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قيود أفراد

1 - ثامر للتجارة والتوريدات لصاحبها ) ثامر بن خالد بن ناصر الرميح ( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 4736 ورقم قيد 23289    محل رئيسى  عن انشطة من داخل ق 72 لسنة 

2017 : - تجاره الجملة والتجزئه داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار 

رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008 انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017 : - توريد الثاث 

المكتبى . تلتزم المنشأة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم 

التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ، 

وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .، بجهة محافظة الجيزة 

12 شارع عمرو ابن العاص
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فروع الفراد

1 - الدله لستصلح الراضي والستثمار العقاري والمقاولت لصاحبها شريف السيد محمد محمد الدله  قيدت فى   

08-05-2022 برقم ايداع   4319 ورقم قيد   23083  محل فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

البلستيكية

   الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا 

   استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع . 

   استزراع الراضي المستصلحة. 

 ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع   وأن تستخدم طرق 

الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر) اقل من عشرين الف فدان ( 

   أعمال التوصيف والتحليل والتصم يم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .

   أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب 

عليها . 

   إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . 

   إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية . 

   أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . 

   إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . 

   أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات 

   إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجي ة والحضانات العلمية 

   انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات 

   انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها 

   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 

 .

   إقامة المزارع السمكية وكذا صيد السماك .

   النقل المبرد أو المجمد للبضائع 

   التجارة العامة في ما هو مسموح به قانونا 

   التوريدات العمومية وعلي الخص توريد المواد الغذائية 

   المقاولت العمومية

   الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية 

 مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة 

 مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى صاحب المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لممارسة نشاطها  بجهة محافظة القاهرة 13 ش العوادي - حدائق حلوان - حلوان -
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2 - الدله لستصلح الراضي والستثمار العقاري والمقاولت لصاحبها شريف السيد محمد محمد الدله  قيدت فى   

08-05-2022 برقم ايداع   4319 ورقم قيد   23083  محل فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

البلستيكية

   الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا 

   استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع . 

   استزراع الراضي المستصلحة. 

 ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع   وأن تستخدم طرق 

الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر) اقل من عشرين الف فدان ( 

   أعمال التوصيف والتحليل والتصم يم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .

   أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب 

عليها . 

   إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . 

   إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية . 

   أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . 

   إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . 

   أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات 

   إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجي ة والحضانات العلمية 

   انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات 

   انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها 

   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 

 .

   إقامة المزارع السمكية وكذا صيد السماك .

   النقل المبرد أو المجمد للبضائع 

   التجارة العامة في ما هو مسموح به قانونا 

   التوريدات العمومية وعلي الخص توريد المواد الغذائية 

   المقاولت العمومية

   الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية 

 مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة 

 مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى صاحب المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لممارسة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 81 رمزيه - شرق طريق مصر السكندريه الصحراوى - الكيلو 58 مطلع 

الثورة الخضراء - القطا

3 - المنار السلمية للطوب السمنتى لصاحبها خالد عبد الفتاح على على  قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع   

4528 ورقم قيد   23190  محل فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب السمنتى مع مراعاة أحكام القوانين 

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

الجيزة ش عثمان محرم -  ش الهرم - الكنيسة - بجوار الطريق الدائرى -

4 - المنار السلمية للطوب السمنتى لصاحبها خالد عبد الفتاح على على  قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع   

4528 ورقم قيد   23190  محل فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب السمنتى مع مراعاة أحكام القوانين 

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

الجيزة افتتاح الفرع / الجيزة مركز الصف ناحية عرب ابو ساعد بجوار شركة ارسكو لصيانة معدات السمدة
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5 - بصريات دوول كاام DOOL KAAM OPTICS لصاحبها محمود حامد عبد الدايم محمد السيد  قيدت فى   

تجارة الجملة والتجزئة للنظارات الطبية  29-05-2022 برقم ايداع   5139 ورقم قيد   15188  محل فرعى  عن "

والشمسية والعدسات الطبية والعدسات اللصقة داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار 

رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة برج رقم 1 الدور 3 ابراج 

برعى بلزا المحور المركزى
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قيود الشركات

1 - مينون للثاث والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم 

ايداع    4303 ورقم قيد  23078    مركز عام  عن  تجارة وبيع الثاث والمفروشات بكافة    انواعهم -

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح  به قانونا- التوريدات العموميه -التصدير  وذلك دون الخلل باحكام 

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

ان تشترك باى 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 أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون  بجهة محافظة الجيزة الدور الثاني عمارة 186-خلف كمباوند المخابرات-حدائق اكتوبر

2 - زا واي للستشارات التسويقية THE WHY FOR MARKETING CONSULTING شركة  رأس 

مالها 50,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    4305 ورقم قيد  23079    مركز عام  عن  

تقديم الستشارات التسويقية وفي مجال السوشيال ميديا )فيما عدا الستشارات القانونية و تاز الدراسات  المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية على الوراق المالية لنشطة الشركات  

العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( . 

التجارة اللكترونية عبر النترنت اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية وعلى الخص 

التدريب في مجال اللكترونيات  إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر أو في الخارج ،كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها او مع مراعاة أحكام القوانين 

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

محافظة الجيزة شقة 4 - الدور 11 - 56 ش الجيزة

3 - ام كيه تي جي لحلول العمال MKTG business soultions شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    4309 ورقم قيد  23080    مركز عام  عن  انشطه داخل ق 72لسنه 

2017  صناعه تنكولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من انشطه صناعيه وتصميم وتطوير اللكترونات 

ومراكز البيانات وانشطه التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التنكولوجي  انتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفه من صوت وصوره وبيانات  حاضنات العمال التنكولوجيا ودعم ورياده العمال  إعداد الدراسات 

والبحوث الفنيه والقتصادية ودراسات الجدوى المشروعات الستثمارية في مجال البنيه الساسيه  اعداد 

الدراسات القتصاديه والهندسيه والتكنولوجيه للمشروعات  انشطه خارج ق 72 لسنه 2017  الدعايا واعلن  

التسويق اللكتروني عبر النترنت  أقامه وتنطيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامه عدا السياحيه وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حده  علي الشركه اللتزام بافراد حسابات ماليه مستقله للنشطه 

الواردة بقانون الستثمار وفي حاله عدم اللتزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز 

الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنه 2017 علي ان لتتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات 

والحوافز الواردة بذات القانون  يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزوال اعمال شبيها بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما 

يجوز لها أن تتندمج في الهيئات السالفه اوتشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع 

مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمة لمباشره 

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة المحور المركزي -مول السرايا-دور ارضي منخفض-مدخل 2-

8 - جيت هيرد للحالق العمالة من الداخل 

Get Hired Recruitment Agency شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم 

ايداع    4327 ورقم قيد  23088    مركز عام  عن  الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل   اقامة وتشغيل 

مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترتك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على 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 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة للحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 10 ش صالح سليم

Page 6 of 181 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

4 - رومانى مجدى وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    

4320 ورقم قيد  23084    مركز عام  عن     انشطه من داخل ق72 لسنه 2017 : *  اقامه وتشغيل مصنع 

لتعبئه وتغليف المواد الغذائيه -  - تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائيه داخل المناطق النائيه والمجتمعات 

العمرانيه الجديده فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008   * انشطه 

من خارج ق 72 لسنه 2017   توزيع المواد الغذائيه -  التصدير -  على الشركه اللتزام بافراد حسابات ماليه 

مستقله للنشطه الوارده لقانون الستثمار وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا 

والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 على ان ل تتمتع النشطه خارج قانون   الستثمار 

بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه 

الحصول على كافه التراخيص الزمه لمباشره نشاطها    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة 

الجيزة 15 شارع احمد عرابى - المهندسين

5 - كومباس للصناعة والتجارة COMP ASS شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

08-05-2022 برقم ايداع    4321 ورقم قيد  23085    مركز عام  عن  انشطة داخل ق الستثمار رقم 72 

لسنة 2017  -اقامة وتشغيل مصنع لتقطيع وتعبئة وتغليف الوراق بكافة انواعها واشكالها واحجامها   - تجارة 

الجملة والتجزئة )ةداخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم 

موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس 

جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008(  انشطة خارج ق الستثمار رقم 72 لسنة 2017  -الستيراد 

والتصدير) تلتزم الشركة باحكام القانون رقم121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين (  - تلتزم الشركة 

بأفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدة وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقطط 

حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسن 2017وكذلك ل تتمتع النشطة خارج 

قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون   -وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدارالتراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة   ويجوز للشركة ان تشترك بأى 

وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها والتى 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 ...  

بجهة محافظة الجيزة مصنع عبارة عن الدور الرضى بالقطعة رقم 839 - بالمنطقة الصناعية مخازن الشباب -

6 - ديترويت لتجارة السيارات والتوريدات العمومية DETROIT شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   08-05-2022 برقم ايداع    4323 ورقم قيد  23086    مركز عام  عن  تجارة السيارات والتوريدات 

العمومية  وتأجير السيارات عدا التأجير التمويلي والليموزين   ذلك دون الخلل بأحكام القوانين والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بآي وجه من 

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

كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها ذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 2 ش 

رفعت توفيق - متفرع من نصر الدين الهرم

7 - ايه اتش ام اس للتجارة والمقاولت العامة والتصدير A.H.M.S شركة  رأس مالها 1,000,000.000 

قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    4324 ورقم قيد  23087    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع  

التصدير  يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة لي وجه من الوجوه مع الشركات  المقاولت العامة  

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

يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع 

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

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة شقة 12 الطابق الثالث علوي بالعقار رقم 11 شارع شهاب - المهندسين -
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9 - الزعفران للتوريدات العمومية 

Alsaffron For General Trading شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم 

ايداع    4328 ورقم قيد  23089    مركز عام  عن  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 

التوريدات العمومية / التصدير / استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز ( / اعادة هيكلة الشركات من الناحية 

الدارية فقط / مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 

3 ش زكي ابوالسعود -

10 - روزت للقمشة والملبس الجاهزة rozzat شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

08-05-2022 برقم ايداع    4329 ورقم قيد  23090    مركز عام  عن بيع القمشة والملبس الجاهزة.  - 

التجارة اللكترونية عبر النترنت.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او اشترك 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 في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة شقة 5-عقار 5-ش النرجس .

11 - لبيس للمقاولت 

LABIS CONTRACTUALISATION شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-08 

برقم ايداع    4330 ورقم قيد  23091    مركز عام  عن  المقاولت العامه والمتكامله.   مقاولت اعمال 

وإنشاء محطات إنتاج الطاقه الجديده والمتجدده .  الصيانه المتنقله للمسطحات الخضراء.   تدوير المخلفات 

الصلبه لدي الغير.  مقاولت أعمال المباني والتشييد.  التوريدات العمومية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون  بجهة محافظة الجيزة 13 شارع سعد بن أبي وقاص -برج القدس -الهرم

12 - دى تى كوميتي  DT COMMITTEE شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   2022-05-08 

برقم ايداع    4331 ورقم قيد  23092    مركز عام  عن  صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما 

تشمله من انشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطة التعهيد البرمجيات والتعليم 

التكنولوجي   - اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها   - 

اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب 

عليها .   - انتاج المحتوي اللكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - ادخال البيانات علي 

الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها.  - حاضنات 

العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال .  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوي التقليدي من صوت وصورة 

وبيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوي العلمي والثقافي والفني .  وذلك دون الخلل بأحكام 

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

للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القان  بجهة محافظة الجيزة 47 شارع عبد المنعم رياض - المهندسين
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17 - ماض للتصميمات الهندسية MUD FOR ENGINEERING DESIGNS شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    4338 ورقم قيد  23098    مركز عام  عن  ·       

اعداد التصميمات الهندسية والمعمارية .  ·       المقاولت العامة .  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  وعلي الشركة 

الحصول علي كافة التراخيص اللزمة  لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة شقة رقم 11 - الدور الثاني بعد 

الرضي - العقار الكائن 2 ش الورد المتفرع من شارع الكشافة -

13 - نعام الوادي شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    4332 ورقم 

قيد  23093    مركز عام  عن  استصلح و تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع و 

استزراع الراضي المستصلحة  ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع  وليس الري بطريق الغمر   فيما  عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008   -

تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم   - تربية جميع 

انواع الدواجن و الطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم   - 

اقامة المزارع السمكية   وذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح القرارات السارية و بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة   ويجوز للشركة ان تشترك باى وجة من الوجوه مع الشركات  

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه  باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 52 ش محي 

الدين ابو العز

14 - دليكاتر للصناعات الغذائية Delicater شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

08-05-2022 برقم ايداع    4334 ورقم قيد  23095    مركز عام  عن  داخل قانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017  *اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف لجميع انواع الصوص )البودر والسائل(والعصائر 

والمشروبات الغازية.  * تجارة الجملة والتجزئة داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 .  ب - انشطة خارج قانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017  *الستيراد والتصدير )تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في 

شان سجل المستوردبن .  *التصنيع لدي الغير لجميع انواع الصوص)البودر والسائل( والعصائر والمشروبات 

الغازية  تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدي وفي حالة عدم التزام 

الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 . وكذا 

لتتمتع 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 ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة شقة 6 الدور الخير - بلوك 35 عمارة 13 - طريق جمال عبد 

الناصر - طيبة جاردنز -

15 - استشيرني للخدمات التسويقية ESTSHRNY شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

08-05-2022 برقم ايداع    4336 ورقم قيد  23096    مركز عام  عن  تقديم الستشارات المالية 

والتسويقية ) فيما عدا الستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا 

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

المادة 27 من قانون سوق المال ولئحته ( .   تسويق المنتجات والخدمات  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة للمارسة هذة النشطة .   ويجوز للشركة ان تشترك بأى 

وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزوال اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  

بجهة محافظة الجيزة وحدة رقم 6 بالدور الول مول ويست تاون هب -بيفرلي هيلز
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16 - منفيت MNfyT شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    4337 

ورقم قيد  23097    مركز عام  عن التسويق اللكتروني عبر النترنت  وتقديم الستشارات فى مجال الدعاية 

والتسويق فيما عدا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييد بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال  ولئحته التنفيذية    *يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى 

وجه  من الوجوه مع شركات غيرها تزاول أعمال شبيهه أو تعاونها على تحقيق اغراضها فى مصر أو الخارج 

كما يجوز لها أن تندمج فىةالهييات السالفة أو تشتريها  أو تلحقها بها  بجهة محافظة الجيزة شارع عباس عنانى 

بين مسجد الشورى وسيدى عباس  البدرشين

18 - داماس لعمال يو . بى . في . سي         

DAMAS UPVC WORKS شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    

4339 ورقم قيد  23099    مركز عام  عن  تجارة وبيع وتوريد البواب والشبابيك يو . بى . فى . سى 

والشيش والحصير    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج ، كما يجوز لها 

ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة محل تجارى قطعة 2 - 27  

مول السراء بلزا - المحور المركزى - منطقة 47 / 100

19 - سبارك كوربريشن SPARK CORPORATION شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

08-05-2022 برقم ايداع    4340 ورقم قيد  23100    مركز عام  عن تجارة وتوزيع مستحضرات التجميل   

التوكيلت التجارية : تلتزم الشكة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكاله التجارية ، 

ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها 

من الجهات المختصة  وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض   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 علي 

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة شقه 3 - عقار 19 - منطقه ع - هضبة الهرام

20 - فريش كابس للمثلجات     FRESH CUPS شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

08-05-2022 برقم ايداع    4344 ورقم قيد  23102    مركز عام  عن  تجاره المثلجات والمحمصات 

والحلويات .  يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، كما يجوز لها ان 

تندمج مع الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه مع مراعاه احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها .  

