلك استلم بوالص الشحن و عمل

وإذون التسليم وجميع المرفقات من شركات الطيران أو شركات الشحن أو التوكيلت الملحية واستلم البضائع 

الخاصـة بنا وسداد كافة الرسوم المستحقة عليها  وتمثيل الشركة امام شركة السكندرية لتداول الحاويات و الشركة 

الصينية )شركات السكندرية لمحطات الحاويات الدولية(  و جمارك مرغم و شركة MTS) النافذة الموحدة (  

وكذلك تقديم المطالبات الخاصة بالشركة,السادة / شركة  )دمياط - السكندرية - بورسعيد - الدخيلة - السخنة - 

شرق التفريعة (  لتداول الحاويات والبضائع والتسويات و استلم الشيكات لدي الدارات المذكورة عالية و تمثيلنا 

امام ادارة شرطة الميناء تمثيل  كامل والتوقيع نيابة عن الشركة امامها فى كل ما يتعلق بشحناتنا  وكذلك استخراج 

التصاريح اللزمة للشركة  وتمثل الشركة في  تسليم واستلم الوراق والمستندات واعتماد عقود اليجار وتسليم 

واستلم كافة الوراق الخاصة بذلك والتعامل مع الشهر العقاري وتوثيق واعتماد وإثبات تاريخ عقود اليجار 

والتوقيع عليهم ولهم الحق فى تمثيلنا أمام الشهر العقارى وتوثيق كافة أنواع     العقود وإثبات تاريخها وتقديم 

المستندات الخاصة بها واستلمها  والتوقيع عليها وتسليمها واستلمها وتمثيلنا أمام اتحاد الصناعات المصرية 

وتمثيلنا والتعامل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية و تقديم القرارات وتسليم واستلم الرخص والسجلت 

الصناعية  والتعامل مع الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب بكافه مأمورياتها  وضرائب 

القيمة المضافة والسجل التجاري والغرف التجارية ومصلحة الجمارك بكافة إداراتها والمتعاملين مع الجمارك 

والرقابة على الصادرات والواردات والتأمينات الجتماعية ووزارة الصحة بكافة إداراتها ومديرية الشئون الصحية 

والجوازات والهجرة وجميع ما يخص السفارات  وإدارة الكهرباء والمرافق والتوقيع علي ذلك وكافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والتعامل مع المرور فى التجديد والترخيص واستخراج شهادات البيانات والمخالفات 

وجميع إداراته. وتمثيل الشركة فى جميع القضايا التي ترفع من أو ضد الشركة أمام جميع المحاكم وفي تقديم 

الوراق لقلم المحضرين وتسلمها وفي الصلح والقرار والنكار والبرام والطعن بالتزوير وطلب حلف اليمين 

الحاسمة وردها وقبولها  والطعن في تقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وفي  طلب تعيين الخبراء وفي 

الحضور أمام جميع المحاكم بكافة أنواعها,وتمثيل الشركة في فتح الحسابات البنكية باسم الشركة و تحديثها ولها  

الحق فى توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

35 - احمد محسن حسني محمد احمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3914   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2017 برقم ايداع   1390 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2017  بــ :  
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36 - عبدا محمود رشاد رمضان الصادي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3914   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2017 برقم ايداع   1390 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2017  بــ :  ..تجديد مدة المجلس بنفس 

التشكيل وتحديد اختصاصات السجل التجاري لتصبح علي النحو التالي.

37 - محمود رشاد رمضان مرسي حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3914   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2017 برقم ايداع   1390 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2017  بــ :  تم قبول استقالته

73 - كميل عزوز  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5588   وتم ايداعه بتاريخ    27-05-2018 برقم 

ايداع   928 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2018  بــ :  

74 - مالك كميل بهار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5588   وتم ايداعه بتاريخ    2018-05-27 

برقم ايداع   928 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2018  بــ :  

38 - ميادة السيد رشاد عبدالمجيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3914   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2017 برقم ايداع   1390 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2017  بــ :  يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركة  السيد رئيس مجلس الدارة  منفردا وله حق التوقيع عن الشركة منفردا امام كافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والرسمية والوزرات والجهزة التنفذية التابعة للدولة وكافة الجهزة التابعة للحياء وهيئة المجتمعات 

العمرانية الجديدة وكافة اجهزاتها بكافة محافظات الجمهورية وكذلك تمثيل الشركة امام القضاء والمحاكم بكافة 

درجاتها وله الحق فى اجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة على الخص تعيين ووقف 

وعزل وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذانية التجارية وابرام جميع العقود والمشاركات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد اوبالجل وشراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والتعامل مع مصلحة الجمارك 

ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للتامينات الجتماعية وكافة ادارات المرور وله حق التعامل مع شركات 

السمسره والبورصه وامناء الحفظ والتوقيع على جميع المعاملت من بيع وشراء الوراق المالية وله حق التعامل  

منفردا مع البنوك فى فتح والغاء وغلق الحسابات بجميع انواعها ) حسابات جارية - اعتمادات- خطابات ضمان - 

السحب - اليداع( وبيع الصول الثابتة والمنقولة بكافة انواعها والسيارات والتوقيع على العقود امام الشهر 

العقارى والتوثيق و التوقيع على عقود القتراض والرهن وتجديد عقود الرهن وتقرير حق عينى وله حق تفويض 

اوتوكيل الغير فى بعض اوكل ما ذكر .

39 - هاله صلح محمد محمد سيد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4228   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2017 برقم ايداع   1870 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2017  بــ :  

40 - ايمان السيد توفيق محمد عبدا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4228   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2017 برقم ايداع   1870 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2017  بــ :  

41 - سعيد عثمان محمد فؤاد عثمان جلل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4228   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2017 برقم ايداع   1870 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2017  بــ :  النظ في التجديد لعضاء مجلس 

الدارة لمدة 3 سنوات بذات التشكيل والصلحيات والختصاصات

42 - حازم عثمان محمد فؤاد عثمان جلل  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4228   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-05-2017 برقم ايداع   1870 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2017  بــ :  

43 - احمد ابراهيم عبدالعزيز حسن احمد نعمه  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    4228   وتم 

ايداعه بتاريخ    29-05-2017 برقم ايداع   1870 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2017  بــ :  

44 - عبدالحق محمد طه السود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4289   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2017 برقم ايداع   1991 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2017  بــ :  

45 - بتول احمد جلو  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4289   وتم ايداعه بتاريخ    2017-06-19 

برقم ايداع   1991 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2017  بــ :  

46 - احمد محمد على قنواتي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4289   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2017 برقم ايداع   1991 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2017  بــ :  

47 - عبدالحميد محمود جلو  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4289   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2017 برقم ايداع   1991 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2017  بــ :  الموفقة والمصادقة بنسبة 

100% من السهم الحاضره علي تجديد تشكيل مجلس الدارة بنفس التشكيل السابق وتبقي الصلحيات كما هي 

موجوده بالسجل التجاري ويبقي التشكيل كالتي .
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48 - بدر الدين محمد صديق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4289   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2017 برقم ايداع   1991 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2017  بــ :  

49 - رامي عدنان كلهو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4289   وتم ايداعه بتاريخ    2017-06-19 

برقم ايداع   1991 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2017  بــ :  

50 - اماني محمد موصللي  عضو منتدب من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    4463   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2017 برقم ايداع   2315 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة الحالي 

لمدة اخري بنفس السلطات والصلحيات علي النحو التالي :   يتولى السيد / محمد صبحي  محمد موصللي - 

رئيس مجلس الدارة مع السيد/ فراس محمد موصللي -  نائب رئيس مجلس الدارة  منفردين أو مجتمعين ادارة 

الشركة والتعامل بإسمها امام جميع الجهات الداخلية والخارجية والمصالح الحكومية وغير الحكومية والرسمية 

والقطاع العام والقطاع الخاص والوزارات المخلتفة ووحدات الحكم المحلي المحافظات ومصلحة الجمارك والهيئة 

العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة الماليه والغرفة التجارية  والهيئة العامة للتنمية الصناعية والشهر العقاري 

ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة القومية للتأمين الجتماعي ومكتب العمل والتوقيع عن الشركة وتمثيلها تمثيل  

كامل  امام جميع الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية والسحب واليداع من البنوك والمصارف بدون 

حدود مالية  قصوى , وفتح الحسابات واستصدار خطابات الضمان والعتمادات المستندية  والتسهيلت الئتمانية 

والتنازل عن العمليات, و ابرام عقود القرض والرهن باسم الشركة و بضمان أصول الشركة  وموجوداتها 

والتصرف في جميع اصول وممتلكات الشركة من ) منقول أو عقار ( ولهم الحق في توكيل او تفويض الغير في 

بعض او كل مما ذكر

51 - محمد صبحي محمد موصللي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4463   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2017 برقم ايداع   2315 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2017  بــ :  

52 - فارس ناظم موصللي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    4463   وتم ايداعه بتاريخ    17-08-2017 برقم 

ايداع   2315 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2017  بــ :  

53 - فراس محمد موصللي  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4463   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2017 برقم ايداع   2315 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2017  بــ :  

54 - مها محمد قلعيه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4496   وتم ايداعه بتاريخ    24-08-2017 برقم 

ايداع   2387 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2017  بــ :  يمتلك حق التوقيع على معاملت الشركه وتعهداتها كل 

شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره وللمجلس الحق فى ان يعين عده مديرين 

او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه مجتمعين او منفردين .  وللسيد / سامى احمد محمد 

متولى رئيس مجلس الداره مع اى من السيد / امين محمد عبد الخالق  نائب رئيس مجلس الداره والعضو 

المنتدب او السيده / مها محمد قلعيه  عضو مجلس الداره  )مجتمعين(  الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات 

واستصدار خطابات وشهادات ضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وكذلك لهم الحق فى التوقيع امام الشهر العقاري والتعامل مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب ولهم 

الحق فى التوقيع على عقود  تاسيس الشركات وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهم الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد وبالجل وكذلك لجميع مجلس الداره ) مجتمعين ( حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات ولهم حق توكيل الغير في كل وبعض ما ذكر .

55 - امين محمد عبدالخالق  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4496   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2017 برقم ايداع   2387 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2017  بــ :  وعضو منتدب

56 - سامي احمد محمد متولي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4496   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2017 برقم ايداع   2387 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2017  بــ :  

57 - انس محمد رياض طباخ  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5108   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2018 برقم ايداع   4 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2018  بــ :  
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58 - علء الدين محمد رياض طباخ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5108   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2018 برقم ايداع   4 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2018  بــ :  

59 - نسرين محمد احسان حاووط  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5108   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2018 برقم ايداع   4 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2018  بــ :  

60 - فراس محمد رياض طباخ  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5108   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2018 برقم ايداع   4 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2018  بــ :  

61 - احمد حسين احمد الحفنى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5555   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2018 برقم ايداع   853 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2018  بــ :  

62 - عطا طه موسى يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5555   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2018 برقم ايداع   853 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2018  بــ :  

63 - عماد كيلني محمد عبدا  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    5555   وتم ايداعه بتاريخ    2018-05-14 

برقم ايداع   853 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2018  بــ :  

64 - محمد ابراهيم احمد السيد داود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5555   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2018 برقم ايداع   853 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2018  بــ :  

65 - سلمه عمر على عمر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5555   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2018 برقم ايداع   853 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2018  بــ :  

66 - احمد محمد داؤد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5555   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2018 برقم ايداع   853 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2018  بــ :  

67 - ابراهيم ابراهيم احمد السيد داود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5555   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2018 برقم ايداع   853 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2018  بــ :  

68 - محمد كيلنى محمد عبدا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5555   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2018 برقم ايداع   853 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2018  بــ :  

69 - عمرو محمود عبدالعظيم محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5555   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2018 برقم ايداع   853 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2018  بــ :  

70 - صابر محمد على يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5555   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2018 برقم ايداع   853 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2018  بــ :  

71 - احمد عاطف مندى عبدالحافظ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5555   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2018 برقم ايداع   853 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2018  بــ :  

72 - محمد عبد الظاهر عبدالحكيم عبدا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5555   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2018 برقم ايداع   853 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2018  بــ :  يملك حق التوقيع علي معاملت 

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة وللمجلس الحق في 

ان يعين مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين وللسيد /   

محمد ابراهيم احمد السيد دواد بصفته رئيس مجلس الدارة والسيد/ عماد كيلني محمد عبدا بصفته  العضو 

المنتدب مجتمعين او منفردين حق التعامل بأسم الشركة  وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك حق التوقيع 

على عقود الشراء لصول الشركة الثابتة والمنقولة وممتلكاتها العقارية والراضى وا لسيارات باسم الشركة 

ولمصلحتها  والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك حق كفالة الغير ) أفراد - شركات ( وكذلك حق توكيل 

وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .اما التوقيع علي عقود بيع اصول الشركة الثابتة والمنقوله وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والتوقيع علي عقود الرهن باسم الشركة ولمصلحتها فيكون لجميع اعضاء مجلس 

الدارة محتمعين.
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75 - حافظ قصي اصلن  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5588   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-2018 برقم ايداع   928 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2018  بــ :  ممثل عن شركة ريكس هولدينجس 

ال تي دي-تجديد مجلس ادارة الشركة لمدة 3 سنوات... مع البقاء علي الصلحيات السابق منحها للسيد كميل 

عزوز و السيد / حافظ قصي اصلن علي النحو التالي :   للسيد / كميل عزوز - رئيس مجلس الدارة و للسيد / 

حافظ قصي أصلن - نائب رئيس مجلس الدارة ) مجتمعيين او منفرديين ( حق التوقيع علي معاملت الشركة و 

تعهداتها ولهما الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و 

القطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهما الحق في التوقيع علي عقود الشتراك في 

تأسيس الشركات ولهما الحق في التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع وفتح وغلق الحسابات و 

التوقيع علي الشيكات و استصدار خطابات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن أغراضها كما يحق لهما فتح العتمادات المستندية بل حدود, ولهما حق التوقيع على عقود 

التعديل وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء للموال المنقولة و غير المنقولة باسم الشركة و لصالحها وكذلك 

لهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم ولهما الحق في توكيل او 

تفويض الغير في كل أو بعض صلحياتهما و لهما الحق في أن يعينا عده مديرين أو وكلء مفوضين وان يخولهم 

أيضا حق التوقيع عن الشركة ولرئيس مجلس الدارة  السيد / كميل عزوز منفردا حق القتراض و الرهن بكافة 

انواعه  و البيع للنفس والغير من الصول سواء كانت عقارية أو منقولة لصالح البنوك أو للغير وله حق كفالة 

الغير وله الحق في توكيل الغير أو البنوك في كل أو بعض ما ذكر

76 - محمد حسن علي اللمداني  مدير   المقيد برقم قيد    5599   وتم ايداعه بتاريخ    29-05-2018 برقم 

ايداع   956 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2018  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما 

منفردين  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة 

أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  وللسيد / محمد حسن على اللمداني  -  منفرد - الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم لغراض الستيراد وكل ما يتعلق بشئون الشركة ولهما حق توكيل الغير بكل او بعض ما 

ذكر.   وللسيد/  احمد عمر معاز ) سوري الجنسية (  منفردا حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل 

مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك  باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في 

التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع للموال المنقولة وغير المنقولة باسم الشركة ولصالحها وله 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

77 - احمد عمر معاز  مدير   المقيد برقم قيد    5599   وتم ايداعه بتاريخ    29-05-2018 برقم ايداع   

956 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2018  بــ :  

78 - بلل عبد القادرضباع  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5736   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2018 برقم ايداع   1436 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2018  بــ :  الموافقة علي تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة 3 سنوات

79 - محمود محمد احمد الشناوى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    5812   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2018 برقم ايداع   1600 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2018  بــ :  تنفيذي عدم المصادقة علي قرار 

مجلس الدارة بتعيين السيد/ محمود محمد احمد احمد الشناوي عضو منتدب تنفيذي بمجلس الدارة

80 - طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    5812   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2018 برقم ايداع   1600 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2018  بــ :  عدم قبول استقاله السيد/ طارق 

عبدالرازق محمد من منصبه كعضو مجلس ادارة منتدب واعادة تعيينه عضو منتدب تنفيذي للشركة بكافة 

الصلحيات السابقة والممنوحة للعضو المنتدب واعادة واستمرار نفاذ جميع الصلحيات المنصوص عليها بالسجل 

التجاري له امام البنوك وكافة الجهات الخري.