بجهة محافظة الجيزة بارتيشن بالدور الرضي - بمول سيتي اسكيب - الحي الرابع

21 - اي جى هيلز للعقارات E G HILLS REAL ESTATE شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت 

فى   09-05-2022 برقم ايداع    4357 ورقم قيد  23104    مركز عام  عن المقاولت العامة.  التسويق 

العقارى. . التطوير العقارى. الستثمار العقارى.  اقامة وادارة وتنظيم المعارض ما عدا المعارض السياحية )

بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة (.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة 

محافظة الجيزة شقة 13 - الدور الثالث - برج 3 ادارى - ابراج ستى ستارز - المحور المركزى -
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22 - ازيندا للستشارات العقارية AZIENDA شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

الدارة  09-05-2022 برقم ايداع    4358 ورقم قيد  23105    مركز عام  عن  التسويق العقاري.  -

والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 

لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط واجراءات الترخيص بها.  مع مراعاة القرار الوزاري رقم 

تقديم  300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا  لما ورد بموافقة واجرارءات الترخيص بها .  -

الستشارات العقارية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالقييم بمناسبة زيادة رأس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة القطعة رقم 45 - 

ويست تاون - الكيلو 38 طريق القاهرة السكندرية الصحراوي

23 - همسن جروب للتوريدات العموميه والنقل HAMSN GROUP شركة  رأس مالها 20,000.000 

قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    4359 ورقم قيد  23106    مركز عام  عن   نقل العمال  وليتم 

مزاولة نشاط النقل البرى للركاب او البضائع )الداخلى - الدول)  والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى 

او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص اللزمه بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى   التوريدات العموميه   يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه اوتشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحق بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذيه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمه   لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 5 شارع محمد عامر - فيصل - غطاطى

24 - ميديا بلنر للنتاج الفني Media planner شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

09-05-2022 برقم ايداع    4367 ورقم قيد  23108    مركز عام  عن  النتاج الفني والتوزيع للمصنفات 

المسموعه والمرئية والفلم السينمائية والتلفزيونية والفيديو والمسرحيات والمسلسلت الذاعية والتلفزيونية 

وكافة العمال والبرامج التلفزيونية من ) تصوير - تسجيل صوت - ميكساج - دوبلج - مونتاج - تحميض 

نيجاتيف تصحيح الوان الجرافيكس والنيميشن ) فيما عدا البث الذاعي أو التلفزيوني(  *تقديم الخدمات التسويقية 

للمنتجات والخدمات   * اعداد وتصميم الفيديوهات الدعائية والعلنية  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون  بجهة محافظة الجيزة 143 -شقة رقم 110 - الدور الول بعد الرضي - المريوطية - الهرم -

25 - بلنكو للتوريدات شركة  رأس مالها 51,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    4373 

ورقم قيد  23112    مركز عام  عن  التوريدات العمومية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة 

محافظة الجيزة محل )8( مركز ميك ماك - المحور المركزى -
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33 - الصايدى للستثمار والتطويرالعقارى شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-10 

برقم ايداع    4397 ورقم قيد  23123    مركز عام  عن   الستثمار العقارى والتطوير العقارى  والمقاولت 

العامة والمتخصصة  والتسويق العقارى  وشراء وبيع ونأجير وإقامة الوحدات الدارية والسكنية والفندقية  مع 

مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط وإجراءات الترخيص بها  

والتوريدات العمومية    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز 

لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة وحدة رقم 6 الدور 

الرضى عقار رقم 26 تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن بالهرم

34 - مابل للتعليم والتدريب MAPLE FOR EDUCATION AND TRANING شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    4402 ورقم قيد  23125    مركز عام  عن   انشطه 

داخل ق الستثمار رقم 72 لسنه 2017: -  - انشاء او اداره او تشغيل المدارس )بما ل يتعدى مرحله الثانوي(  

- انشاء الجامعات   * انشطه خارج ق الستثمار رقم 72 لسنه 2017: -  -أقامه وتشغيل مراكز لعداد وتدريب 

وتنميه مهارات الموارد البشرية   -تقديم خدمات التعليم عن بعد.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات ماليه ومركز 

مالي مستقل لكل نشاط على حده وفي حاله عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017، وكذلك ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج، كما تجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

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

اللزمة لمباشره نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 40 المحور المركزي الحي العاشر

26 - أبعاد للبرمجيات و الحلول الحديثة شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-05-09 

انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017   - برقم ايداع    4374 ورقم قيد  23113    مركز عام  عن  :   -

صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت ، بما تشمله من انشطة صناعيه و تصميم و تطوير اللكترونيات 

أعمال التوصيف و  ، و مراكز البيانات ، و انشطة التعهيد ، و تطوير البرمجيات ، و التعليم التكنولوجى .  -

اعمال تصميم و انتاج البرامج  التحليل و التصميم للبرمجيات و قواعد البيانات و التطبيقات بمختلف انواعها .  -

انتاج  و التطبيقات و انشاء قواعد البيانات و نظم المعلومات اللكترونيه و تشغيلها و التدريب عليها .  -

إدخال البيانات على الحاسب بالوسائل  المحتوى اللكترونى بصوره المختلفه من صوت و صوره و بيانات .  -

إنتاج و تطوير  اعمال التوصيف و التصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف انواعها .  - اللكترونيه .  -

أعمال التوصيف و التصميم لشبكات و نقل و تداول البيانات .   النظم المدمجه  و تشغيلها و التدريب عليها .  -

المشروعات التى  التصالت و خدمات النترنت .  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات .  - -

تستثمر فى تطوير حقوق الملكيه الفكريه بما فى ذلك براءات الختراع  و النمازج و الرسوم الصناعيه .   -

إنشاء و ادارة مراكز  إنشاء و ادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين و مراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .  -

حاضنات العمال  الستشارات و الدراسات المتخصصه فى مجالت  المعلومات و التصالت و تطويرها .   -

النشطة المتعلقه بتحويل المحتوى التقليدى من صوت و صوره و  التكنولوجيه و دعم ريادة العمال .   -

أنشطة خارج قانون 72  بيانات الى محتوى رقمى بما فى ذلك رقمنه المحتوى العلمى و الثقافى و الفنى .  -

تقديم الستشارات فى مجال تكنولوجيا المعلومات ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه و  لسنة 2017   -

كذا الستشارات القانونيه و الستشارات و الدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال و الستحواذ و كذا 

الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطة الشركات العامله فى مجال الوراق الماليه المنصوص عليها فى 

مع اللتزام بافراد حسابات مستقله و مركز مالى  الماده 27 من قانون سوق راس المال و لئحته التنفيذيه (  -

مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار ، و فى حالة عدم التزام  الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع 

بالمزايا و الحوافز الوارده بقانون الستثمار 72 لسنة 2017 ، مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

مع مراعات احكام القانون و اللوائح و القرارات الساريه و على  بالضمانات و الحوافز الوارده بذات القانون .   -

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة مكتب 3 - الدور الثالث 

- عمارة 3 - 4  القطعة 44 / 2 / 1 -   المحور المركزى
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27 - الوائل المتقدمة لصناعة الكيماويات شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-05-09 

برقم ايداع    4377 ورقم قيد  23115    مركز عام  عن  الغرض من تأسيس الشركة :   اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية والدوات المنزلية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية.  تجارة الجملة 

والتجزئة للمنظفات الصناعية والدوات المنزلية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية)داخل المناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديده فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  مع مراعاة ما 

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 

2008.  أنشطة خارج ق الستثمار رقم 72 لسنة 2017.  التوريدات العمومية.  التصدير.  تلتزم الشركة بإفراد 

حسابات مالية ومركز مالى مستقل لكل نشاط علي حده وفي حالة التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع 

بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لنة 2017، وكذا ل تتمتع النشطة خارح قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 

457 المنطقة الصناعية- مخازن الشباب -

46PROPERTIES FOR  28 - 46بروبيرتيز ايجيبت لدارة الصول العقارية والستشارات العقارية

REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT AND CONSULTATION شركة  رأس مالها 

20,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    4379 ورقم قيد  23116    مركز عام  عن ادارة 

الصول العقارية     تقديم الستشارات المتعلقة بالعقارات والتنمية العقارية )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق 

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

وكذا الستشارات المالية عن  الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص 

عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية    اعداد دراسات الجدوى للمشروعات العقارية     

اعداد الدراسات السوقية للمشروعات العقارية  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 

الوحدة 72أ - بوليجون بيزنس بارك - سوديك ويست

 - 29

فى او جى للمخبوزات V.O.G Bakery شركة  رأس مالها 900,000.000 قيدت فى   2022-05-10 

برقم ايداع    4381 ورقم قيد  23117    مركز عام  عن  انشاء وادارة وتملك المخابز اللية.  - اعداد و 

تجهيز وتوزيع جميع انواع المأكولت والمشروبات الصحية والنباتية والخالية من الجلوتين وعلى الخص  الخبز 

ومشتقاته والسندوتشات والمخبوزات والحلويات والسلطات والعصائر والقهوة والشاي و المشروبات السيوية )

فيما عدا الكحولية(  - تقديم وبيع جميع انواع المأكولت والمشروبات وعلى الخص الخبز ومشتقاته 

والسندوتشات والمخبوزات والحلويات والسلطات والعصائر والقهوة والشاي والمشروبات السيوية )فيما عدا 

الكحولية(  - استئجار المحلت التجارية والكشاك التجارية والمخابز.   - تصدير جميع انواع الخبز 

والمخبوزات والمشتقاتهم وجميع انواع العصائر والمشروبات )فيما عدا الكحولية(  مع مراعاة أحكام القوانين 

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

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

ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي 

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 44 المحور المركزي - مول السرايا - دور ارضي منخفض - 

مدخل 2 -
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30 - هــــوانا HAWANA شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    

إنشاء وتشغيل  o  . 4386 ورقم قيد  23119    مركز عام  عن  التجارة اللكترونية والتسويق عبر النترنت

o  . إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات o  . وإدارة المواقع اللكترونية

الدعاية والعلن وإقامة وتنظيم المؤتمرات والحفلت  o  . تصميم وبيع وتأجير المساحات العلنية

العامة .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط إستصدار التراخيص اللزمه 

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 الجيزة ) 164 ح ( - الدور الرضي - 

شقة )2( - حدائق الهرام

35 - مروه مصطفى على وشريكتها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    

4403 ورقم قيد  23127    مركز عام  عن  الستثمار العقارى   بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده 

والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربيه رقم 

356 لسنة 2008 .  مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة 

التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة قطعة 6 - بلوك 9 - غرب سوميد - مجاوره 10

AMIR AHMED PHARMA - 31 أمير احمد فارما شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

10-05-2022 برقم ايداع    4387 ورقم قيد  23120    مركز عام  عن  ادارة الصيدليات والتجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية و تجارة وبيع وتوريد وتوزيع الدوية . التصدير 

والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول 

ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . اقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات 

والندوات عدا المعارض السياحية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حدة . المقاولت العامة 

والمتكاملة والمتخصصة . مقاولت اعمال التشطيبات والديكور . انهاء اجراءات تسجيل الدوية والمكملت 

الغذائية باسم الشركة ولصالحها امام الجهات المعنية . الوساطة في انهاء اجراءات تسجيل الدوية امام الجهات 

غير الحكومية . اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية . اعداد البحاث والدراسات العلمية 

. اقامة وتشغيل وادارة مخازن بيع الدوية . اقامة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات 

الخطرة .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف وتجميع الدوية البشرية والبيطرية والمستحضرات الطبية 

والصيدلنية ومستحضرات التجميل والكيماويات عدا الكيماويات والمواد الخطرة وتصنيع كل ما سبق لدي الغير 

. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المياة الطبيعية والمحاليل الطبية ذات المواصفات الخاصة . 

الدعاية والعلن . التسويق اللكتروني عبر النترنت . اعداد وادارة برامج الرعاية الصحية دون ممارسة نشاط 

الوساطة في التأمين   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

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

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها أن 

تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 7 ش منعاز من ش فرحات 

- ساقية مكي
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32 - نهلة كمال كمال ابراهيم وشركائها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم 

ايداع    4393 ورقم قيد  23121    مركز عام  عن   انشطة داخل ق الستثمار رقم 72 لسنه 2017 :   اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج وتعبئة وتغليف 

العشاب العطرية والحاصلت الزراعية والتوابل والبهارات  اقامة وتشغيل مصنع لستخلص وتقطير 

واستخراج وانتاج الزيوت العطرية ومستحضرات التجميل والصابون السائل والمنظفات   تجارة الجملة والتجزئة 

للمواد الغذائية والحاصلت الزراعية والتوابل والبهارات والعشاب العطرية والعطور ومستحضرات التجميل 

والصابون السائل والمنظفات ) داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاة قرار 

رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 (  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة    ) ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

رقم 356 لسنة 2008 (  انشطة خارج ق الستثمار رقم 72 لسنه 2017 :   اعمال تنسيق وصيانة وتجميل 

الحدائق والطرق والميادين ) لند سكيب (  التصدير  تركيب شبكات الري  توريد السمدة والمخصبات 

والمبيدات الزراعية  تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة وفي حالة عدم 

التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 

وكذا لتتمتع 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 الجيزة قطع ارقام 670 ، 672  المنطقة الصناعية - مخازن الشباب

36 - تكامل للحلول الرقمية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    4404 

ورقم قيد  23128    مركز عام  عن  انشطة من داخل ق 72 لسنة 2017 :   أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها    إنتاج المحتوي اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات   إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية     أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات    تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات   انشطة من 

خارج ق 72 لسنة 2017 :  - تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات 

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

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

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية( على الشركة اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون 

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

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 على ان ل تتمتع  النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة 

بذات القانون  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج،كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية   مع مراعاة 

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

بجهة محافظة الجيزة شقة 7 الدور الرابع عمارة 242أ امام كايرو مول - الهرم-
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Finishing Platform For Smart solutions  37 - فينيشينج بلت فورم للحلول الذكيه و للتشطيبات

Tashtibaat &  شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    4405 ورقم 

قيد  23129    مركز عام  عن  انشطه داخل ق 72  - صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت ، بما تشمله 

من أنشطة صناعية وتصميم و تطوير اللكترونيات ، ومراكز البيانات ، وانشطة التعهيد ، وتطوير البرمجيات ، 

والتعليم التكنولوجي .  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها   - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيلها والتدريب عليها .   - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .   - أعمال التوصيف 

والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات   - إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة 

وبيانات .   - ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية   - أعمال التوصيف والتصميم والتطوير 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .   - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى 

محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني .    - تجارة الجملة والتجزئة لمواد وخامات 

التشطيبات ومواد البناء داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس 

جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه 2008  - تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية ) المناطق الصناعية 

والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم (   - إعداد الدراسات القتصادية والهندسية 

والتكنولوجية للمشروعات   انشطه خارج ق 72   - المقاولت المتكامله والتشطيبات   - التوريدات العمومية 

وعلى الخص توريد خامات التشطيبات ومواد البناء والثاث   - تصنيع خامات التشطيات ومواد البناء والثاث 

لدي الغبر   - اعداد التصميمات الهندسية والمعمارية .   - إنشاء وإدارة وتشغيل المواقع اللكترونية   تلتزم 

الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة 

بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمرايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ، وكذا ل 

تتمتع 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 ان 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 الجيزة 29 ش الدقى

38 - وي كان للتوريدات العمومية WE CAN شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

التوريدات  10-05-2022 برقم ايداع    4407 ورقم قيد  23131    مركز عام  عن  المقاولت العامة  

إدارة المشروعات مع  تقديم خدمات النظافة لكافة المنشآت والمباني والصيانه المتنقلة لها .     العمومية  

مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات 

الترخيص بها .   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 ولئحته التنفيذية .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة 26ش 

الشهيد زكريا - من ترسا بجوار المعسكر - الطالبية

39 - المدونة للتدريب و الستشارات شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    

4408 ورقم قيد  23132    مركز عام  عن   تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لشنطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال 

تقديم خدمات  o  اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتاهيل وتنمية الموارد البشرية o  .) ولئحتة التنفيذية

اعداد الدورات التدريبية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع  o  الترجمة

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها أو  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  تشاطها.  بجهة محافظة الجيزة فيل 5 - شارع بلل بن رباح - بلوك 13/ 15 - 

المجاورة الخامسة - غرب                                                                               سوميد -
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جيو للحلول اللوجستية Geo For Logistics Solutions شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

10-05-2022 برقم ايداع    4414 ورقم قيد  23136    مركز عام  عن  تقديم الخدمات اللوجستية  

الشحن البحرى  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على 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 مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة شقة 8 - الدور الرابع - 156 شارع عمر ابن الخطاب - المجاورة الولى - 

المحور المركزى

41 - جاي اس للمنتجات الجلدية و الكسسوار شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-11 

برقم ايداع    4426 ورقم قيد  23140    مركز عام  عن اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الجلدية و 

الكسسوار   تسويق المنتجات الجلدية و الكسسوار   التجارة اللكترونية عبر النترنت   يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 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 و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات 

السارية و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة الدور 

الرضي - 25 أ ش الحجاز - المهندسين -

42 - مانجو للنتاج الفني شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    4430 

ورقم قيد  23142    مركز عام  عن  النتاج الفني والتوزيع للفلم السينمائية والفيديو والمسرحيات 

والمسلسلت الذاعيه والتلفزيونية وكافه العمال الفنيه من )تصوير-صوت-ميكساج-دوبلج-مونتاج-تحميض 

نيجاتيف-تصحيح الوان( انتاج العلنات. وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 

عقار رقم 85 - بيراميد هيلز - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الكيلو 19-

43 - العهد الجديد للستثمار العقاري والمقاولت شركة  رأس مالها 90,000.000 قيدت فى   2022-05-11 

برقم ايداع    4433 ورقم قيد  23143    مركز عام  عن   انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  الستثمار 

العقاري داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017   المقاولت العامة   مع اللتزام بافراد  الجمهورية رقم 356 لسنة 2008   

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة 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 .   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية  وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه بأعمالها او التي 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  بجهة 

محافظة الجيزة الوحدة 102- مشروع رويال تاورز -  الحي 8 - المحور المركزي -1 / 17/ ب

Page 17 of 181 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

 KIRAN 44 - كيران للستثمار والتطوير العقاري

DEVELOPMENT & REAL ESTATE شركة  رأس مالها 90,000,000.000 قيدت فى   

11-05-2022 برقم ايداع    4434 ورقم قيد  23144    مركز عام  عن  أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017   الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم 

فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء مع ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

أنشطة خارج 72 لسنة 2017  التطوير العقاري  مع اللتزام بإفراد  o  .2008 الجمهورية رقم 356 لسنة

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار / وفى حالة عدم التزام الشركة 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.  يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة 

أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه 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 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة ذا مول - القطعة رقم 5 

خدمات - مدخل 3 - بيت الوطن

45 - فولكانو بروست VOLCANO PROST شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

11-05-2022 برقم ايداع    4435 ورقم قيد  23145    مركز عام  عن  إقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

والكافتريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك اواي   

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   مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة 

محافظة الجيزة 119 ه - هضبة الهرام - البوابة الثانية القديمة - الهرم

46 - فلور اند مور  للديكور FLOOR AND MORE شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   

11-05-2022 برقم ايداع    4439 ورقم قيد  23146    مركز عام  عن   بيع مستلزمات الديكور وذلك دون 

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

ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي 

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة وحدة رقم  ) G1R8 ( بمول كارجو للستثمار العقاري -  

قطعة رقم 45 - شارع الشباب المحور المركزي الجنوبي -

47 - كيه ام ايه للستشارات الهندسيه        K M A شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

11-05-2022 برقم ايداع    4440 ورقم قيد  23147    مركز عام  عن   المقاولت العامه .  التوريدات 

تقديم الستشارات الهندسيه ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارت والدراسات المتعلقة بالتقييم  العموميه .  

بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها في الماده 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز 

للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك بأي 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 في الهيئات 

السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التفيذية    مع مراعاه احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافه التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة 

الجيزة ع H 37  -  ش 14- دجله بالمز
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48 - الزنكاح للتصدير والتوريدات العمومية

Elzenkah for Export and General Supplies شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

11-05-2022 برقم ايداع    4441 ورقم قيد  23148    مركز عام  عن  التصدير   التوريدات العمومية  مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 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 التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

أو فى الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة اخرى او معها أو ان تتحول الى شركة من طبيعة اخرى وذلك 

طبقا لحكام القانون.  بجهة محافظة الجيزة رقم 66 - سنتر مصر اكتوبر - الحي 12

49 - كيه ام اتش للحلول والستشارات المالية K.M.H شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   

11-05-2022 برقم ايداع    4454 ورقم قيد  23153    مركز عام  عن  تقديم الستشارات المالية ) فيما عدا 

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

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

تقديم خدمات الستعلم الميداني ) عدا الستعلم  o  . )المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية

- تقديم خدمات تحصيل الفواتير والدفع اللكتروني ) الغير حكومي( .   o  . )الئتماني وأستعلمات البنوك

يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 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 في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحاكم القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة 

محافظة الجيزة 2 ش رياض - المهندسين -

50 - ايه اند جي للتوريدات العامة A&G شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم 

ايداع    4462 ورقم قيد  23157    مركز عام  عن  التوريدات العمومية  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  التوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شان تنظيم اعمال 

الوكالة التجارية  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج 

فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة حجرة رقم 3 ـ شقة رقم 905 ـ 

الدور التاسع ـ عقار رقم 40 ـ شارع مصدق

51 - احمد عبدالعزيز سعد بوكمار وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-05-11 

برقم ايداع    4469 ورقم قيد  23161    مركز عام  عن  انشطه داخل ق الستثمار رقم 72لسنه 2017  

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا 

منطقه شبه جزيره سيناء فليلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 

2017 ومراعاه قرار رئيس جمهوريه 2008مصر العربيه رقم 356 لسنه    انشطه خارج ق الستثمار رقم 

72 لسنه 2017   التسويق العقارى تلتزم الشركه بافراج حسابات ماليه ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حده 

وفى حاله عدم التزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم72 لسنه 

2017 وكذا ل تتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواده بذات القانون مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  بجهة 

محافظة الجيزة مبنى A1-سوق المعز -مكتب20 -الحى الثانى عشر -مج 2
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52 - ار ام جي ايست التوريدات العامة 

وصيانة اللت RMG EAST FOR TRADING شركة  رأس مالها 51,000.000 قيدت فى   

11-05-2022 برقم ايداع    4470 ورقم قيد  23162    مركز عام  عن  1- التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا   2- التوريدات العمومية   3- إقامة وتشغيل وإدارة مخازن البضائع ) عدا مخازن 

الكيماويات والمواد الخطرة (  4- شراء وبيع وتأجير اللت والمعدات ) عدا التأجير التمويلي (   5- إقامة 

وتشغيل وإدارة مركز لصيانة اللت والمعدات    وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة ان 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الجيزة شقة رقم 2 - عقار رقم 51 - أمام مدرسة البنات - الحى 12 -

53 - محمد محاريق وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    

4476 ورقم قيد  23165    مركز عام  عن   انشطه من داخل ق 72 لسنة 2017  تجارة الجمله والتجزئه 

للطارات والبطاريات داخل المناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس 

جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنة 2008   انشطة خارج ق 72 لسنة 2017   توريد الطارات 

والبطاريات   علي الشركه اللتزام بافراد حسابات ماليه مستقله للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حالة عدم 

التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها والتمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 

علي ان ل تتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون   مع مراعاه احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة 

محافظة الجيزة شقه 2 بالدور الرضي عقار رقم 78 ه - شارع 12 - حدائق الهرام - الهرام -

54 - الهرم الرابع لتصنيع وتوريد المنتجات الخشبيه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

11-05-2022 برقم ايداع    4477 ورقم قيد  23166    مركز عام  عن  داخل قانون 72  _ اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنجات الخشبيه والثاث  _ اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

بمختلف انواعها   _ اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها    خارج قانون 72  التوريدات العموميه   تلتزم الشركه بافراد حسابات 

ماليه ومركز مالى مستقل للنشطه الواردة بقانون الستثمار وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها 

فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات والحوافز بذات القانون   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 

8 ش اللواء عبد العظيم محمد

55 - الحريرى جروب لعمال التكييف شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم 

ايداع    4478 ورقم قيد  23167    مركز عام  عن   التجارة العامه و التوزيع فيما هو مسموح بة قانونا و 

مقالولت اعمال التكييف وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز 

لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 8ب شارع الجهاد 

المهندسين
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56 - دايركشن فيلم  DIRECTION FILM شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-12 

برقم ايداع    4491 ورقم قيد  23169    مركز عام  عن   النتاج الفنى والتوزيع للفلم السينمائية 

والتليفزيونية والفيديو والمسرحيات والمسلسلت الذاعية والتلفزيونية والمصنفات المسموعة والمرئية وكافة 

o  .  ) العمال الفنية من ) تصوير - صوت - ميكساج - دوبلج - مونتاج - تحميض نيجاتيف - تصحيح الوان

اقامة وتشغيل وادارة مركز لكتشاف المواهب الفنية.  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر أو الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  وعلي الشركة الحصول علي 

كافة التراخيص اللزمة  لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة شقة رقم 7 - الدور الثالث - العقار رقم 

11،13 شارع كمال ابراهيم خليل -

57 - سالم لستصلح واستزراع الراضي الصحراوية

SALEM ADEL GASEM شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    

4507 ورقم قيد  23172    مركز عام  عن  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع . واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط   في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع ، وان تستخدم طرق الري الحديثة في  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار وئيس الوزراء رقم35 لسنه 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة   

2008 .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة محطه ابو غالب مطلع الصحراوي بجوار 

فيل الدكتور حسام الشنوفي ـ ابو غالب ـ

58 - لوتس اوت دور LOTUS OUT DUR شركة  رأس مالها 40,000.000 قيدت فى   2022-05-12 

برقم ايداع    4508 ورقم قيد  23173    مركز عام  عن  الدعاية والعلن   تاجير وحدات ومساحات العمل 

المشتركه  تاجير السيارات بكافة انواعها عدا التاجير التمويلى و اللموزين  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا - التوريدات العمومية   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح و القرارات ، السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   و يجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها 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  بجهة محافظة الجيزة 

شقة رقم 6 بالدور الول بالعقار رقم 6 شارع جزيرة العرب - المهندسين

59 - الوفاء للمواد الغذائية شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    

4509 ورقم قيد  23174    مركز عام  عن  المقاولت العامة.  التوريدات العمومية.  تجارة السمنت ومواد 

البناء.  تجارة المواد الغذائية.  يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 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 في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبق ا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  مع 

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

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة الدور الرضي- 3 شارع اليمن من شارع السودان- المهندسين

60 - لفيرا سنتر شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    4510 ورقم قيد  

23175    مركز عام  عن  اقامة و تشغيل و إدارة مركز تجميل للعناية بالبشرة و الشعر و الجسم ) بيوتي سنتر 

( يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج وكما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين 

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

محافظة الجيزة شقة 11 - الدور الثالث - 49 ش البطل احمد عبد العزيز من شارع جامعة الدول العربية - 

المهندسين
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61 - ريكروتيكس لتنمية الموارد البشرية شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم 

ايداع    4512 ورقم قيد  23177    مركز عام  عن  اقامة و تشغيل و ادارة مركز العداد و تنمية وتدريب 

الموارد البشرية   اعداد الدورات والدراسات في مجال تنمية القدرات والمهارات   تقديم الستثمارات )فيما عدا 

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

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

الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.  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 لن تندمج فيها أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة شقة رقم 14- الدور السابع - 7ش مصدق

62 - طرخان لنقل البضائع شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    4515 

ورقم قيد  23179    مركز عام  عن  النقل البرى الداخلى للبضائع   و ل يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب 

او الباضائع ) الداخلى و الدولى ( و المهمات و خدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه ال بعد القيد بسجل 

الناقلين و استخراج التراخيص اللزمة لمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى و ذلك دون 

الخلل باحكان القوانين و اللوائح و القرارات السارية ، و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة   و يجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تاول اعمال شبيهة 

بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة مكتب بالدور الول عقار رقم 7 - منيل 

شيحة - ابو النمرس

63 - باور أوف سيرفس  POWER OF SERVICE شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

12-05-2022 برقم ايداع    4516 ورقم قيد  23180    مركز عام  عن  الستيراد  تلتزم الشركة بأحكام 

القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها 

ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين 

المنظمة لهذا الغرض.    التوكيلت التجارية  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم 

أعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   .  التوريدات 

العمومية .   توريد وتجهيز مستلزمات المصانع وماكينات خطوط النتاج   .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية  وبشرط أستصدار 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 أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون.  بجهة محافظة الجيزة 282 شارع الهرم  الرئيسي- امام السجل المدنى الهرم

64 - جولد ستون للتعدين شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    4519 

ورقم قيد  23182    مركز عام  عن  التنقيب عن الخامات التعدينية و المعادن واستخراجها و اعمال المناجم 

ول يشمل ذلك محاجر الرمل و الزلط  وذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالهم 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  بجهة محافظة الجيزة 

شقة 1 - عمارة 15 د - مج 2 - الحى 7
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65 - تيوليب لصناعة المنظفات  TULIP DETERGENTS شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

12-05-2022 برقم ايداع    4524 ورقم قيد  23186    مركز عام  عن    أنشطة داخل ق الستثمار رقم 

72 لسنة 2017    -أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المساحيق والمنظفات  .  أنشطة خارج ق الستثمار رقم 72 

لسنة 2017   -التصدير  .  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حده وفي 

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

لسنة 2017 وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .  وذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  وبشرط أستصدار 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 أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.  بجهة محافظة الجيزة 282 شارع الهرم  الرئيسي

66 - لنكدج بلس linkage plus شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    

4525 ورقم قيد  23187    مركز عام  عن   اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف انواعها واعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البانات ونظم المعلومات 