81 - محمد محمود حسن جاب ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5812   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2018 برقم ايداع   1600 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2018  بــ :  
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82 - مصطفى فؤاد زكى محمد

 الشبينى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5812   وتم ايداعه بتاريخ    30-09-2018 برقم ايداع   

1600 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2018  بــ :  مستقل من ذوي الخبرة

83 - محمد سامى عبدالرحمن سكيف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5830   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2018 برقم ايداع   1635 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2018  بــ :  

84 - هيثم عبد الرحمن سكيف  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5830   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2018 برقم ايداع   1635 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2018  بــ :  

85 - جهاد يحيى اسكيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5830   وتم ايداعه بتاريخ    2018-10-04 

برقم ايداع   1635 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2018  بــ :  

86 - محمد نور احمد اسكيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5830   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2018 برقم ايداع   1635 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2018  بــ :  يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره ولمجلس الداره 

ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين.  وللسيد/

محمد سامى عبدالرحمن سكيف رئيس مجلس الداره والسيد /هيثم عبدالرحمن سكيف نائب رئيس مجلس الداره 

والسيد /جهاد يحيي اسكيف عضو مجلس الداره وللسيد/محمد نور احمد اسكيف عضو مجلس الدره )مجتمعين او 

منفردين (الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل امام جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات ضمان وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها والتوقيع امام الشهر العقارى والتعامل مع السجل التجارى 

ومصلحة الضرائب ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة  بالنقد وبالجل ولهم حق توكيل الغير فى كل وبعض ماذكر  وللسيد/محمد 

سامى عبدالرحمن سكيف رئيس مجلس الداره )منفردا(له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات .

87 - عماد محمد عبدالقادر عثمان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5881   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2018 برقم ايداع   1715 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2018  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن / عماد محمد عبدالقادر عثمان وله منفردا حق التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و حق الفراج عن رأس المال  وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع على عقود الش راء 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل   و 

للشريك المتضامن منفردا  حق التوقيع على عقود  القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة و لصالحها  وله حق توكيل او تفويض  الغيرفى كل ا و بعض ما 

ذكر.

88 - عبدالحميد محمود احمد محمد جاد الحق  شريك موصى   المقيد برقم قيد    5881   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2018 برقم ايداع   1715 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2018  بــ :  
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89 - خافيه دلجادو فيلنوفا Javier Delgado villanueva  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5994   

وتم ايداعه بتاريخ    05-11-2018 برقم ايداع   1914 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2018  بــ :  -الموافقة 

علي مد مدة المجلس لتنتهي في 31-12-2025 كما وافقت علي منح  الصلحيات الممنوحة للسيد/خافيه دلجادو 

فيلنوفا العضو المنتدب السابق للشركة للسيد / كريستيان فيسلر العضو المنتدب التنفيذي ممثل عن شركة بلستيك 

باكينج بروجتكس بي في العضو المنتدب الحالي ووافقت الجمعية العامة العادية بالجماع علي منح السيد/ باسم 

عبدالمحسن ثابت ثابت المليجي -من غير اعضاء مجلس الدارة او السيد / طارق احمد شفيق بسيوني ابراهيم 

زكي بسيوني من غير اعضاء الدارة - مجتمعا مع اي من اعضاء مجلس الدارة الحق في بيع وترخيص وتجديد 

كافة انواع السيارات المملوكة للشركة وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام كافة الجهات الحكومية والغير 

الحكومية وادارات المرور ومأموريات الشهر العقاري وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تفويض او 

توكيل الغير في كل او بعض ماذكر.

90 - علء الدين عبدالقادر ديري  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3885   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2017 برقم ايداع   1358 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2019  بــ :  يكون حق الدارة و التوقيع  و 

المسؤلية امام الجهات الرسمية وحق التعامل باسم الشركة  وضمن اغراضها امام كافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية و القطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب وايداع وفتح حسابات  و استصدار خطابات و شهادات الضمان باسم الشركة و لمصلحتها 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف  للشريكين المتضامنين وهم  السيد/ محمد محمد حمال و السيد/ 

علء الدين عبد القادر ديرى منفردين ولهم الحق فى  التوقيع على الشيكات وحق القتراض و الرهن  و الشراء 

باسم الشركة ولمصلحتها وكل ذلك ضمن أغراض الشركة ولهم الحق فى تعيين وعزل مستحدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و 

التجارية وابرام كافة العقود و المشارطات  و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة  بالنقد اوبالجل  منفردين  و 

لهم مجتمعين حق التوقيع على عقود البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات باسم 

الشركة  ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

91 - نصر الدين سعد حسن نصر  مدير   المقيد برقم قيد    6538   وتم ايداعه بتاريخ    17-02-2019 برقم 

ايداع   448 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2019  بــ :  

92 - اشرف عبد الجليل جمعه رمضان  مدير   المقيد برقم قيد    6538   وتم ايداعه بتاريخ    2019-02-17 

برقم ايداع   448 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2019  بــ :  

93 - انيس علي مصطفى بدر الدين  مدير   المقيد برقم قيد    6538   وتم ايداعه بتاريخ    2019-02-17 

برقم ايداع   448 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2019  بــ :  وللسيد/ اشرف عبد الجليل جمعه رمضان والسيد/ 

مجدي سعد حسن نصر و السيد/ نصر الدين سعد حسن نصرو السيد / انيس علي مصطفي بدر الدين مجتمعين او 

منفردين تمثيل الشركة فى علقتها مع الغير ولهم فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها 

فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمديرين مجتمعين أو 

منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال 

وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع 

والرهن  لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه ولهم الحق  في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولها حق توكيل او تفويض  الغير في كل او بعض ما ذكر .

94 - مجدي سعد حسن نصر  مدير   المقيد برقم قيد    6538   وتم ايداعه بتاريخ    17-02-2019 برقم ايداع   

448 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2019  بــ :  

95 - زينب السيد محمد صبري محمد مصطفي  مدير   المقيد برقم قيد    6732   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2019 برقم ايداع   851 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2019  بــ :  

96 - أسماء السيد محمد صبرى محمد  مدير   المقيد برقم قيد    6732   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-01 

برقم ايداع   851 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2019  بــ :  
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97 - حسام سعد الدين محمد عبد المقصود  مدير   المقيد برقم قيد    6732   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2019 برقم ايداع   851 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2019  بــ :  تم قبول استقالته

98 - ماهر سعيد عمر طلبه  مدير   المقيد برقم قيد    6732   وتم ايداعه بتاريخ    01-04-2019 برقم ايداع   

851 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2019  بــ :  

99 - محمد عبدالرؤوف قدسي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    1213   وتم ايداعه بتاريخ    2015-09-10 

برقم ايداع   699 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2019  بــ :  

100 - احمد محمد قدسي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1213   وتم ايداعه بتاريخ    2015-09-10 

برقم ايداع   699 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2019  بــ :  

101 - محمود احمد حجي خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1213   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2015 برقم ايداع   699 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2019  بــ :  

102 - عبدالرؤوف محمد قدسي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1213   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2015 برقم ايداع   699 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2019  بــ :  

103 - محمود يوسف بللو  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1213   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2015 برقم ايداع   699 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2019  بــ :  

104 - محمد عادل محمد قدسي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1213   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2015 برقم ايداع   699 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2019  بــ :  تجديد تشكيل مجلس الدارة

105 - حسن فاروق حسن على غالي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6922   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2019 برقم ايداع   1164 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2019  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن و له منفردا  حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء واليجار و بيع السيارات والمنقولت والتنازلت  باسم الشركة و 

لصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل و له بعد الموافقة الكتابية من الشريك الموصي الحق في التوقيع على 

عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر عدا الشريك الموصي.

106 - اسماء سعيد السيد عبدالفتاح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1677   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2015 برقم ايداع   1278 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2019  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن /اسماء سعيد السيد عبدالفتاح منفردا  ولها حق التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف في سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه 

وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافه السندات الذنية والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل دون الرجوع للشريك الموصى وله ايضا منفردا فقط حق التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية  والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة  ولصالحها ولها الحق التوقيع 

على كافه عقود القراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بمافيها من ثابت اومنقول وذلك للنفس اوللغير 

وحق كفاله الغير امام كافه الجهات الحكوميه والغير الحكوميه الخاصه بذلك ولها الحق فى توكيل اوتفويض الغير 

وذلك لصالح البنوك اوالغير ولها حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر عدا الشريك الموصى

107 - محمد جمال عبدالفتاح على  مدير   المقيد برقم قيد    7313   وتم ايداعه بتاريخ    19-08-2019 برقم 

ايداع   1879 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2019  بــ :  
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108 - محمد امين توفيق مسعد  مدير   المقيد برقم قيد    7313   وتم ايداعه بتاريخ    19-08-2019 برقم 

ايداع   1879 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2019  بــ :  يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما فى 

هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيماعدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة .يمثل المدير )محمد جمال عبد الفتاح على (  الشركة في علقتها مع الغير وله 

منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به هذا العقد أو القانون 

الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعيات العامة .وللمدير منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف  من سحب وإيداع والتوقيع علي شيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء و القتراض والرهن والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض وفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة  العقود والمشارطات  والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل وله حق التوقيع علي عقود تأسيس الشركات وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.   

وللمدير) محمد امين توفيق مسعد ( حق ادارة خطوط النتاج

109 - احمد محمود احمد محمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    7313   وتم ايداعه بتاريخ    2019-08-19 

برقم ايداع   1879 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2019  بــ :  تم قبول استقالته من الشركة

110 - مصباح عيسى  MUSBAH ISA  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7433   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2019 برقم ايداع   2095 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2019  بــ :  

111 - حسن صلح الدين صباهى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7433   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2019 برقم ايداع   2095 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2019  بــ :  الموافقة علي تجديد تشكيل 

مجلس الدارة بنفس التشكيل السابق وتبقي الصلحيات كما موجوده بالسجل التجاري ويبقي تشكيل مجلس الدارة

112 - انس احمد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7433   وتم ايداعه بتاريخ    2019-09-09 

برقم ايداع   2095 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2019  بــ :  

113 - محمود محمد محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7433   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2019 برقم ايداع   2095 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2019  بــ :  

114 - مصطفى محمود فؤاد محمود  مدير و شريك متخارج   المقيد برقم قيد    7628   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2019 برقم ايداع   2462 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2019  بــ :  

115 - محمود فؤاد محمود عبد الرحمن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    7628   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2019 برقم ايداع   2462 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2019  بــ :  

116 - وليد محمود فؤاد محمود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    7628   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2019 برقم ايداع   2462 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2019  بــ :  

117 - روناء محمد محروس محمد حفني  مدير   المقيد برقم قيد    7914   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2019 برقم ايداع   2979 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2019  بــ :  تمثل المديره الشركه في علقتها 

مع الغير ولها منفرده في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه 

عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه ولها حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها اما 

جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك لها 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه وضمن 

اغراضها ولها حق ابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه  بالنقد او بالجل ولها 

الحق في التعامل من جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشكات وفتح وغلق الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف ولها الحق في التوقيع علي 

عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت 

باسم الشركه ولصالحها وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وكل 

ذلك باذن الشركه وضمن اغراضها والحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض مما ذكر
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118 - ايمن عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز السيد شميس  مدير   المقيد برقم قيد    7979   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2019 برقم ايداع   3121 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2019  بــ :  

119 - احمد بن عبدا بن حميد المالكي  مدير   المقيد برقم قيد    7979   وتم ايداعه بتاريخ    2019-12-23 

برقم ايداع   3121 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2019  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين أومنفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحهة 

عقد الشركه أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمدير / ايمن عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز منفردا حق 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة صور 

التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق في التوقيع علي عقود 

الشراء واليجار والستئجار لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وله الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل .  

وللمديران مجتمعان فقط فى حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض 

ماذكر

120 - محمد بشير بللر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8544   وتم ايداعه بتاريخ    16-03-2020 برقم 

ايداع   886 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  

121 - سامح محمود يوسف محمد زهران  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8544   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2020 برقم ايداع   886 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  

122 - بشير حسين بللر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8544   وتم ايداعه بتاريخ    16-03-2020 برقم 

ايداع   886 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  

123 - حسام بشير بللر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8544   وتم ايداعه بتاريخ    16-03-2020 برقم 

ايداع   886 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  

124 - اشرف محمود يوسف زهران  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8544   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2020 برقم ايداع   886 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  

125 - حسان درويش يحي محمود  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    852   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2005 برقم ايداع   159 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2020  بــ :  

126 - نادية محمود عيسى عثمان شلبي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    852   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2005 برقم ايداع   159 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2020  بــ :  للسيد رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب  فادي عبده البسيوني منفراد  اعتماد حق التوقيع عن الشركة لدى البنوك  2- اصادار التفويضات 

والتوكيلت العامة والقضائية 3- التعامل مع البنوك بكافة انواع المعاملت من حيث اصدار الشيكات وطلب 

التسهيلت الئتمانية وابرام عقود القروض والرهن والودائع وطلب التسهيلت الئتمانية 4- تمثيل الشركة فى كافة 

التصرفات من بيع وشراء 5- التوقيع عن الشركة امام جميع الجهات الحكومية وخلفه كما يجوز له ان يفوض 

غيره فى ذلك .

127 - فادى عبده البسيونى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    852   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2005 برقم ايداع   159 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2020  بــ :  

128 - هانى عبده البسيونى المرسى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    852   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2005 برقم ايداع   159 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2020  بــ :  تم قبول استقالته

129 - سلم احسان ططرى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    9334   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-11 

برقم ايداع   2482 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2020  بــ :  
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130 - محمد مجدى سمير كامل عبدالمجيد الحاجرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9334   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-10-2020 برقم ايداع   2482 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2020  بــ :  تفويض كل من السيد / 

محمد مجدي سمير كامل عبد المجيد الحاجري بصفته رئيس مجلس الدارة والسيد / احسان محمد ططري بصفته 

نائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين أو منفردين فيما يلي :-   التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطــاع العمــال والقطاع الخــاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتعامل مع السجل التجاري 

والغرفة التجارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجميع أجهزتها وجميع 

إداراتها ومصلحة الضرائب بجميع أنواعها والمرور ,  ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي وكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم , ولهم الحق في قبض المبالغ والتوقيع علي عقود اليجار لمقرات الشركة واستئجارها 

, وعقود التسويق والصفقات لتسويق منتجات الشركة , وأيضا  لهم الحق في الصلح والقرار والنكار والتعاقد مع 

النفس أو مع الغير وكافة التعاملت التي تتعلق بكافة صور الرهن والقتراض والبيع لصول وممتلكات الشركة 

العقارية والسيارات وحق القتراض من البنوك والرهن لصالحها وفتح الحســابــات والتوقيــع علي الشيكات , كما 

لهما أيضا  حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن لصالح النفس أو البنوك أو للغير , ولهما حق توكيل النفس أو 

الغير في كل أو بعض ما ذكر وذلك أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأمام البنوك وأمام كافة الجهات 

الحكومية والغير حكومية , ولهما أيضا  حق التوقيع علي عقود الشراء باسم الشركة , وتفويض السيد / محمد 

مجدي سمي كامل عبد المجيد الحاجري والسيد / احسان محمد ططري نائب رئيس مجلس الدارة والسيدة / سلم 

احسان ططري العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين بشأن التوقيع علي عقود صيانة المعدات وخطوط النتاج , 

ولجميع أعضاء المجلس الحق في توكيل أو تفويض الغير في حدود اختصاصاته .