اللكترونيه وتشغيلها و التدريب عليها وانتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات 

وادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه واعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات 

بمختلف انواعها وانتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها اعمال التوصيف لشبكات ونقل وتداول 

البيانات تنفيذ واداره شبكات نقل وتداول البانات التصالت وخدمات النترنت وذلك دون الخلل بأحكام 

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

للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة الحى الرابع المجاوره الثامنه شارع الياسمين قطعه 1880)

دوبليكس( الدور الثانى غرفه 63

67 - كروز للتجارة والمقاولت CROOZ FOR TRADING AND CONSTRUCTION شركة  

رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    4526 ورقم قيد  23188    مركز عام  

عن  ــ المقاولت العامة   ــ التجارة العامة   ــ التوريدات العمومية   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة 

محافظة الجيزة مكتب 6 ــ سنتر السراء بلزا ــ المحور المركزى

68 - هاي انيرجي للبطاريات والبلستيكات   High Energy شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت 

فى   15-05-2022 برقم ايداع    4529 ورقم قيد  23191    مركز عام  عن  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

جميع انواع البطاريات وعوازل البطاريات وجيع انواع منتجات البلستيك والفوم   اعمال التصميمات الهندسية 

للمعدات وخطوط النتاج والمصانع   اعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها   انتاج 

المعدات وخطوط النتاج وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح و القرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة    ويجوز للشركة ان 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 ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة الدور الثاني بعد 

الرضي بالمبني المقام علي القطعة-436 امتداد المنطقة الصناعية الثالثة
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69 - التجاه الصحيح للستثمار العقارى 

Right Direction For Real Estate Investment شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

15-05-2022 برقم ايداع    4530 ورقم قيد  23192    مركز عام  عن  الستثمار العقارى   التسويق 

العقارى   مقاولت اعمال التشطيبات والديكورات الخارجية والداخلية   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجور للشركة ان 

تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها 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  بجهة محافظة الجيزة مكتب رقم 3 - مبنى D2 - المعز بلزا

70 - المحور للنشاء والتعمير شركة  رأس مالها 15,000,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    

4531 ورقم قيد  23193    مركز عام  عن  المقاولت العامة  - التوريدات العمومية - مقاولت اعمال 

التشطيبات - بناء الوحدات السكنيه والداريه والتجاريه   تقديم خدمات الصيانة المتنقله للمباني -القيام باعمال 

تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين ) اللند سكيب(   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحه 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي تعاونها علي 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السابقة او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة 

الحصول علي كافة التراخيص الللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 34 ش جامعه الدول العربيه 

المهندسين

71 - اس بى اس لعمليات البرمجة 

S b s programming شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    

4533 ورقم قيد  23194    مركز عام  عن  صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشملة من انشطة 

صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومركز البيانات وانشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجى   

اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها   اعمال تصميم 

وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغليها والتدريب عليها   انتاج 

المحتوى اللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات   ادخال البيانات على الحاسبات بالوسائل 

اللكترونية    اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها   انتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها   اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات   تنفيذ وادارة شبكات نقل 

وتداول البيانات   التصالت وخدمات النترنت   المشروعات التى تستثمر فى تطوير حقوق الملكية الفكرية بما 

فى ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية   انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز 

نقل تكنولوجيا المعلومات   انشاء وادارة مراكزالستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات 

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

التقليدى من صوت وصورة وبيانات الى محتوى رقمى بما فى ذلك رقمنة المحتوى العلمى والثقافى والفنى   

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى 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 فى 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الجيزة 25 شقة بالدور الثانى غرفتين 1-2 شارع السحاب العمرانية

72 - برايت واي للستثمار العقاري شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    

4535 ورقم قيد  23195    مركز عام  عن    الستثمار والتسويق العقاري   التجاره العامه والتوزيع في ما 

هو مسموح به قانونه   التوريدات العموميه المقاولت العامه   يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك في 

اي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها التي تعاونها علي  تحقيق اغراضها 

في مصر وفي الخارج كما يجوز وان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك تبقى الحكام 

القانون او لئحه التنفيذيه  والوائح والقرارات الساريه على الشركه الحصول على كافه مباشره  بجهة محافظة 

الجيزة شارع عمار بن ياسر فيل 3 الدور الول بلوك رقم 19 / 15 المجاوره العاشره غرب سميد
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73 - مذاق البسبوسة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    4555 ورقم 

قيد  23197    مركز عام  عن   تجارة الحلويات الشرقية والغربية والمشروبات بكافة انواعها ماعد الكحوليات 

بجميع أنواعها وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج 

فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة محل تجاري رقم 2شارع عبد 

الواحد من شارع الدقى

74 - المنارة لدارة وتشغيل وصيانة المنشأت شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   2022-05-15 

توريد وتركيب اجهزة ومعدات والت وانظمة  o  برقم ايداع    4572 ورقم قيد  23199    مركز عام  عن

القيام باعمال وتنسيق وصيانة  o   تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشأت o   الكهرباء والصيانة المتنقلة لها

توريد وتركيب وتشغيل النظمة الكهروميكانيكية  o   ) وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )اللندسكيب

تشغيل وادارة وصيانة  o   تشغيل وادارة وصيانة محطات الصرف الصحى والصرف الزراعى o   للمنشأت

توريد وتركيب  o   محطات تحلية المياة وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها

صيانة المجمعات الدارية والسكنية والتجارية   ويجوز للشركة ان  o   وصيانة اجهزة المستشفيات والفنادق

تكون لها مصلحة اوتشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبية باعمالها او التى 

قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها 

او تلحقها بها وذالك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية   مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة شقة 6- 

القطعة 5- بلوك 3/ 11 - الماورة الرابعة - السياحية الشمالية الولى -

75 - سيليكتيف للمقاولت والتوريدات

  selective  contracting شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    

4576 ورقم قيد  23200    مركز عام  عن   المقاولت العامه  التوريدات العموميه  ذالك دون الخلل باحكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط اتصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه 

ان تشترك باي وجه من الوجوه مه الشركات وغيرها التي تزاول أعمالها او التي قد تعاونا على تحقيق غرضها 

في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذالك طبقا لحكام القانون  بجهة 

محافظة الجيزة 13 ش الشيمي _ش المستشفى _ الهرم _

 - 76

اي كي تي للخدمات التسويقيه  IKT For Business Solution شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت 

فى   15-05-2022 برقم ايداع    4579 ورقم قيد  23201    مركز عام  عن  تقديم الخدمات التسويقيه  -

تقديم الستشارات في مجال الدعايه و  تقديم خدمات التسويق عبر الهاتف   - تقديم الخدمات اللوجيستيه  -

العلن )فيما عاد ما يتعلق باسواق الوراق الماليه و كذالك الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشكة 

الشركات العامله في مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذيه(  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و اقرارت السارية ، و بشرط استصدار التراخيص 

اللزمه لممارسة هذة النشطة .   و يجوز للشركة ان تشترك بأي وجة من الوجة مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيها باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لما ان 

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة الحي 8 - مجاورة 1 - 

عماؤة 6/ 8 - مكتب 6
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77 - الحاج محمد الحسن وشريكة شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    

4580 ورقم قيد  23202    مركز عام  عن انشطة من داخل ق 72 لسنة 2017:  - تجارة الجمله والتجزئة 

داخل المناطق النائية والمجتماعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا 

مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 مراعاة قرار رئيس الجمهورية مصر العربيه 

رقم 356 لسنة 2008  * الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس  الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008   * انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017   - 

تأجير السيارات )فيما عدا التأجير التمويلى والليموزين(   - تقديم خدمات رجال العمال من )فاكس- تصوير - 

تليفون- كتابة كمبيوتر(   على الشركة اللتزام بافراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

وفى حالة عدم اللتزام الشركة بهذا النشاط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017 على ان تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات العنوان  مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصولعلى كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 32 شارع احمد حسن عبد العال - اول فيصل -

78 - ام اس ميدا ايه توينتى تو للستثمار MSMEDA A22 FOR INVESTMENT شركة  رأس مالها 

5,000,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    4582 ورقم قيد  23203    مركز عام  عن   

تقديم الستشارات في كافة المجالت وعلى الخص في مجال الستثمار )فيما عدا الستشارات القانونية 

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

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

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية( وذلك دون الخلل  بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في مصر او الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج في شركة أخرى او معها او ان تتحول الى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام 

القانون  بجهة محافظة الجيزة 3 شارع عبدالرحمن الرافعي

79 - ايه جى وان للمقاولت AG ONE construction شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   

15-05-2022 برقم ايداع    4586 ورقم قيد  23205    مركز عام  عن  المقاولت العامة - التوريدات 

العمومية - اعداد دراسات الجدوى للمشروعات - القيام باعمال التشطيبات و الديكورات  - القيام باعمال تنسيق 

وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )اللندسكيب - الصيانة المتنقلة لكافة المنشأت والمبانى .مع 

مرعاه احكام القانونين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة 145 فارس مول - ش 6 اكتوبر - المريوطية

PEACOK FOR ADVERTISING AND  80 - بيكوك لعمال الدعاية و العلن و التدريب

TARINING شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    4587 ورقم قيد  

23206    مركز عام  عن  الدعاية والعلن - اقامة و تشغيل مراكز لعداد و تدريب و تنمية الموارد البشرية 

- الطباعة لدى الغير -التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح بة قانونا/ التوريدات العمومية -التجارة العمومية 

عبر النترنت -الوساطة فى انها الجراءات الدارية امام الجهات الغير جكومية -اعادة هيكلة الشركات من 

الناحية الدراية فقط -اعداد دراسات جدوى المشروعات -تنظيم المعارض و المؤتمرات 0عدا السياحية بشرط 

استصدار التراخيص الزمة لكل معرض على حدة( وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة 

الجيزة شقة 16 -الدور السادس- عمارة 12 -شارع امين الرفاعى- ميدان المساحة
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81 - فنترس  finterce شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    4588 

ورقم قيد  23208    مركز عام  عن اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف انواعها واعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البانات ونظم المعلومات 

اللكترونيه وتشغيلها وانتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات وادخال البيانات 

على الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه واعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف انواعها 

وانتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها اعمال التوصيف لشبكات ونقل وتداول البيانات .  

تصميم وانشاء وتشغيل وادارة منصة الكترونية لبيع المنتجات تلتزم المنشأة بافراد حسابات مالية ومركز مالي 

مستقبل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017، وكذا ل تتمتع النتشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانونوذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 

عماره 14 أ  - شقه 14 الحى السابع مجاوره تالته

82 - قطب جروب للستثمار العقاري شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    

4589 ورقم قيد  23209    مركز عام  عن انشطة داخل ق الستثمار رقم 72 لسنة 2017  - الستثمار 

العقاري : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة 

شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007  

ومراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008  - 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 وليس الري بطريق 

الغمر فيما عدا المناطق الصدر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار  رئيس جمهوريه 

مصر العربية رقم 356 لسنه 2008  أنشطة خارج ق الستثمار رقم 72سنة 2017  التوريدات العمومية.  

تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا 

الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017، وكذا ل تتمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على 

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    مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 19 ش عكاشه - الدقى

83 - زد أي إن إن للوجبات السريعة ZINN شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-15 

برقم ايداع    4590 ورقم قيد  23210    مركز عام  عن   إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابته 

لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا المشروبات الكحوليه( وتقديم جميع انواع الماكولت  وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  

ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي 

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة محل رقم1عقار 45ش احمد عرابي المهندسين
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84 - النسر للهندسة اللكترونية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    

4605 ورقم قيد  23216    مركز عام  عن  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  -التوريدات 

العمومية.  - ادارة المشروعات. مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 لسنه 2021 بشان شركات الدارة الفندقية 

وفقا لما ورد بموافقة واجراءات   الترخيص بها  - تقديم الستشارات  ) فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

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

سوق راس المال ولئحتة التنفيذية (.  -صيانه وتركيب وتوريد وتجارة اجهزة التحكم الصناعى والجهزة الطبية 

والكهربائية السلكية واللسلكية والت ومعدات المصانع واللوحات اللكترونية.  - مع مراعاة قرار وزير الدفاع 

والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003   - اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  - اعداد 

الدورات التدريبية  - اعداد التصميمات الهندسية  -صيانه وتصميم اللوحات اللكترونية وتصنيعها لدى الغير   

ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى 

قد تعاونها علي تحقيق   غرضها فى مصر او فى الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون. او لئحته التنفيذيه  بجهة محافظة الجيزة مكتب 236/ 2- الدور 2- برج2- القطعة 

49-4- الحى 11- المحور المركزى

85 - دايموند ستار للتجارة العامة  

DIAMOND STAR GENERAL TRADING شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

16-05-2022 برقم ايداع    4608 ورقم قيد  23217    مركز عام  عن التجاره العامه و التوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا .  التجارة الليكترونيه عبر النترنت  التسويق الليكترونى  التصدير  و ذلك دون الخلل 

باحكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه ، و بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه .  

ويجوز للشركة ان تشترك باي 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 الهيئات السالفه او تشتريها 

او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 

29 ش التحرير – الدور الثالث- الدقى .

86 - إنفركارجل  INVERCARGILL شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم 

ايداع    4609 ورقم قيد  23218    مركز عام  عن - أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  - 

إقامة و تشغيل المراكز التجارية و سلسل المداد ) بالمدن و المجتمعات العمرانية الجديدة و المناطق النائية و 

المناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 و ما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008(  - تجارة الجملة و التجزئة ) داخل 

المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  مع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

356 لسنة 2008 (  - إنتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفة من صوت و صورة و بيانات.  - إدخال 

البيانات على الحسابات و بالوسائل اللكترونية.  - أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  - 

التوريدات العمومية.  - استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  - إدارة المراكز التجارية و سلسل المداد.  

تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية و مركز مالى مستقل لكل نشاط على حدة و فى حالة عدم إلتزام الشركة بهذا 

الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، و كذا ل تتمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.  يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة 

أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تللحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة برج 107 - شقة 31 - 

الدور الثالث - حدائق أكتوبر
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87 - سيكيور فارما  Secure Pharma شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم 

ايداع    4626 ورقم قيد  23220    مركز عام  عن  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستحضرات الطبية 

ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية ومكوناتها  مع 

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

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 370 مخازن الشباب - المنطقة الصناعية السادسة

88 - كلكس ادز KLAX ADS شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    

4628 ورقم قيد  23221    مركز عام  عن  أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات 

ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .  إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها   

يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 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 في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية  مع مراعاة أحكام القوانين 

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

محافظة الجيزة 53 شارع شهاب - المهندسين

89 - عبايات أميرة الدهب شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    

4629 ورقم قيد  23222    مركز عام  عن  تجارة العبايات والملبس الجاهزة   التصدير   اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع العبايات والملبس الجاهزة   يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 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 في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  

ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة الدور الثاني - القطعة 33 - محل ex2 - مول سيتي سكيب - 

المحور المركزي

90 - نيوتروايجيبت Nutro Egypt شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    

4632 ورقم قيد  23224    مركز عام  عن بيع وتوزيع المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكملت 

الغذائيه وتصنيع جميع ماسبق لدي الغير -  التوريدات العموميه  - التوكيلت التجاريه .تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشي تاسيس الشركه اي حق في 

مزاوله غرضها البعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل 

باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض   يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول 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 وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه   

مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه 

لمباشره نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 6شارع المدينه المنوره الهرم

91 - جي ايه اس لمستحضرات تجميل GAS شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-16 

برقم ايداع    4634 ورقم قيد  23225    مركز عام  عن  التصنيع لدي الغير لمستحضرات التجميل 

والمكملت الغذائيه والغذيه الخاصه والدويه العشبيه والبشريه والبيطريه والمستلزمات الطبيه   وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه 

النشطه .   ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه 

باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة 168 ج _حدائق الهرام _ الهرام _

92 - عفيفي للتوريدات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    4637 

التجارة العامة والتوزيع  التوريدات العمومية.   ورقم قيد  23226    مركز عام  عن   المقاولت العامة .  

فيما هو مسموح به قانونا .  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 ولئحته التنفيذية .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة 

الجيزة بجوار مسجد حسن عوض - الفهميين - الصف
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93 - كادلز لتصميم الملبس والمفروشات والثاث

CUDDLES شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    4642 ورقم قيد  

23228    مركز عام  عن   اعداد وتصميم الملبس والمفروشات بأنواعها ومستلزمات المنازل والثاث  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزوال أعمال شبيهه 

بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج؛ كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة 

او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحتة التنفيذية  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

شقة 14-1 شارع نبيل الوقاد

94 - رجب صابر محمد محمد وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم 

ايداع    4644 ورقم قيد  23229    مركز عام  عن   o اقامة وتشغيل مصنع وتجهيز وتعبئة وتغليف كافة 

انواع الصنفرة ومشتقاتها واحجار التجليخ واسطوانات القطع ومشتقاتها ومستلزمات انتاج الصنفرة ومواد الصقل 

 o  . وتلميع المعادن السائلة والصلبة والجماطة وكل مشتقات التلميع بمختلف اشكالها وفرش التلميع الخاصة بها

تجارة الجملة والتجزئة لكافة انواع الصنفرة ومشتقاتها واحجار التجليخ واسطوانات القطع ومشتقاتها ومستلزمات 

انتاج الصنفرة  داخل المناطق التالية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم 

موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس 

جمهورية مصر الهربية رقم 356 لسنة 2008   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي 

 E2 6 التجمع الصناعيB الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة

-التوسعات الشمالية للمنطقة الصناعية

95 - تالنتس للفنون talents art شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    

4650 ورقم قيد  23233    مركز عام  عن  ادارة مركز لعداد وتدريب وتنمية مهارات الموارد البشرية في 

مجالت الرسم والموسيقي والنشطة الفنية المتنوعة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ان تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيها باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات سالفه الذكر او تشتريها او تلحق بها مع مراعاه احكام 

القوانين.وذلك دون الخلل بحكام والقوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه  النشطه  بجهة محافظة الجيزة 145 ش السودان شقة 3 المهندسين

96 - کوميرشال سوليوشن زد Z COMMERCIAL SOLUTION شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    4658 ورقم قيد  23239    مركز عام  عن  تقديم الستشارات 

التسويقية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زبدة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية النشطة الشركات العاملة في مجل الوراق المالية 

  o  . التطوير العقاري o  . ) المنصوص عليها في المادة ?? من قنون سوق رأس المال ولئحته التنفينية

اقامة المبانى والواحدات السكنية والتجارية والدارية والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها أو اداراتها أو استغللها 

قامة وتشغيل الفندق ) الثابتة  ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى  o  لحسابها أو لحساب الغير

السياحية والنشطة المكمله او المرتبطة بذلك سواء كنت خدمية او ترفيهية او رياضية أو تجارية أو ثقافية ، 

واستكمل المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية 

والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالي مساحة الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالي المساحة 

قامة أو تشغل و ادارة  o  . إنشاء ،ادارة وتشغيل المولت التجارية o  . المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع

قامة و تشغيل و ادارة المطاعم والكافتريت والكافيهات الثابتة لتقديم جميع أنواع  o  . الجراجت المتعدد الطوابق

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .   o   المشروبات )عدا الكحولية و تقديم جميع أنواع الماكولت

التوريدات العمومية .          يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع  o

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة               باعمالها و التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ،كما يجوز لها أن تتدمج في الهيئات السالفة او           تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا 

لحكام القانون و لئحته التنفينية .          مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  بجهة محافظة الجيزة فيل 87 - الحي التاسع - المجاورة الثانية 

-
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97 - توبلنتي TOPLANTI شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    

4666 ورقم قيد  23241    مركز عام  عن  *اعداد التصميمات الخاصة ب الديكورات والتشطيبات -اعداد 

إدارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300لسنة  o   التصميمات والرسومات الهندسية المعمارية

2012 بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة وإجراءات الترخيص بها  مع مراعاة القرار 

الوزاري رقم 300لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة وإجراءات الترخيص بها   

شراء وبيع وتأجير الراضي والوحدات الدارية والسكنية والفندقية والمحلت  o  تقديم خدمات التعهيد o

التجارية مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا /  o   الستثمار العقاري o  2008 العربية رقم 356 لسنة

التصدير    o   التسويق الليكتروني عبر النترنت  -تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات o   التوريدات العمومية

تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  o

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

المالية المنصوص عليها في المادة 27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية (  بجهة محافظة الجيزة عقار 

رقم 8 الدور الخامس شقه 5 سيتي ستارز

98 - انفنيتي للستثمار العقاري شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    

4671 ورقم قيد  23244    مركز عام  عن  الستثمار العقاري  التطوير العقاري   التسويق العقاري   

المقاولت العامة   التوريدات العمومية   تجارة و توزيع الدوية    إدارة الصيدليات  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 الجيزة مكتب رقم 1 - الدور الرضي - العقار رقم 96 ب - حدائق الهرام - 

قسم الهرم

99 - اوريجين للصناعات الدوائية   ORIGIN PHARMACEUTICAL شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    4673 ورقم قيد  23247    مركز عام  عن التصنيع 

لدى الغيرللدوية  البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل الطبية 

بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات التجميل 

والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية الخاصة  والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات 

إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب  التوريدات العمومية  - وتسجيل كل ما سبق امام الجهات المختصة   -

تجارة وتوزيع  الدوية والمكملت  حق استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(.   - وتنمية الموارد البشرية  -

اعداد  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   - الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة انواعها    -

تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة انواعها.    الدراسات والبحاث العلمية.  -

وتوزيع مستخلصات الزيتوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة انواعها واضافات 

العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية 

تقديم خدمات الستعلم الميداني )عدا الستعلم الئتمانيواستعلمات البنوك  وتصنيع كل ما سبق لدي الغير.  -

ادارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012  تقديم خدمات التعليم عن بعد.   - -  .)

تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة  بشأن شركات الداره الفندقية وشروط واجراءات الترخيص بها(   -

التصدير التوكيلت التجارية  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شان تنظيم  انواعها   -

الهندسة الوراثية في المجالت النباتية  اعمال الوكالة التجارية  - التعبئة  والتغليف والتخزين لدى الغير  -

التسويق الليكترونى    - اقامة وادارة وتشغيل المواقع الليكترونية   - التجارة اللكترونية  - والحيوانية  -

تجارة وتوزيع والتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير   ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  بجهة محافظة الجيزة الدور الثانى  العقار 6 ش 
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103 - هاي استيل للصناعة  

High Style شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    4677 ورقم قيد  

23251    مركز عام  عن   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع نعل الحذية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون  بجهة محافظة الجيزة 20 زمام عرب شبرمنت -حوض الزهور - مركز ابو النمرس

104 - سينا مصر للتطبيقات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    

4680 ورقم قيد  23253    مركز عام  عن  اعمال التوصيف و التحليل و التصميم للبرمجيات و قواعد 

البيانات و التطبيقات بمختلف انواعها   اعمال تصميم و انتاج البرامج و التطبيقات و انشاء قواعد البيانات و نظم 

المعلومات اللكترونية و تشغيلها و التدريب عليها   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة 

الجيزة شقة 44  266 عمارات الحكيم -

105 - ايه تو زد للتسويق اللكتروني A.2.ZE COMMERCE شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   17-05-2022 برقم ايداع    4683 ورقم قيد  23255    مركز عام  عن   التجارة اللكترونية . - 

التسويق اللكتروني  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز 

لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 30 شارع جمال 

سالم -من ش مصدق
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100 - ايكسورا فارما  IXORA PHARMA شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-05-17 

برقم ايداع    4674 ورقم قيد  23248    مركز عام  عن  انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية 

والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية المستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها 

والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات  و 

العشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات والبرمكسات وذلك امام الجهات 

التوريدات العمومية  - حق استغلل العلمات التجارية ) المختصة وتصنيع كل ما سبق لدي الغير.  -

تجارة وتوزيع الدوية  إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  - الفرنشايز(.   -

والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة انواعها.   وتوزيع مستخلصات الزيتوت والعطور ومستلزمات 

الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة انواعها واضافات العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية 

تجارة وتوزيع  وتسويق  الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما سبق لدي الغير.  -

التعبئة   التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.   - الجهزة الطبية وتصنيعها لدى الغير   -

الهندسة الوراثية في المجالت النباتية  اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  - والتغليف والتخزين لدى الغير   -

تقديم خدمات  تقديم خدمات الستعلم الميداني )عدا الستعلم الئتماني واستعلمات البنوك (.  - والحيوانية  -

ادارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الداره  التعليم عن بعد.   -

التصدير التوكيلت التجارية  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  الفندقية وشروط واجراءات الترخيص بها(   -

120 لسنة 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ولينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها إل 

بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين 

انشاء او تشغيل  التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير للمواد والمستلزمات الطبية   - المنظمة لهذا الغرض  -

ويجوز للشركة أن تكون لها  التجارة الليكترونية والتسويق اللكترونى   - وادارة المواقع الليكترونية   -

مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  بجهة محافظة الجيزة الدور الول العقار 6 ش 

السلم - متفرع من ش العروبة -المريوطية - الهرم

101 - ام اس ار للحلول الصناعية

M S R LELHLOL ELSENAYA شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم 

ايداع    4675 ورقم قيد  23249    مركز عام  عن      التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  

التوريدات العمومية  بيع و صيانة كافة اللت و المعدات و الكومبريسور و الجهزة اللزمة لتشغيل الماكينات و 

المصانع  تقديم الستشارات )فيما عدا مايتعلق باسواق الوراق المالية و كذا الستشارات القانونية و الستشارات 

و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال و الستحواذ و كذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العامله في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال و 

لئحته التنفيذية(  اعداد دراسات الجدوي للمشروعات الصناعية  و ذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و 

القرارات السارية ، و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.   و يجوز للشركة 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 و ذلك طبقا لحكام 

القانون.  بجهة محافظة الجيزة شارع تامر طايع - بجوار محور 26 يوليو - خارج زمام ابو رواش

102 - زودياك للمقاولت ZODIAC شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم 

ايداع    4676 ورقم قيد  23250    مركز عام  عن   المقاولت العامه  ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه 

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 فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون .  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه ، وعلي الشركه الحصول علي كافه 

التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  بجهة محافظة الجيزة برج النصر _ ش اللبيني فيصل
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106 - سي تى إيه للتجارة c. t. a e-commerce شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

17-05-2022 برقم ايداع    4685 ورقم قيد  23256    مركز عام  عن   التجارة اللكترونية عبر النترنت   

التسويق اللكتروني عبر النترنت  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج وكما يجوز لها ان كندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون و للحته 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 28 شارع عمان -

107 - دي تي واي للتجارة d. t. y. e-commerce شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

17-05-2022 برقم ايداع    4687 ورقم قيد  23258    مركز عام  عن   التجارة اللكترونية عبر النترنت   

التسويق اللكتروني عبر النترنت  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجود مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 20 شارع جمال سالم - من شارع مصدق -

108 - كونتاكت للنشاءات شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    

4688 ورقم قيد  23259    مركز عام  عن   المقاولت العامة   يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك 

بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى 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 ، مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 6 شارع محمد سامي - من شارع 

العمدة - فيصل

109 - جرادينتس للدعايه والعلن Gradients Advertising شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت 

فى   17-05-2022 برقم ايداع    4689 ورقم قيد  23260    مركز عام  عن  -الدعايه والعلن  2-حجز 

وبيع المساحات والوقات العلنيه  3-تقديم المونتاج والجرافيك وايجار معدات ووحدات التصوير )عد التأجير 

التمويلى(  4-تجهيز واعداد استوديوهات التصوير وتأجيرها واعداد أماكن التصوير )عدا استوديوهات البث 

الذاعى(  5-أقامه وأستئجار استوديوهات ومعامل النتاج السينمائى ودور العرض بما فى ذلك تصوير 

وتحميض النتاج .  6-اقامة وتنظيم المعارض والندوات والمؤتمرات )فيما عدا المعارض السياحيه بشرط 

استصدار التراخيص اللزمه لكل معرض على حده(  7-تقديم الستشارات الفنيه )فيما عدا مايتعلق بأسواق 

الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله فى مجال الوراق الماليه 

المنصوص عليها فى الماده 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذيه(  8-التجاره العامه والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا   9-تخطيط الحملت العلنيه والدعائيه وتسويقها   10-النتاج الفنى والتوزيع للفلم 

السينمائيه والتلفزيونيه والفيديو والمسرحيات والمسلسلت الذاعيه والتلفزيونيه وكافه العمال الفنيه من )تصوير 

- صوت - ميكساج - دوبلج - مونتاج - تحميض نيجاتيف - تصحيح الوان(  11-بيع وشراء ادوات التصوير 

وجميع المعدات الخاصه بصناعه السينما .  12-اقامه وتشغيل مركز تدريب لعداد وتنميه وتدريب المدراء 

والكوادر  وذلك دون الخلل بأحكام 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 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 .  بجهة محافظة الجيزة العقار رقم )15( شارع المسجد القصى 

- المهندسين
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110 - عقارك نيو سيتي شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    4690 

ورقم قيد  23261    مركز عام  عن  التسويق العقاري.   - التطوير العقاري.   يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد 

تعاونها على 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.   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة عقار رقم 28 ش 

مصدق - شقة 1101 - الدور 11

111 - ستيبس للعمال الهندسية والمقاولت . STEPS شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

17-05-2022 برقم ايداع    4699 ورقم قيد  23267    مركز عام  عن   o المقاولت العامة والمتكاملة 

 o  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا o   . مقاولت العمال الهندسية o   . والمتخصصه

التوريدات العمومية   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ،كما يجوز 

لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية   مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة مكتب اداري بالدور الول فوق الرضي - عقار رقم A3 سوق المعز المركزي 

- الحي الثاني عشر -

112 - سيفيرا للتجارة SEVERA شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    

4705 ورقم قيد  23270    مركز عام  عن تجارة الدوات الصحية ومستلزمات السباكة وملحقاتها وصهاريج 

وسخانات المياة والدوات اللكترونية وملحقاتها  وإكسسوراتها. . اقامة وتشغيل وادارة دور حضانة  . و اقامة 

وتشغيل وادارة مركز للعاب الفيديو . . اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع 

المشروبات )عدا الكحولية و تقديم جميع أنواع  الماكولت و التيك اواي  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشطها  بجهة محافظة الجيزة ع 26 المستثمر الصغير - 49 