131 - احمد ابراهيم احمد حسين  مدير   المقيد برقم قيد    9614   وتم ايداعه بتاريخ    02-12-2020 برقم 

ايداع   3113 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2020  بــ :  

132 - محمد خالد اكيد عبدالهادى  مدير   المقيد برقم قيد    9614   وتم ايداعه بتاريخ    02-12-2020 برقم 

ايداع   3113 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2020  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتهما مع الغير ولهم 

مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  وللمديرون منفردون او مجتمعون الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايدع وفتح وغلق حسابات والفراج 

عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق فى قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر.

133 - ايمان محسن عثمان محمد  مدير   المقيد برقم قيد    9614   وتم ايداعه بتاريخ    02-12-2020 برقم 

ايداع   3113 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2020  بــ :  

134 - هبه ابراهيم مصطفي محمد رضوان  مدير   المقيد برقم قيد    9614   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2020 برقم ايداع   3113 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2020  بــ :  

135 - هناء سعيد علي حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9739   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2020 برقم ايداع   3363 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2020  بــ :  يمتلك حق التوقيع علي معاملت 

الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره لمجلس الداره 

الحق في ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين 

ولرئيس مجلس الداره  والعضو المنتدب منفردا الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والخاص وقطاع العمال بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من ايداع وسحب وتحويل وفتح الحسابات والفراج عن رأس المال والتوقيع على الشيكات 

والتسهيلت الئتمانية وطلبات العتمادات المستندية واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك الحق فى القتراض والرهن وبيع 

وشراء جميع أصول الشركة ما عدا المبانى والراضى فلهما الحق مجتمعين فى بيعها .
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136 - محمد محمد خلف شحاته  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    9739   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-12-2020 برقم ايداع   3363 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2020  بــ :  

137 - ساره محمد محمد خلف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9739   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2020 برقم ايداع   3363 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2020  بــ :  

138 - احمد محمد إسماعيل ابراهيم  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    9739   وتم 

ايداعه بتاريخ    22-12-2020 برقم ايداع   3363 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2020  بــ :  تم قبول استقالته

139 - عبدالفتاح حامد عبدالفتاح محمد  مدير   المقيد برقم قيد    9839   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-05 

برقم ايداع   41 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2021  بــ :  مثل المديران  الشركة في علقتها مع الغير ولـهما 

في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمديران  منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال  وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها والتوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع 

والتجار لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة و لصالحها  ولهما 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض  الغير فى كل او بعض ما ذكر.

140 - احمد عبد الرؤوف عبد العال السيد  مدير   المقيد برقم قيد    9839   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2021 برقم ايداع   41 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2021  بــ :  

141 - فؤاد ابوورده عبد الباري محمد  مدير   المقيد برقم قيد    9839   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-05 

برقم ايداع   41 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2021  بــ :  تم قبول استقالته وخروجه من الشركة

142 - احمد ابراهيم احمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    10014   وتم ايداعه بتاريخ    04-02-2021 برقم 

ايداع   394 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2021  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات 

الرسمية  وكذلك تمثيل الشركة امام الجهات الرسمية وكافة الجهات الحكومية والغير حكومية للشريكين المتضامنين 

ولهما منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير 

الحكومية وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و حق الفراج عن 

رأس المال  وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكذلك القتراض والرهن وكفالة الغير ولهما وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق في التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف ولهما مجتمعين بعد الحصول علي موافقة كتابية من الشريك الموصي حق التوقيع علي عقود 

القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولصالحها ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر فيما عدا الشريك الموصي.  و لهما مجتمعين 

بعد الحصول على موافقة كتابية من الشريك الموصى حق التوقيع على عقود  القتراض والرهن والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة و لصالحها  ولهما حق توكيل او 

تفويض  الغير فى كل او بعض ما ذكرفيما عدا الشريكة الموصية

143 - سحر محمود يسري محمد البيومى  مدير و شريك متخارج   المقيد برقم قيد    10014   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-02-2021 برقم ايداع   394 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2021  بــ :  

144 - احمد بشير احمد صبحب شقره  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    10014   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2021 برقم ايداع   394 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2021  بــ :  

145 - سعيد احمد صبحي محمد سليمان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10014   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2021 برقم ايداع   394 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2021  بــ :  
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146 - انس محمد سروجي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    10022   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-07 

برقم ايداع   407 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2021  بــ :  

147 - محمد عادل عبد القادر محمد الحراكى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10204   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-03-2021 برقم ايداع   756 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2021  بــ :  له الحق فى  التوقيع 

على معاملت الشركه وتعهداتها و كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة 

و لمجلس الدارة الحق فى تعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركه 

منفردين أو مجتمعين .   و لرئيس مجلس الدارة له الحق فى التعامل باسم الشركه مع جميع المصالح  الحكوميه 

والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك البنوك  والمصارف من سحب 

وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع 

البنوك و المؤسسات الماليه الدخليه والخارجيه وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها والتوقيع علي عقود البيع 

البتدائية والنهائية ل صول الشركة للنفس او للغير و عمل توكيل للبيع للنفس او الغير و تمثيل الشركة امام هيئة 

المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة و الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة 

المالية و السجل التجاري و  مكاتب الشهر العقاري  ومكتب المساحة و مصلحة الضرائب و هيئة التأمينات 

الجتماعية و كافه الجهات الحكومية و غير الحكومية و له حق التوقيع على عقودالقتراض والرهن بكافه انواعها 

وله حق فى تعين وعزل مستخدمى  ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض و دفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وغيرها من التصرفات الماليه وابرام كافه العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو الجل وله حق شراء جميع المواد والمهام 

والبضائع والمنقولت والراضى والسيارات ورهن اموال الشركه والتوقيع على عقود الستدانه والرهن وبيع 

المحلت التجاريه وله حق بيع سيارات الشركه والتنازل عن ملكيتها وكذلك الشتراك بالمؤسسات الخرى وله 

الحق فى كفاله الغير أو قبول الكفاله من الغير وكل ذلك باسم الشركه والتوقيع على عقود التاسيس وله الحق  فى 

توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر صلحياته.

148 - احمد السيد عبد الخالق حسين  مدير   المقيد برقم قيد    10215   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-04 

برقم ايداع   771 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2021  بــ :  

149 - مصطفي عبدالقادر زكي عبدالمنعم السيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    10351   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2021 برقم ايداع   1027 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2021  بــ :  

150 - هشام صلح الدين محمد متولي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    10351   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2021 برقم ايداع   1027 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2021  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات  الضمان ولهما  وحق الفراج عن رأس المال  وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وممن اغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع      وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل  و لهما  

حق التوقيع على عقود  القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة و لصالحها  ولهما حق توكيل او تفويض  الغير فى كل او بعض ما ذكر.)مجتمعين او 

منفردين(
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151 - محمد اشرف محمد عبد العاطى نيل  مدير   المقيد برقم قيد    11129   وتم ايداعه بتاريخ    

يمثل المديرين الشركة في  17-08-2021 برقم ايداع   2625 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2021  بــ :  "

علقتها مع الغير و لهما مجتمعين و منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامه   و لهم مجتمعين او منفردين  

الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و 

قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و ) للسيد / محمد اشرف محمد عبدالعاطى( منفردا الحق في تعيين 

و عزل و مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم وكل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و له 

حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و الوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و 

استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و له الحق في تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة  بالنقد او 