فدان ثالث  6 اكتوبر

113 - ركن اليمن للحلويات شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    

4706 ورقم قيد  23271    مركز عام  عن   بيع وتوزيع الحلويات   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر او قى الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 1ش المير - من ش 

فيصل -
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114 - مني خورشيد   MONA KHORSHID شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

التوريدات العمومية   2- 18-05-2022 برقم ايداع    4712 ورقم قيد  23273    مركز عام  عن  -

المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة   - مقاولت اعمال التشطيبات والديكور   3- تقديم الستشارات 

الهندسية ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية (.  4- اعداد التصميمات الهندسية   

- اعداد تصميمات  التشطيبات والديكور   5- مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض 

السكن غير الداري ، بشرط ال يقل عدد تلك الواحدات عن خمسين وحدة سكنية سواء اقيمت في شكل بناء واحد 

او عدة ابنية ومشروعات السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهه لمحدودي الدخل   مع مراعاة ما 

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 

2008 ومع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط اجراءات 

الترخيص بها   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي 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 ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لممارسة نشاطها  

بجهة محافظة الجيزة شقه رقم 1 - مبني رقم 9 خ - الدور الثالث -) ذا ووك - بفرلي هيلز ( -

115 - ام اس كو للستثمار العقاري و التشطيباتm&s co شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

18-05-2022 برقم ايداع    4716 ورقم قيد  23275    مركز عام  عن   الستثمار العقاري و مقاولت 

اعمال التشطيبات وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج 

فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة شقة رقم 2 الدور الول عقار رقم 

433 منطقة ط حدائق الهرام .الهرام

116 - أكاديل لتجارة و توزيع الحدايد و 

الكسسوار و الديكور شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    4718 

ورقم قيد  23276    مركز عام  عن  تجارة و توزيع الحدايد و الكسسوار  و الديكور   يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ،كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و 

القرارات السترية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة 

15ش اولد سويلم - الترابيع - كعبيش - فيصل

117 - انجاز لتصنيع الرخام والجرانيت شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-05-18 

برقم ايداع    4719 ورقم قيد  23277    مركز عام  عن  اقامة مصنع لتصنيع وتشغيل ونشر وتقطيع وصقل 

وجلي وتلميع الرخام الطبيعي والرخام الصناعي والجرانيت وألواح التربيع .  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

مواد البناء .  - المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة .  - التوريدات العمومية .  - التصدير .   يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي ل تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها أو التي قد تعاونها علي غرضها في مصر او في الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة 

أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية   مع مراعاه احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة 

الجيزة ش500 - بجوار محطة الكهرباء -عرب ابو ساعد _ الصف
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118 - كيرف للستشارات الهندسية

Curve Engineering Consultancy )C.E.C( شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

18-05-2022 برقم ايداع    4722 ورقم قيد  23278    مركز عام  عن   تقديم الستشارات الهندسيه )فيما 

عدا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق الماليه لنشطة الشركات العامله في مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحتة التنفيذية (  المقاولت العامة   صناعه تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعيه وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد 

وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي وإنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصوره 

وبيانات   المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج 

والرسوم الصناعية  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة ق 870 الحي الول- مجاورة 4- 6اكتوبر اول

119 - إيجى فاست للتدريب والتطوير للموارد البشرية والخدمات  

EGY FAST TRAINING AND DEVELOPMENT شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

18-05-2022 برقم ايداع    4723 ورقم قيد  23279    مركز عام  عن   تقديم خدمات الصيانة والنظافة 

المتنقلة للمبانى والمنشآت وأبادة الحشرات والقوارض وتقديم خدمات التعقيم والتطهير .  أقامة وتشغيل وأدارة 

مركز لعداد وتدريب وتنمية وتطوير الموارد البشرية وألحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل. التوريدات 

العمومية   القيام بأعمال تنسيق وصيانة وأدارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب( 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 او فى الخارج ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها 

وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة شقة رقم 10 بالدور الرابع بلوك 32 مشروع طيبة جاردنز

120 - ستاج للتصميمات و الديكور stag designs شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

18-05-2022 برقم ايداع    4724 ورقم قيد  23280    مركز عام  عن  القيام باعمال التصميمات 

والديكورات  يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه 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 السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة 

محافظة الجيزة 14 شارع الفريق عبد المنعم رياض متفرع من شارع البطل احمد عبدالعزيز عماره 14 الدور 

الرابع شقه 11 - المهندسين-

121 - جى أر تى لمجازر الدواجن و الصناعات الغذائية G.R.T COMPANY شركة  رأس مالها 

32,000,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    4729 ورقم قيد  23282    مركز عام  عن  

إقامة و تشغيل المجازر اللية أو النصف آلية للدواجن  إقامة و تشغيل الثلجات و المحطات الخاصة بحفظ 

الحاصلت الزراعية و المنتجات الصناعية و المواد الغذائية و تبريدها أو تجميدها  إقامة و تشغيل مصنع 

لتصنيع و تجهيز و تقطيع و تعبئة و تغليف لحوم الدواجن و كافة أنواع الطيور و اللحوم المفرومة  تربية جميع 

انواع الدواجن و الطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض او التسمين أو اللحوم  يجوز 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمال  شبيهة 

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

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح 

والقرارات السارية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 

29شارع عبد المنعم سند-المهندسين-
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122 - سيدي لمنتجات الجلود الطبيعية

SEDI for natural leather products شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-05-18 

برقم ايداع    4730 ورقم قيد  23283    مركز عام  عن  تجارة الجملة والتجزئة للحذية والشنط والملبس،  

داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  

مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2017 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

رقم 356 لسنة 2008.  تسويق الحذية والشنط والملبس.  على الشركة اللتزام بإفراد حسابات مالية مستقلة 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 على ان ل تتمتع 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 ان تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 

157 ايه - اليجريا - 6 أكتوبر اول

123 - كيريتورز للمقاولت والتصميم الداخلي 

CREATORS CONSTRUCTION & INTERIOR DESIGN شركة  رأس مالها 

200,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    4731 ورقم قيد  23284    مركز عام  عن   

المقاول ت العامة والمتكاملة والمتخصصة   مقاولت اعمال التشطيبات الداخلية والديكورات   اعداد تصميمات 

التشطيبات الداخلية والديكوات   التوريدات العمومية   وذلك دون اخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة ان تشترك باي وجة من 

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

او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة 

الجيزة 1049 - المجاورة الخامسة - الحي الثالث - خلف سنتر الفيروز

124 - صن ليت للتوريدات العمومية   Sunlight شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

18-05-2022 برقم ايداع    4734 ورقم قيد  23287    مركز عام  عن التوريدات العمومية   يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجة 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 في الهيئات السالفة او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة شقة 10 - 

عمارة 86 - المجاورة 4 - الحي 16

128 - صن كوالتي سبليز  Sun Quailty Supplies شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

التجارة  18-05-2022 برقم ايداع    4739 ورقم قيد  23292    مركز عام  عن  التوريدات العمومية.  -

التوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون 120 لسنة 82  العامة والتوزيع  فيما هو مسموح به قانونا .  -

المقاولت العامة ومقاولت اعمال  التصنيع لدي الغير.  - التصدير.  - في شأن اعمال الوكالة التجارية.  -

التشطيبات  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج 

فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة غرفة مكتبية بالدور الول مبنى 

رقم 45 ش الشيخ محمد الغزالى قمبيز سابقا
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125 - جدو حسن للتجارة وإدارة وتشغيل المطاعم شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

18-05-2022 برقم ايداع    4735 ورقم قيد  23288    مركز عام  عن   انشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017  - الدارة والتسويق السياحى للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية .  مع مراعاه القرار 

الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية و وفقا  لما ورد بموافقة وإجراءات الترخيص بها .  

- تجارة الجملة والتجزئة .  بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديده والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم 

فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008  _ انشطه خارج قانون 

72 لسنة 2017  - إدارة وتشغيل المطاعم والكافيهات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية( 

وتقديم جميع انواع الماكولت   - التوريدات العمومية .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

النشطه الوارده بقانون الستثمار ، وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمان والحوافز الوارده بذات القانون .  مع مراعاة أحكام 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 الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها، وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة الدور الرضي بمشروع لسيتى - رقم 4 عمارة الخديوى - القطعة رقم 17 

بالمحور الخدمى - الحى الثامن - خلف مسجد الحصرى

126 - كــــونــيــلي لدارة وتــــشـغيل الــــمـــطـاعـــم والـــــكافـــيــهات   KONYALI شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    4737 ورقم قيد  23290    مركز عام  عن  

اقامة وانشاء وتجهيز وتشغيل وادارة المطاعم والكافيهات و الكافتيريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المأكولت 

والمشروبات والتيك أواي ) عدا المشروبات الكحولية والخمور ( وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة 

محافظة الجيزة محل تجاري رقم 1 ، 2 بمنطقة دهشور - ناصية مخرج 5 بالممشي السياحي -

127 - بارجو للتجارة والصناعه   BARGO  TRADING AND INDUSTRY شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    4738 ورقم قيد  23291    مركز عام  عن اغراض 

من داخل قانون 72  _ اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد التعبئه والتغليف   _ تجارة الجمله والتجزئه فى 

المناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديدة فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع 

مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 

356 لسنه 2008  _ اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات بمختلف انواعها   _ 

اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب 

عليها   _ انتاج المحتوى اللكترونى بصورة المختلفه من صوت وصورة وبيانات   _ السياحه العلجيه 

للمرضى وذلك بتنظيم اجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبيه والعلجيه وغيرها مما يصدر بتحديدة 

قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة   _ اعداد الدراسات والبحوث الفنيه 

والقتصاديه ودراسات الجدوى للمشروعات الستثماريه فى مجال البنيه الساسيه    اغراض من خارج قانون 

72  _ اقامه وتشغيل مركز تجميل للجسم والبشرة ) بيوتى سنتر (   _ التسويق الليكترونى عبر النترنت   _ 

التصدير   _ التوريدات العموميه اقامه وانشاء وتشغيل مركز  لعداد وتنميه وتدريب الموارد البشريه    تلتزم 

الشركه بافراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطه الواردة بقانون الستثمار وفى حاله عدم التزام الشركه 

بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذا ل تتمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز بذات القانون   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة 

محافظة الجيزة 71 ص البوابه الثالثه حدائق الهرام
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129 - رن الون    Run Alone شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    

4745 ورقم قيد  23295    مركز عام  عن التصنيع لدى الغيرللدوية  البشرية والبيطرية والمصال 

واللقاحات والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية 

الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية 

التوريدات  الخاصة  والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات وتسجيل كل ما سبق امام الجهات المختصة    

حق استغلل العلمات التجارية ) إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية    العمومية   

وتوزيع  تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة انواعها.     الفرنشايز(.    

مستخلصات الزيتوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة انواعها واضافات العلف 

والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما 

تجارة وتوزيع  الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة انواعها      سبق لدي الغير   

تقديم خدمات  اعداد الدراسات والبحاث العلمية.    التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا    

ادارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الداره  التعليم عن بعد.    

تقديم خدمات الستعلم الميداني )عدا الستعلم الئتماني  الفندقية وشروط واجراءات الترخيص بها(    

التصدير التوكيلت التجارية   تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة انواعها     واستعلمات البنوك (.   

تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية    التعبئة  والتغليف 

تجارة وتوزيع الملبس الجاهزة  الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية    والتخزين لدى الغير   

تجارة وتوزيع والتسويق الجهزة  واكسسسوارات الملبس وخامات الملبس وتصنيعها لدى الغير    

والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير   ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو 

الخارج . كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة  بجهة محافظة الجيزة شقة 2 - الدور الول عقار 4 -ش حمدى حمام - المنشية العمومى -

المريوطية - الهرم -

130 - دي إكس لتكنولوجيا التحول الرقمي شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-05-19 

اعمال التوصيف و التحليل و التصميم  o  برقم ايداع    4746 ورقم قيد  23296    مركز عام  عن

أعمال تصميم و إنتاج البرامج والتطبيقات و إنشاء  o  للبرمجيات وقواعد البيانات و التطبيقات بمختلف أنواعها

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره  o   قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلهاوالتدريب عليها

أعمال  o  إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية o  المختلفة من صوت وصورة وبيانات

انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها  والتدريب عليها    o  التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها

إنشاء و ادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين  o  أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل و تداول البيانات o

انشاء و ادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت  o  ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات

النشطة  o  انشاء وادارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية o  المعلومات والتصالت و تطويرها

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات الى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى 

تقديم الستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات ) فيما عدا الستشارات القانونية  o  العلمي والثقافي و الفني

والستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال و الستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

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

انشاء و  o  تقديم خدمات الترجمة o   تجارة برامج الحاسب اللي o  .)سوق راس المال و لئحته التنفيذية

تجارة تطبيقات و برامج الحاسب اللي   o  التجارة اللكترونية عبر النترنت o  تصميم المواقع اللكترونية

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

لمباشرة نشاطها  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج 

فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 61 شارع القدس الشريف - ميدان 

لبنان
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131 - ملذ للتسويق اللكتروني MALAAZ شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-05-19 

التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به  o   برقم ايداع    4747 ورقم قيد  23297    مركز عام  عن

تقديم الخدمات التسويقية .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح  o  .التسويق اللكتروني o  .قانونا

والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة 

محافظة الجيزة عمارة 2 ب - كمبوند واحة زايد 2 - الحي السابع - المجاورة الولى

A.J FOR TRADING AND EXPORTING    132 - ايه جيه للتجارة وخدمات التصدير

SERVICES شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    4751 ورقم قيد  

التوريدات العمومية .   o  . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا o  23298    مركز عام  عن

انشاء وتشغيل وادارة المواقع  o  . انتاج وادارة وتشغيل البرامج والتطبيقات اللكترونية o  . التصدير o

ادارة المشروعات مع مراعاة القرار  o  . التسويق اللكتروني o  . التجارة اللكترونية o  . اللكترونية

الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية و وفقا لما ورد بموافقة واجرارءات الترخيص بها 

اقامة وتشغيل وادارة مركز اتصالت وخدمة عملء )كول سنتر(  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين  o  .

واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون  بجهة محافظة الجيزة ق 1458 - المجاورة 6 - الحي 2 - 6 اكتوبر اول

133 - مقرن النيلين للخدمات والتسويق العقاري 

Muqren Alnilein for Services and Realestate Marketing شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    4752 ورقم قيد  23299    مركز عام  عن - تقديم خدمات الصيانة 

المتنقلة لكافة المنشآت والمباني  2- التسويق العقاري  3- شراء وبيع وتأجير واستئجار وإقامة الوحدات الدارية 

والسكنية والفندقية والعقارات لحساب الشركة أو الغير .  مع مراعاة مع ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ومع مراعاة القرار الوزارة 

رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط وإجراءات الترخيص بها .  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 فيها أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة برج النخيل - شارع كفر طهرمس - قسم الطالبية - فيصل

134 - ضيف ا للمقاولت العامه والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

19-05-2022 برقم ايداع    4765 ورقم قيد  23306    مركز عام  عن   المقالت العامه والتوريدات 

العمومية تاجير المعدات فيما عدا التأجير التمويلي يجوز للشركه أن تكون لها مصلحه أو تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزوال أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحق بها وذلك طبقا ل حكام القانون 

ولئحته التنفيذيه مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة شقه بالدور الول عقار رقم 16_بلوك1_13حي 

المخابرات حدائق اكتوبر

135 - أوكير لمستحضرات التجميل OCARE شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   

19-05-2022 برقم ايداع    4766 ورقم قيد  23307    مركز عام  عن     -التجاره العامه والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا.  -التصنيع لدي الغير لمستحضرات التجميل   - اقامه وتشغيل واداره مركز تجميل للعنايه 

بالبشره والشعر والجسم )بيوتي سنتر(  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه ، وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه .   ويجوز للشركه ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 3 

ش الشول_محطه مشعل _اخر شارع الهرم
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136 - شركة مركز اتش كيو أي سي لتدريب الموارد البشرية HQIC شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   19-05-2022 برقم ايداع    4769 ورقم قيد  23309    مركز عام  عن   إقامة  وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية مهارات الموارد البشرية   يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 1 ش عمر بن عبدالعزيز من ش المنشية من ميدان الساعة - 

الطالبية - فيصل

137 - الفارس للمقاولت العامة والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

19-05-2022 برقم ايداع    4770 ورقم قيد  23310    مركز عام  عن   المقاولت العامة   التوريدات 

العمومية   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية . مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة الجيزة الدور الول بالعقار 212 ش الهرم

138 - كونسلت تو اكسكيوت للحلول الرقمية Consult 2 Execute For Digital Solution شركة  

رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    4771 ورقم قيد  23311    مركز عام  

عن  صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت، بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات، 

أعمال التوصيف والتحليل  ومراكز البيانات، وأنشطة التعهيد ، وتطوير البرمجيات ، والتعليم التكنولوجي .  -

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات  والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  -

إنتاج المحتوي اللكتروني  وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  -

إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  - بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  -

إنتاج وتطوير النظم المدمجة  أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  -

تنفيذ وإدارة شبكات  أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.  - وتشغيلها والتدريب عليها.  -

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم رياد العمال  التصالت وخدمات النترنت   - نقل وتداول البيانات.  -

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوي التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوي رقمي بما في ذلك  -    .

تقديم خدمات الدفع  رقمنة المحتوي العلمي والثقافي والفني.  أنشطة من خارج ق 72 لسنة 2017:   -

اللكترونى  تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  وفى 

حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوراده بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 ، وكذلك ل تتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوراده بذات القانون  مع 

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

لمباشرة نشاطها  .  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 أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة الجيزة شقة 2 عمارة 27-أ الكارما ريزيدنس 

كمبوند - الحي السادس عشر

139 - فورمال للسيارات FORMAL CARS شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   2022-05-19 

برقم ايداع    4775 ورقم قيد  23312    مركز عام  عن   استئجار وتأجير السيارات لحساب الشركة او الغير 

فيما عدا التأجير التمويلى والليموزين   إقامة وتشغيل وإدارة مركز لخدمة وصيانة السيارات   إقامة وتشغيل 

وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات عدا الكحولية وتقديم جميع أنواع المأكولت 

والتيك اواى   إقامة وتشغيل وإدارة المحلت التجارية ومحلت ومراكز الترفيه للطفال   وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  

ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي 

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة شقة 103 - عمارة 5 - المجاورة الرابعة - الحى الول -
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140 - ميم للمنتجات الطبيعية  MIM FOR NATURAL PRODUCTS شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    4777 ورقم قيد  23313    مركز عام  عن 

انشطة داخل ق 72 لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل والعطور والمناديل الورقية 

المعطرة وغيرها من الفوط الصحية  ومزيل الشعر بكافة انواعها وجل وسائل المعقم لليدي وكريم لوشن لليدين 

تجارة الجملة والتجزئة   داخل المناطق النائية والمجتمعات  والجسم وغيرها وكافة المنتجات الطبيعية    

العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسيقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2007   

انشطة خارج ق 72 لسنة 2017  التصدير   تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ،وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون    يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 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 في الهبئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة العقار رقم 57 – الدور الثالث – شقة 8 – شارع بكر عليوه – 

ارض اللواء

141 - النقيب لدارة المطاعم       AL - NAQEEB شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم  o  19-05-2022 برقم ايداع    4787 ورقم قيد  23318    مركز عام  عن

توريد  o  والكافتيريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت

إقامة وتنظيم الحفلت العامة  o   التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا o   المواد الغذائية

والمعارض السياحية )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حدة(.   يجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيها بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ،كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشترطها 

وتلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 42  ش عمان

142 - بى آى إم للستشارات التسويقية   PIM 2 شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

تقديم الستشارات التسويقية  o   22-05-2022 برقم ايداع    4803 ورقم قيد  23326    مركز عام  عن

والفنية والدارية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

إدارة المشروعات .    o  . )المنصوص عليها في المادة رقم 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية

مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية و وفقا  لما ورد بموافقة 

o  . اعداد دراسات الجدوى للمشروعات .  - الشراف علي تنفيذ المشروعات o   وإجراءات الترخيص بها

إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات )عدا السياحية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي 

حدة( .  يجوز 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 مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة 

محافظة الجيزة شقة 33  -بالعقار رقم 7 ش السراء - المهندسين
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143 - كلسيك اللبنانية ايجيبت كافيه classic Lebanese Egypt cafe شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    4804 ورقم قيد  23327    مركز عام  عن   

إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم الثابتة والكافيتريات والكافيهات وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي 

التجارة العامة والتوزيع  o والحلويات واليس كريم والمعجنات والمشروبات ) عدا المشروبات الكحولية(  

التوريدات العمومية  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين  o التصدير   o فيما هو مسموح به قانونا   

واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون  بجهة محافظة الجيزة ارض مدينة الخمايل امام محل 4 و5 ارض غرب الخمايل قطعة رقم d  الدور 

الرضي هيلز مول

144 - دي تي سي للستشارات الدارية وحلول العمال 

 D T C FOR MANAGEMENT CONSULTIONS AND BUSINESS SOLUTIONS

شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    4808 ورقم قيد  23330    

مركز عام  عن   تقديم الستشارات الدارية والمالية ) فيما عدا الستشارات القانونية و الستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق  راس المال ولئحتة 

ادارة المشروعات  )مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة  التنفيذية (  -

إعادة  إعداد دراسات الجدوي للمشروعات .  - الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها ( .  -

أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات  هيكلة الشركات من الناحية الدارية فقط.  -

إدارة صفحات السوشيال ميديا  .   والمرافق على اختلف انشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع .  -

صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشملة من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات  -

اعمال التوصيف والتحليل  ومراكز البيانات. وأنشطة التعهد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي .  -

اعمال تصميم وانتاج البرامج  والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها .  -

انتاج المحتوي  والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .  -

ادخال البيانات على الحاسبات بالوسائل  اللكتروني  بصوره المختلفة  من صوت وصورة وبيانات .  -

انتاج وتطوير النظم  اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف انواعها .  - اللكترونية .  -

تنفيذ  اعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.   - المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  -

حاضنات العمال التكنولوجية  التصالت وخدمات النترنت.  - وادارة شبكات ونقل وتداول البيانات .  -

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوي التقليدي من صوت وصورة وبيانات الي محتوي  ودعم ريادة العمال.  -

التجارة اللكترونية و التسويق اللكتروني عبر  رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوي العلمي والثقافي والفني.   -

النترنت .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج 

فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة الشقة رقم 1002 - بالدور 

العاشر- بالعقار رقم )42( -  شارع محي الدين أبو العز-

145 - سكند تشنس للمطاعم والكافيهات شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم 

ايداع    4809 ورقم قيد  23331    مركز عام  عن اقامه تشغيل واداره المطاعم الثالثه والكافريات تقديم جميع 

انواع الماكولت والمشروبات   مقاولت تجهيز المطاعم والكافيهات وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة 

محافظة الجيزة 18 شارع ابناء الغربيه الطالبيه هرم
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146 - لونج بيتش جروب للمقاولت العامة شركة  رأس مالها 1,300,000.000 قيدت فى   2022-05-22 

برقم ايداع    4821 ورقم قيد  23333    مركز عام  عن   مقاولت أعمال التشطيبات والديكورات  - 

المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  - التوريدات العمومية  - توريد وتركيب وصيانة الشبكات التصالت 

السلكية واللسلكية  مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنة 2003  يجوز للشركة أن تكون 

لها مصلحة أو 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 في الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 138 

منطقة ح شارع مسجد طومان من شارع البوابة الثانية الجديدة -حدائق الهرام

147 - مطعم الشيف عبود         CHEF ABBOUD RESTAURANT شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    4822 ورقم قيد  23334    مركز عام  عن  

اقامه وتشغيل وادارة المطاعم والكافيهات الثابته لتقديم جميع انواع الماكولت والمشروبات والعصائر والمياه 

الغازيه والمشروبات الساخنه والتيك اواى ) عدا المشروبات الكحوليه والخمور (   التوريدات العموميه   تجهيز 

الوجبات الطازجة   تقديم خدمات الكاترينج   تنظيم الحفلت العامه   يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او 

تشترك باى وجه من الوجوة 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 فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك  طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى 

الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 507 ح  - البوابه الرابعه 

- شارع الجيش - الدور الرضى والدور الول علوى  - حدائق الهرام

148 - فوجاتشي للتسويق السياحي Vogatchi شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   2022-05-22 

برقم ايداع    4824 ورقم قيد  23336    مركز عام  عن  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتلت 

والشقق الفندقية والقري السياحية مع مرعاه القرار الوزاري رقم : 300 لسنه 2012 بشان شركات  الدارة 

الفندقيه وشروط واجرائات الترخيص بها مع مرعاه القرار الوزاري رقم : 300 لسنه 2012 بشان شركات  

الدارة الفندقيه وشروط واجرائات الترخيص بها   السياحة العلجيه للمرضي وذالك بتنظيم اجرائات الحجز لدي 

المستشفيات والمراكز الطبيه والعلجية ) دون ممارسه نشاط الوساطة في التأمين(   وذالك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الزمه لممارسه هذا النشاط.   ويجوز للشركة 

ان تشترك بأي وجه من الوجه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيها باعمالها او التي قد تعاونها علي 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها او تلحقها بها وذالك طبقا لحكام القانون.  

بجهة محافظة الجيزة 21 شارع الطوبجي

149 - إم إس دي للتوريدات العموميه وتوزيع المواد الغذائية  M S D شركة  رأس مالها 250,000.000 

قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    4825 ورقم قيد  23337    مركز عام  عن   التوريدات العمومية 

توزيع المواد الغذائيه  تعبئة وتغليف المواد الغذائيه لدي الغير  ادارة المراكز والسواق التجاريه  وذلك دون 

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

ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي 

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة عمارة 1108 - الحى 2 - مجاورة 4 _  اكتوبر اول

Page 45 of 181 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

150 - وولف للمقاولت والتوريدات            wolf contracting and supplies شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    4826 ورقم قيد  23339    مركز عام  عن   

المقاولت العامة  القيام باعمال الديكور واتشطيبات  مقاولت اعمال التشيد والبناء  التوريدات العمومية  تقديم 

الستشارات )  فيما عدا مايتعلق بالوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلفة 

بالتبيم بمناسبة زيادة راس المال والستحوذ وكذا الستشارات المالية لنشة الشركات العاملة في مةال الوراق 

المالية المنصوص عليها ومدها بالمرافق الساسية )  كهرباء مياة صرف(   مع مراعاة ملورد بقرار رءيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007  مراعاة قرار رءيس جمهورية مصر العربية رقم 356. لسنة 2008 ويجوز  

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات اوغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها علي تحيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيءات 

السالفة او تشتريها او تلحفها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية  مع مراعاة احوولف كام القوانين 

واللواءح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كالة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة 

محافظة الجيزة شقة 52 برج النصر اللبيني فيصل

151 - اى جى ايه اينفست جروب ايجيبت  IGE شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

23-05-2022 برقم ايداع    4860 ورقم قيد  23348    مركز عام  عن  اقامه وتشغيل وإدارة المطاعم 

والكافتيريات الثابته لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية ( وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك اواى  

المقاولت العامه  إدارة المشروعات. مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنه 2012 بشاان شركات الدارة 

الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة وإجراءات الترخيص بها   التوريدات العامة   استغلل المناجم والمحاجر  اعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  المشروعات التي تستثمر 

فى تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية  النشطه المتعلقة 

بتحويل المحتوي التقليدي من صوت وصورة وبيانات الي محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي 

والثقافي والفني  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمه الممارسه هذه النشطه  ويجوز للشركه أن تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى 

تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن 

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 59 شارع إيران

152 - الكترونيك للتجارة اللكترونية والتسويق اللكتروني شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

23-05-2022 برقم ايداع    4863 ورقم قيد  23349    مركز عام  عن  التجارة اللكترونيه عبر النترنت-  

o    التسويق اللكتروني عبر النترنت-  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوهمع 

الشركات ويرها التي تزاول امال شبيهة 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 وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه   

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركة الحصول علي كافة  بجهة محافظة الجيزة 

337 شارع الهرم - مدكور

153 - جو إيزي فارما Go Easy Pharma شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-23 

التصنيع لدي الغير  للدوية البشرية والبيطرية  برقم ايداع    4866 ورقم قيد  23352    مركز عام  عن   .

ادارة  والمستلزمات الطبية والمستحضرات العشبية والغذية الطبية والمكملت الغذائية والمبيدات الحشرية .  

التوريدات العمومية .  وذلك دون الخلل بأحكام  تجارة وتوزيع الدوية بكافة انواعها .   الصيدليات  .  

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 علي تحقيق  غرضها في مصر او في الخارج ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة غرفة من شقة بالدور الرابع 12 شارع احمد قرني بدير  - 

بولق الدكرور -فيصل
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154 - كايرو باك للتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم 

ايداع    4867 ورقم قيد  23353    مركز عام  عن  التجارة العامة والتوريدات العمومية فيما هو مسموح به 

قانونا  وعلى الخص تجارة وتوريد الورق والكرتون ومواد التعبئة والتغليف والطباعة  والمواد الغذائية وتجارة 

ومستلزمات المصانع وقطع غيار اللت والمعدات والتركيبات المستخدمة في المصانع.  -تجارة الورق 

والكرتون ومواد التعبئة والتغليف والمواد الغذائية وتجارة ومستلزمات المصانع وقطع غيارها .  -التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   .  -التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهة بأعمالها او التي قد على تعاونها تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة الدور الرضي منخفض- مدخل 2 - 44 شارع 

المحور المركزي - السرايا مول

155 - ايه كلس لدارة وتشغيل المنشآت السياحية   A CLASS شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   23-05-2022 برقم ايداع    4872 ورقم قيد  23356    مركز عام  عن   اقامة وتشغيل وادارة 

المطاعم الثابتة والكافتيريات   الدارة والتشغيل والتسويق السياحي للفنادق والموديلت والشقق الفندقية والقرى 

السياحية والمنشآت السياحية بكافه انواعها  مع مراعاه القرار الوزير رقم 300 لسنه 2012 بشان الشركات 

الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموفقه واجراءات الترخيص بها  ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه 

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

الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها وتشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون   مع مراعاة احكام 

القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط ان يستصدر التراخيص الزمة لممارسة هذا النشاط  بجهة 

محافظة الجيزة الدور 11 - 9 شارع جامعه الدول العربيه -

156 - كي اي ام للستثمار والتنمية.  