بالجل      و ) للسيد / محمد اشرف محمد عبدالعاطى  والسيد / حسن ناجى حسن محمود ( مجتمعين حق التوقيع 

على عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم 

الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

152 - حسن اسعيد حسن محمود  مدير   المقيد برقم قيد    11129   وتم ايداعه بتاريخ    17-08-2021 برقم 

ايداع   2625 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2021  بــ :  

153 - حسن ناجي حسن محمود  مدير   المقيد برقم قيد    11129   وتم ايداعه بتاريخ    17-08-2021 برقم 

ايداع   2625 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2021  بــ :  0

154 - محمد ذكي صادق شتا  مدير   المقيد برقم قيد    11129   وتم ايداعه بتاريخ    17-08-2021 برقم 

ايداع   2625 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2021  بــ :  

155 - محمد السيد عبدالرحمن احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    11297   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2021 برقم ايداع   2924 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2021  بــ :  

156 - محمود عزت زكريا سليمان  مدير و شريك متخارج   المقيد برقم قيد    11365   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2021 برقم ايداع   3046 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2021  بــ :  

157 - محمد حسن ابوالمكارم يونس  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    11553   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2021 برقم ايداع   3411 تم التأشير فى تاريخ 13-10-2021  بــ :  يمثل المديرين الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم  مجتمعين او منفردين  في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ  به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.   وللمديرين  مجتمعين او 

منفردين  حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك والتعامل مع وزارة السكان وهيئة المجتمعات العمرانية 

الجديدة وكافة إداراتها وأجهزة المدن الجديدة التابعة و كافة ادارتها و التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور 

التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما 

الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود  والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وللسيد محمد حسن أبوالمكارم يونس حق إدارة العلقات العامة فقط

158 - حسن مصطفى محمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    11553   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-13 

برقم ايداع   3411 تم التأشير فى تاريخ 13-10-2021  بــ :  

159 - عمرو مصطفى جبريل محمود  مدير   المقيد برقم قيد    11553   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-13 

برقم ايداع   3411 تم التأشير فى تاريخ 13-10-2021  بــ :  
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160 - احمد بن مبارك بن سعيد ال أنمار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11188   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2021 برقم ايداع   2734 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2021  بــ :  اضافة صلحيات-لرئيس مجلس 

الدارة او العضو المنتدب منفردين او مجتمعين في التوقيع عقود القتراض والرهن للنفس والغير وكذا لهما الحق 

في توكيل البنك الهلي المصري او البنوك او الغير في كل او بعض ما ذكر وذلك امام مصلحة الشهر العقاري 

والتوثيق وامام كافة الجهات الحكومية وغير لحكومية

161 - مصطفي خلف جابر اسماعيل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    11875   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2021 برقم ايداع   4078 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2021  بــ :  

162 - اشرف علي محمد خطاب  مدير   المقيد برقم قيد    12002   وتم ايداعه بتاريخ    14-12-2021 برقم 

ايداع   4308 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2021  بــ :  

163 - محمد حرب محمد صابر محمد  مدير   المقيد برقم قيد    12002   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-14 

برقم ايداع   4308 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتهم مع الغير, 

ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة   وللمديرين منفردين أو مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق في التوقيع على عقود الشراء لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل.   ولهم 

مجتمعين حق التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

164 - احمد محمد متولي مرسي شلبي  مدير   المقيد برقم قيد    12002   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-14 

برقم ايداع   4308 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2021  بــ :  

165 - فادى محمد حلوانى  مدير   المقيد برقم قيد    12937   وتم ايداعه بتاريخ    10-01-2022 برقم ايداع   

1529 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2022  بــ :  

166 - بشرى محمد غزال  مدير   المقيد برقم قيد    12937   وتم ايداعه بتاريخ    10-01-2022 برقم ايداع   

1529 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محددة -  يمثل المديرون 

الشركه فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين  فى هذا الصدد او السلطات لداره الشركه والتعامل 

باسمها  فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه .  وللسيد / فادي 

محمد حلواني مدير الشركه والسيد / نائل احمد دليل مدير الشركه والسيده/بشري محمد غزال مديره الشركه  )

مجتمعين أو منفردين ( الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير 

الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي 

الشيكات استصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع أصول 

الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهم الحق 

فى التعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهم 

حق وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحوبل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر .

167 - نائل احمد دليل  مدير   المقيد برقم قيد    12937   وتم ايداعه بتاريخ    10-01-2022 برقم ايداع   

1529 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2022  بــ :  
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168 - شريف عادل رزق ا صليب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12895   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2022 برقم ايداع   2015 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2022  بــ :  يكون لرئيس مجلس الدارة 

المهندس / شريف عادل رزق ا صليب   والعضو المنتدب  المهندس / طارق طلعت الجندى شنودة   )  مجتعين 

التعامل والتوقيع بإسم الشركة وضمن أغراضها داخل جمهورية مصر العربية  أو منفردين ( الحق فى  "

وخارج جمهورية مصر العربية أمام جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

التعامل والتوقيع بإسم الشركة أمام جميع البنوك من سحب  وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم  .  "

وإيداع وطلب التسهيلت البنكية والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات الضمان وكافة 

صور التعامل مع البنوك داخل جمهورية مصر العربية وخارج جمهورية مصر العربية وكل ذلك بإسم الشركة 

التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع والشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية  وضمن أغراضها   "

الحق فى إبرام  والراضى والسيارات والمنقولت بإسم الشركة ولصالحها وكافة عقود التصرف بصفة عامة  "

الحق فى إتمام تأسيس  والتوقيع على كافة العقود والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  "

الشركات داخل جمهورية مصر العربية وخارج جمهورية مصر العربية والقيام بالنشر أمام الهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة و القيد بالسجل التجارى والغرفة التجارية والشهر العقارى واتحاد الصناعات والهيئة العامة للتنمية 

الصناعية وإستخراج كافة التراخيص اللزمة والتوقيع عن الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية .  

ويكون لهم الحق فى توكيل من يراه مناسبا بتوكيل رسمى للقيام ببعض أو كل الجراءات سابقة الذكر طبقا    "

الحق فى تمثيل الشركة أمام  يكون لرئيس مجلس الدارة المهندس / شريف عادل رزق ا صليب ) منفردا (  "

القضاء والتصالح والتنازل والقرار والنكار والبراء فى كافة القضايا ويكون له الحق فى توكيل من يراه مناسبا 

بتوكيل رسمى للقيام ببعض أو كل الجراءات سابقة الذكر طبقا   يكون لعضو مجلس الدارة السيد / هانى نبيل 

الحق فى التوقيع عن الشركة امام الهيئة العامة للتأمينات الجتماعيىة عدلى مترى   "

169 - حنان محمد حافظ عبدالرحمن محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    6353   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2019 برقم ايداع   109 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  

170 - مروه باسم حافظ لشين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    6353   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2019 برقم ايداع   109 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  

171 - محمد محمود رزق محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6353   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2019 برقم ايداع   109 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  

172 - نوال عبد القادر علي عبد العزيز  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    6353   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2019 برقم ايداع   109 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للسيد/ خالد محمد محمود صالح والسيد/ تامر محمد علي عبدالعزيز والسيد/ 

محمد محمود رزق محمد منفردين أو مجتمعين لهم الحق  في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك لهم الحق 

في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس مال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها  لهم الحق في التوقيع علي عقود الشراء وأما التوقيع على عقود 

القتراض والرهن واليجار والتنازل والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت يكون للشركاء مجتمعين باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

173 - تامر محمد علي عبد العزيز  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6353   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2019 برقم ايداع   109 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  

174 - خالد محمد محمود صالح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6353   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2019 برقم ايداع   109 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  

175 - حسام محمد علي علي  مدير و شريك متخارج   المقيد برقم قيد    7931   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2019 برقم ايداع   3013 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  
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176 - شهاب عبد العليم حسين كشكي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12903   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2022 برقم ايداع   2037 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  

177 - تامر حبيب حلمى عبده  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    7834   وتم ايداعه بتاريخ    2019-11-20 

برقم ايداع   2825 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسؤلية أمام الجهات 

الرسمية للشريك المتضامن منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على 

الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى 

كل او بعض ماذكر عدا الشريك الموصى

178 - طارق محمد غازى على  مدير و شريك متخارج   المقيد برقم قيد    7834   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2019 برقم ايداع   2825 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

179 - حسام صبرى عبد الحكيم احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12915   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2022 برقم ايداع   2078 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

180 - وليد فاروق ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12940   وتم ايداعه بتاريخ    15-05-2022 برقم 

ايداع   2140 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  

181 - ايمن على حسين محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    8831   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2020 برقم ايداع   1498 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  

182 - اسماء فرج محمد محمود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8831   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2020 برقم ايداع   1498 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسؤلية امام الجهات الرسمية للشريكة المتضامنه اسماء فرج محمد محمود , ولها حق التوقيع منفرده والتعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف 

وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لها الحق   في التوقيع علي عقود 

الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم 

الشركة ولصالحها ولها الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولها حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولها حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر 

.

183 - يحى محمد ابراهيم ابراهيم  مدير و شريك متخارج   المقيد برقم قيد    8831   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2020 برقم ايداع   1498 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  

184 - اشرف عبد الجليل جمعه رمضان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12947   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-2022 برقم ايداع   2160 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  

185 - باسل يحي سعد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12948   وتم ايداعه بتاريخ    16-05-2022 برقم 

ايداع   2164 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  

186 - محمد محمود محمد رزق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12953   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-17 

برقم ايداع   2174 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  

187 - شادي عبدالمؤمن الدالتي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6642   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2019 برقم ايداع   679 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  

188 - عبدالمؤمن محمد الدالتي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6642   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2019 برقم ايداع   679 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  
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189 - شاهر عبدالمؤمن الدالتي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6642   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2019 برقم ايداع   679 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين منفردين أو مجتمعين ولهم حق التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الشراء وبيع السيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم الحق في التوقيع علي عقود القتراض والرهن والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل 

أوبعض ما ذكر.

190 - نشوي محسن زكى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12864   وتم ايداعه بتاريخ    18-05-2022 برقم 

ايداع   2240 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  

191 - نشوي محسن زكى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12864   وتم ايداعه بتاريخ    18-05-2022 برقم 

ايداع   2241 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  

192 - محمد عبد الحميد محمد سعيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12970   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2022 برقم ايداع   2222 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  

193 - وليد صلح الدين محمد صبرى ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12972   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2022 برقم ايداع   2226 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  

194 - عمر مصطفى احمد الصرفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12978   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2022 برقم ايداع   2255 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  

195 - محمد مصطفى احمد الصرفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12978   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2022 برقم ايداع   2255 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  

196 - عبدا محمد ظافر توكل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12983   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-19 

برقم ايداع   2264 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  

197 - صلح ماجد عبد العظيم محمد لظ  شريك موصى   المقيد برقم قيد    12687   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2022 برقم ايداع   1385 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن/ محمود ماجد عبدالعظيم محمد لظ  و له منفردا  حق التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل و له الحق في التوقيع على عقود 

الشراء و القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي و السيارات و المنقولت وكل 

ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر عدا الشريك الموصي

198 - على لطفى على عبدربه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    12687   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2022 برقم ايداع   1385 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

199 - محمود ماجد عبدالعظيم محمد لظ  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    12687   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2022 برقم ايداع   1385 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  
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200 - صلح حسين صلح ابراهيم سويلم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    712   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2014 برقم ايداع   604 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  يكون حق الدارةوالتوقيع 

والمسئوليةامام الجهات الرسمية للشريك المتضامن  السيد/  صلح حسين صلح ابراهيم سويلم- وله منفردا الحق 

التعامل باسم الشركةوضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغيرالحكوميةوالقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافةاشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات 

والقتراض والرهن وبيع اصول الشركة وكل ذلك باسم الشركةوضمن اغراضها ولها الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلءالشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافةالسندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركةبالنقداوبالجل وله توكيل الغيرفى كل اوبعض ماذكرعدا الشريك الموصى

201 - محييسن صلح ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    712   وتم ايداعه بتاريخ    2014-12-14 

برقم ايداع   604 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

202 - حسين صلح ابراهيم سويلم  مدير و شريك متخارج   المقيد برقم قيد    712   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2014 برقم ايداع   604 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

203 - احمد محمود مختار عبدالحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13003   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2022 برقم ايداع   2341 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

204 - عماد ربيع على احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12569   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-26 

برقم ايداع   2390 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

205 - احمد محمد ابراهيم نسيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13018   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-26 

برقم ايداع   2384 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

206 - محمد محمود احمد محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13018   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-26 

برقم ايداع   2385 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

207 - سامر محمد هلل صديق  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3681   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2017 برقم ايداع   1134 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  

208 - حنين احمد صديق  شريك موصى   المقيد برقم قيد    3681   وتم ايداعه بتاريخ    02-03-2017 برقم 

ايداع   1134 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  

209 - احمد محمد هلل صديق  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3681   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2017 برقم ايداع   1134 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  

210 - عصام محمد عبدالعظيم طه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13031   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2022 برقم ايداع   2409 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  

211 - محمد محفوظ انور محفوظ  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13032   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2022 برقم ايداع   2418 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  

212 - ابوالمجد عبدا ابو المجد عبدالباسط  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13038   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2022 برقم ايداع   2435 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  

213 - احمد السيد ماضي محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5543   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2018 برقم ايداع   831 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين السيد / احمد عبدالحميد عبدالحميد  و السيد / احمد السيد 

ماضي محمد منفردين او مجتمعين  حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج  عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وكذلك للشركاء المتضامنين مجتعين لهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد 

اوبالجل   وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل اوبعض ما ذكر

Page 77 of 83 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

214 - اسامه السيد البسيونى السيد  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    5543   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2018 برقم ايداع   831 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  

215 - احمد عبدالحميد عبدالحميد حسان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5543   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2018 برقم ايداع   831 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  

216 - احمد عبدالحكيم احمد معبد  مدير و شريك متخارج   المقيد برقم قيد    5543   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2018 برقم ايداع   831 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  

217 - طارق ابراهيم محمود ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13050   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2022 برقم ايداع   2465 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - مكان للصناعات الخشبية والمعدنية لصاحبها معاذ محمد هشام مصطفي الصولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

2212   قيدت فى   04-06-2007 برقم ايداع    785 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-06-03

2 - المهاجر للمواد الغذائية لصاحبها محمد ابراهيم محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2740   قيدت 

فى   15-01-2017 برقم ايداع    99 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-14

3 - العالمية للتوريدات العمومية لصاحبها محمد فكري سليمان محمد مراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2099   

قيدت فى   24-05-2016 برقم ايداع    596 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-23

4 - بهاء عبداللطيف محمد محمد عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3000   قيدت فى   2017-02-05 

برقم ايداع    404 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

5 - محمود احمد عيسي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3069   قيدت فى   07-02-2017 برقم ايداع    

481 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-06

6 - رنكيو لتصنيع وتجميع الجهزة الكهربائية والمنزلية لصاحبها شادي عصمت عبدالحميد محمد حطبه  تاجر 

فرد سبق قيده برقم :   4234   قيدت فى   31-05-2017 برقم ايداع    1878 وفى تاريخ  16-05-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

7 - ايتلجيبت لصناعة البلستيك لصاحبها علء احمد عبدا غمرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   627   قيدت فى   

19-10-2014 برقم ايداع    483 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-10-18

8 - الرحمانيه ايجيبت للستثمار العقاري لصاحبتها سهام محمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

3883   قيدت فى   14-03-2017 برقم ايداع    1356 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-03-13

9 - بيك تريد Peak Trade للتكنولوجيا لصاحبها مدحت محمد محمود محمد المصري  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   1902   قيدت فى   20-03-2016 برقم ايداع    283 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2026-03-19

10 - العبور للصناعات الغذائية لصاحبها مصطفي محمد مصطفي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3246   

قيدت فى   19-02-2017 برقم ايداع    677 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-18

11 - المتوكل للصناعات النسيجية لصاحبها محمد ابراهيم محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4297   

قيدت فى   21-06-2017 برقم ايداع    2003 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-20

12 - المشكاه لتصنيع الجهزة الكهربائية لصاحبها محمد مصعب محمد نصر البرش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

4143   قيدت فى   14-05-2017 برقم ايداع    1744 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-05-13

13 - حامد محمد علي عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3803   قيدت فى   13-03-2017 برقم ايداع    

1271 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

14 - العالمية للتوريدات الميكانيكية ومستلزمات المصانع لصاحبها احمد حسن حسيني محمد ابراهيم  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   4029   قيدت فى   10-04-2017 برقم ايداع    1562 وفى تاريخ  26-05-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

15 - فاين تول للتوريدات العمومية لصاحبها عاطف عبدالعال عبدالعظيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

4140   قيدت فى   10-05-2017 برقم ايداع    1734 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-05-09
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16 - الشرقية لتجارة قطع غيار السيارات لصاحبها احمد حسن عياد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3951   

قيدت فى   23-03-2017 برقم ايداع    1451 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-22

17 - ميتال لين للعمال الهندسية لصاحبها هشام مصيلحي عبدالعاطي عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

4251   قيدت فى   06-06-2017 برقم ايداع    1914 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-06-05

18 - هليوبوليس للتعدين لصاحبها وليد محمد خليفه سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3207   قيدت فى   

14-02-2017 برقم ايداع    633 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-13

19 - أم-أم للستثمار العقاري والمقاولت العامة لصاحبها محمد حسن عبدالمحسن محمد  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   4284   قيدت فى   15-06-2017 برقم ايداع    1981 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-06-14
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تجديد شركات

1 - احمد محمد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   328  قيدت فى  02-03-2014 برقم ايداع   85 

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/03/2024  12:00:00ص

2 - الشركة المتكاملة الدولية للتصدير CI)ش.ذ.م.م(.   شركة سبق قيدها برقم :   1970  قيدت فى  

11-04-2016 برقم ايداع   395 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/04/2026  12:00:00ص

3 - الصفوة للمعرفة والخدمات التعليمية والطبية )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4044  قيدت فى  

12-04-2017 برقم ايداع   1590 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/04/2027  12:00:00ص

4 - شركة المهندس علء الدين عبدالحميد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   1596  قيدت فى  

09-06-2005 برقم ايداع   1140 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/06/2025  12:00:00ص

5 - برسوم وليم ذكري وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3920  قيدت فى  16-03-2017 برقم ايداع   

1396 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/03/2027  12:00:00ص

6 - مستشفي بي . دي وي الطبي التخصصي ) ش.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   3631  قيدت فى  

01-03-2017 برقم ايداع   1082 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/02/2027  12:00:00ص

7 - اتش ام للصناعات المعدنيه )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4003  قيدت فى  05-04-2017 برقم 

ايداع   1527 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2027  

12:00:00ص

8 - الشهباء الهندسية لتصنيع الماكينات )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4198  قيدت فى  2017-05-23 

برقم ايداع   1824 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/05/2027  

12:00:00ص

9 - شركة السيد ابراهيم السيد سيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   2424  قيدت فى  27-09-2016 برقم 

ايداع   1110 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/09/2026  

12:00:00ص

10 - السيد عبد العزيز سليمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3650  قيدت فى  01-03-2017 برقم ايداع   

1102 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/02/2027  12:00:00ص

11 - المصرية السبانية للبويات والدهانات الحديثة SPANISH-VAYO   شركة سبق قيدها برقم :   3993  

قيدت فى  04-04-2017 برقم ايداع   1515 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  03/04/2027  12:00:00ص

12 - ربيع ابراهيم ابراهيم متولي عبدالسلم وشريكتيه   شركة سبق قيدها برقم :   4165  قيدت فى  

17-05-2017 برقم ايداع   1779 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/05/2027  12:00:00ص

13 - محمد عبدالحميد فرغلي حسن خليل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   4281  قيدت فى  2017-06-14 

برقم ايداع   1971 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2027  

12:00:00ص

14 - امل محمد محروس بكري وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   3427  قيدت فى  22-02-2017 برقم 

ايداع   867 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2027  12:00:00

ص

15 - ايه تي سي للصناعات المتكامله ATC )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4156  قيدت فى  

15-05-2017 برقم ايداع   1761 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/05/2027  12:00:00ص
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16 - ميدل ايست للبلستيك)ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4244  قيدت فى  04-06-2017 برقم ايداع   

1899 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/06/2027  12:00:00ص

17 - فضل بخيت محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   3156  قيدت فى  13-02-2017 برقم ايداع   

572 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2027  12:00:00ص

18 - سامية عبدالمنعم علي علي وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   3785  قيدت فى  12-03-2017 برقم 

ايداع   1253 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2027  

12:00:00ص

19 - مروان محسن السيد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   3901  قيدت فى  15-03-2017 برقم ايداع   

1375 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/03/2027  12:00:00ص

20 - طارق فتحي حسين عامر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   4168  قيدت فى  17-05-2017 برقم 

ايداع   1783 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2027  

12:00:00ص

21 - محمد احمد محمد خليل بدوي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4243  قيدت فى  04-06-2017 برقم 

ايداع   1896 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/06/2027  

12:00:00ص

22 - المصريه لصناعه الزجاج الحديث ) تكنوجلس (محمد خالد محمدالمعتز بال بشر وشركاه   شركة سبق 

قيدها برقم :   10322  قيدت فى  19-05-2002 برقم ايداع   974 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2027  12:00:00ص

23 - ماهر اكرم وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   3975  قيدت فى  30-03-2017 برقم ايداع   1485 

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/03/2027  12:00:00ص

24 - ماب للصناعات الهندسية والتجارة MAP )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4169  قيدت فى  

17-05-2017 برقم ايداع   1784 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/05/2027  12:00:00ص

25 - احمد كامل عطيه و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   6517  قيدت فى  27-02-2007 برقم ايداع   

405 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2027  12:00:00ص

26 - عادل عايش وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   2563  قيدت فى  22-11-2016 برقم ايداع   1359 

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2026  12:00:00ص

27 - هشام عبدالرؤف عبده سليم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   3652  قيدت فى  01-03-2017 برقم 

ايداع   1104 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/02/2027  

12:00:00ص

28 - فاين جروب للتجارة والصناعة ) ش.ذ.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   3884  قيدت فى  2017-03-14 

برقم ايداع   1357 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/03/2027  

12:00:00ص

29 - العالمية لقطع الغيار IPC )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4267  قيدت فى  12-06-2017 برقم 

ايداع   1945 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2027  

12:00:00ص

30 - محمد سيد احمد عبدالنور وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   1707  قيدت فى  22-12-2015 برقم 

ايداع   1324 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/12/2025  

12:00:00ص

31 - عماد الدين احمد محمد احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   3953  قيدت فى  26-03-2017 برقم 

ايداع   1454 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/03/2027  

12:00:00ص

32 - ايه جي سي اوتو للسيارات AGC AUTO )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4228  قيدت فى  

29-05-2017 برقم ايداع   1870 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/05/2027  12:00:00ص
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33 - النخبة لدارة المشروعات والخدمات الطبية ) ش.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   3841  قيدت فى  

13-03-2017 برقم ايداع   1309 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/03/2027  12:00:00ص

34 - باور بلوك للصناعة والتجارة ) ش.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   4107  قيدت فى  2017-05-07 

برقم ايداع   1692 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2027  

12:00:00ص

35 - رءوف صبحى بشاره وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   1648  قيدت فى  09-06-2005 برقم ايداع   

1227 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/06/2025  12:00:00ص

36 - احمد محمد نور اقرع وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   2382  قيدت فى  05-09-2016 برقم ايداع   

1026 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/09/2026  12:00:00ص
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