KEM for investment and development شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

23-05-2022 برقم ايداع    4877 ورقم قيد  23360    مركز عام  عن   الستثمار والتطوير العقاري     

تخطيط واقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات ) المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم (   اقامة وتشغيل الفنادق )الثابتة( والموتيلت والشقق والجنحه 

الفندقية والقري السياحية والنشطة المكمله او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية 

او ثقافية واستكمال المنشآت الخاصه بها والتوسع فيها علي ال يقل مستوي الفنادق والموتيلت والشقق والجنحه 

الفندقية والقري السياحية عن ثلثه نجوم وال يزيد اجمالي مساحه الوحدات المبيعه منها علي نصف اجمالي 

المساحات المبنيه من الطاقه اليوائية للمشروع .   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة 

الجيزة غرفة 2 عقار 6 شارع 26 يوليو ميدان لبنان

157 - النبيل لخدمات رجال العمال شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    

4884 ورقم قيد  23364    مركز عام  عن * تقديم خدمات رجال العمال من ) فاكس   تصوير   تليفون   

كتابه كمبيوتر(  * التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا    التوريدات العموميه     التجاره 

اللكترونية     التسويق اللكتروني   * ادخال البيانات علي الحاسبات بالواسائل اللكترونية     انشاء وتشغيل 

واداره المواقع اللكترونيه وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز 

لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 19 ش المساحه
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158 - عطا للستثمار والتنمية شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    

4890 ورقم قيد  23365    مركز عام  عن   الستثمار العقاري .  تخطيط واقامة المناطق العمرانية 

وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات)المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادي القديم (.  المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية 

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

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

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( - ه   إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 

بشأن شركات الدارة الفندقية وفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها   اعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات  - الشراف على تنفيذ المشروعات  - اعداد التصميمات الهندسية .  التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا .  - التوريدات العمومية .  - تسويق المنتجات والخدمات  التوكيلت التجارية تلتزم الشركة 

بإحكام القانون رقم 12 لسنة 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى 

مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 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 الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة الدور الثامن و التاسع فوق الرضى و الميزانين بالعقار الكائن 

رقم 24 شارع جزيرة العرب - المهندسين -

159 - ليجاسي للخدمات اللوجيستية legacy international logistics شركة  رأس مالها 

200,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    4891 ورقم قيد  23366    مركز عام  عن  تقديم 

الخدمات اللوجستيه من الشحن البحري والجوي للبضائع - التخليص الجمركي - اقامة و تشغيل و ادارة المخازن 

و المستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة - يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة و نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 3 شارع محور جمال عبد الناصر - الحى الرابع .

160 - القيصر لتربية النعام  AL- Qaisar Company for Ostrich Breeding شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    4892 ورقم قيد  23367    مركز عام  عن   1

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .  استزراع الراضي المستصلحة. 

ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق 

قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة  o  الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها

تربية جميع أنواع الحيوانات   o  2008 2007ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه

اقامة المزارع السمكية تربية جميع أنواع  o  .سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم

الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  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 .  بجهة محافظة الجيزة قرية أبو غالب - منشأه القناطر  بمقر جمعية 

المعتمدية
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161 - سيروس لدارة المشروعات Cyrus شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   

التجارة العامة والتوزيع فيما  23-05-2022 برقم ايداع    4893 ورقم قيد  23368    مركز عام  عن  -

المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  5- بيع السيارات وقطع غيارها  4- هو مسموح به قانونا  3-

استصلح وتجهيز الراضي يالمرفق الساسية  التوريدات العمومية  7- مقاولت اعمال التشطيبات  6-

التي تجعلها قابلة للستزراع. استزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديث في الستزراع وليس الري بطريق 

الغمر.  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار من رئيس الوزراء رقم 350 لسنة  2007 وقرار رئيس الجمهورية 

الستيراد: تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل  رقم 356 لسنة 2008.  8-

المستوردين، ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

التصدير  10- لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القانون المنظمة لهذا الغرض.  9-

تنظيم المؤتمرات والحفلت العامة المعارض ماعدا المعارض السياحية)  تحصيل الديون ماعدا التخصيم  11-

تقديم خدمات النظافة للمنشات والحدائق  بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده(  12-

إدارة المشروعات   مع مراعات القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة  وصيانتها  13-

الفندقية ووفقا لما ورد بموقف وإجراءات الترخيص بها.  إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافيهات الثابتة لتقديم 

جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواي  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرؤها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون والوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 17 س_ حدائق الهرام _ قسم الجيزة

162 - الصدقاء لبيع السيارات المستعملة   THE  FRIENDS FOR USED CARS شركة  رأس 

مالها 10,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    4897 ورقم قيد  23371    مركز عام  عن 

بيع السيارات المستعملة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك  لى وجخ من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمل شبيهة باعمالها او التي قد تعاونهاا على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ول ئحته التنفيذية مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة بدروم عمارة رقم 389 شارع المحور المركزى – الحى الثانى – المجاورة 2 – 

6 أكتوبر
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163 - امارتا للصناعات الهندسية   

AMARTA ENGIEERING INDUSTRIES شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   

23-05-2022 برقم ايداع    4898 ورقم قيد  23372    مركز عام  عن   انشطة داخل قانون الستثمار 

رقم72 لسنة 2017  - اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و تجميع اجهزة الري الحديثة ) اجهزة الري المحوري و 

اجهزة الري بالرش و التنقيط (.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تجميع المعدات الزراعية و الجزاء و 

المكونات الخاصة بها .  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواسير و الخراطيم و المنتجات البلستيكية .  - اقامة 

و تشغيل مصنع لتصنيع و تجميع المحركات .  - تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

اللبان او التسمين او اللحوم .   - تربية جميع انواع الدواجن و الطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم .  اقامة المزارع السمكية .  - استصلح و تجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة ) و يشترط في هاتين الحالتين 

ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ، وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري 

بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزاراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس 

جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008(.  * انشطة خارج ق الستثمار رقم 72 لسنة 2017   - تقديم 

الستشارات في مجال استصلح الراضي و المعدات الزراعية ) فيماا عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية و 

كذا الستشارات القانونية و الستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال و الستحواذ و كذا 

الستشارات المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

رأس المال و لئحته التنفيذية (.  - الستيراد و التصدير )تلتزم الشركة بأحكام قانون رقم 121 لسنة 1982 في 

شأن سجل المستوردين (  - التوريدات العمومية .  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية و مركز مالي مستقل لكل 

نشاط علي حدة و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 و كذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة 

بذات القانون .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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   مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح و القرارات السارية و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  

بجهة محافظة الجيزة 42 ط حدائق الهرام - الهرم

164 - سيفتي تكنو تريد Safety Techno Trade  ل يتم التعامل ال بعد تعديل اسم المدير والرجوع الى 

مدير المكتب شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    4903 ورقم قيد  

اداره المشروعات   مع مراعاه  o   التوريدات العموميه o  المقاولت العامه o  23376    مركز عام  عن

القرار الوزاري رقم 300 لسنه 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وفقا لما ورد  بموافقة  اجراءات الترخيص 

التصدير.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها  o  بها

التي تزاول اعمال شبيهة 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 و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية   مع مراعاة 

احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 5 شقة 4- الدور الول علوي - 2 ش صلح الدين عبد العزيز من ش حسين 

محمد- خلف سنترال الهرم - الهرم -

165 - زد باك للتعبئة والتغليف والطباعة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم 

ايداع    4918 ورقم قيد  23378    مركز عام  عن  التجارة العامة والتوريدات العمومية فيما هو مسموح به 

قانونا  وعلى الخص تجارة وتوريد الورق والكرتون ومواد التعبئة والتغليف والطباعة  والمواد الغذائية وتجارة 

ومستلزمات المصانع وقطع غيار اللت والمعدات والتركيبات المستخدمة في المصانع.  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهة بأعمالها او التي قد 

على تعاونها تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة 20 شارع احمد 

الشاطوري
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166 - جولدن أرو لدارة المشروعات  

Golden Arrow For Real Estate شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم 

ايداع    4925 ورقم قيد  23380    مركز عام  عن   -  إدارة المشروعات   مع مراعاة القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2021 بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة وإجراءات الترخيص بها .  - الستثمار 

العقارى   يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج 

فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة أحكام 

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

محافظة الجيزة عماة 39/ 8 - مجاورة 2 - حى 8 - 6 أكتوبر ثان

167 - الزهرة بيوتي سنتر ZAHRA BEAUTY CENTER شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

24-05-2022 برقم ايداع    4934 ورقم قيد  23383    مركز عام  عن   اقامه وتشغيل واداره مركز تجميل 

للعنايه بالشعر والبشرة والجسم ) بيوتي سنتر (  توريد الجهزة والمستلزمات الطبية ومستلزمات التجميل 

المختلفة بكافه انواعها واشكالها واحجامها   ادارة المشروعات ) مع مراعاه القرار الوزاري رقم 300 لسنه 

2012 بشان شركات الدارة الفندقيه وشروط واجراءات الترخيص بها (  ويجوز للشركة أن  تكون لهل مصلحه 

او 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 في الهيئات السالفه  او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاه اجكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه 

الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة عمارة 316 أ - شقه 2 أ - كمبوند 

القوات المسلحه - الفردوس

168 - كابارا  KAPARA شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    

4935 ورقم قيد  23384    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص 

تجارة وتوزيع الملبس و  الحذية والكسسورات  والعطور والمفروشات والمشغولت الذهبية والمجوهرات .  

" بعد الحصول على الموافقات اللزمة من مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة 

الداخلية  - تسويق الملبس والحذية والكسسورات والعطور والمفروشات والمشغولت الذهبية والمجوهرات .  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج وكما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو  تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنقيقية مع مراعاة لحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة تشطها  بجهة محافظة 

الجيزة شقة رقم 3 - الدور الول - 53 المنطقة السياحية السكسة

169 - فاست موف كارجو لوجيستيكس   Fast Move Cargo Logistics شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    4936 ورقم قيد  23385    مركز عام  عن   

الشحن البري الداخلي و الدولي للبضائع .  " و ل يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب او للبضائع )الداخلي و 

الدولي ( و المهمات و خدمات النقل داخل القطر المصري او خارجة ال بعد القيد بسجل الناقلين و استخراج 

تقديم الخدمات اللوجيستيه  التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز  تنظيم النقل البري الداخلي و الدولي "  -

التخليص الجمركي .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و اقرارت السارية ، و بشرط استصدار  -  .

التراخيص اللزمه لممارسة هذة النشطة .   و يجوز للشركة ان تشترك بأي وجة من الوجة مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيها باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما 

يجوز لما ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة عمارة 2 أ - 

الحي 10 - محور جمال عبد الناصر - امام البشاير
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 R T A forconstructoin public supp company 170 - ار ايه تى للمقاولت والتوريدات العمومية

شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    4937 ورقم قيد  23386    

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به  التوريدات العمومية    مركز عام  عن   المقاولت العامة   

قانونا   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه 

باعمالها او التى قد تعهاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات 

سالفة الذكر او تشتريهااو تلحق بها طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

الجيزة 12 شارع الحرية من شارع فرحات - جزيرة الدهب - قسم الجيزة

171 - ان ايه اس ايه انفورماتكس na sa informatics شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

24-05-2022 برقم ايداع    4953 ورقم قيد  23392    مركز عام  عن    تقديم الدعم الفني للمشروعات .  

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 170 ج حدائق الهرام الهرم

172 - اكيوريت لينز للتصميمات المعمارية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-24 

برقم ايداع    4956 ورقم قيد  23394    مركز عام  عن   المقاولت العامة - اعداد التصميمات الهندسية 

والمعمارية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج 

فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 114 شارع سامح جادو - المنطقة 

السياحية السادسة

 ON SHOOT ART & CINEMA PRODUCTION 173 - اون شوت للنتاج الفني والسينمائي

شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    4972 ورقم قيد  23398    

مركز عام  عن   انشطة من داخل قانون 72 لسنة 2017 :  -نشاط صناعة السينما ومنها اقامة واستئجار 

استوديوهات او معامل النتاج السينمائي او دور العرض او تشغيلها، بما في ذلك من تصوير وتحميض وطبع 

وانتاج وعرض وتوزيع  - اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد بيانات ونظم المعلومات 

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017  - النتاج الفني والتوزيع للفلم 

السينمائية والتلفزيونية والفيديو والمسرحيات والمسلسلت الذاعية والتلفزيونية و كافة العمال الفنية من )

تصوير - صوت - ميكساج - دوبلج - مونتاج -تحميض نيجاتف - تصحيح الوان (.  - التسويق اللكتروني عبر 

النترنت .  ) علي الشركة اللتزام بافراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم 

التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 

علي ان ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون (  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او 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 في الهيئات السالفة او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة 10 

شارع محمود بدر الدين متفرع من شارع وادي النيل اخر سور نادي الزمالك
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174 - اى ام دبليو للتعليم IMW FOR EDUCATION شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

25-05-2022 برقم ايداع    4977 ورقم قيد  23401    مركز عام  عن   انشاء او إدارة او تشغيل المدارس 

انشاء  o  .انشاء او اداره او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني o  ) فيما ل يجاوز مرحلة التعليم الثانوي (

الجامعات.  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 علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن 

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة حوض الرمال الشرقي - 

رقم 2 مشاعا  ضمن القطعة رقم 122 و القطعة 46 بحوضه - زمام كفر حكيم - طريق ترعة المنصورية 

العمومي - مركز كرداسة -

175 - باستت لتجارة الدوات المنزلية والكسسوارات والديكور شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

25-05-2022 برقم ايداع    4979 ورقم قيد  23402    مركز عام  عن   تجارة وبيع المنتجات اليدوية 

والحرفية والزخرفية والدوات والمهات المنزلية والكسسوارات ومستلزمات ومنتجات  الديكور والمشغولت 

الفضية والمعدنية وتصنيع كل ماسبق لدي الغير .    * اعداد التصميات الخاصة للمنتجات اليدوية والمشغولت 

الحرفية والديكورات .    * اقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات )عدا السياحية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لكل معرض علي حدة (.    * التصدير .   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه  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 

الخارج . كما يجوز لها ان تندمج في شركة اخري او معها او ان تتحول الي شركة من  طبيعة اخري وذلك كله 

طبقا لحكام القانون .   بجهة محافظة الجيزة حجرة بالفيل 2 بلوك 11 - شارع 12 - بالم هيلز

176 - ال صديق جروب للنشاءات Alseddik Group For Construction )A.S.G( شركة  رأس 

مالها 100,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    4988 ورقم قيد  23405    مركز عام  عن  

o  .الشراف على تنفيذ المشروعات o  مقاولت اعمال التشطيبات والديكورات o  .المقاولت المتكاملة o

 تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية 

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

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

مقاولت اعمال النشاءات.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  o  )سوق رأس المال ولئحته التنفيذية

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

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        مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 67 تقسيم خالد بن الوليد 

- الوفاء والمل - مشعل - الهرم
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177 - برمودة للحلول الزراعيه BARAMODA AGRICULTURAL SOLUTIONS شركة  رأس 

مالها 100,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    4990 ورقم قيد  23406    مركز عام  عن   

استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع . واستزراع الراضى المستصلحة 

.  ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم 

طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنه 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 .  . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المخصبات الزراعية وخلط وتعبئة السمدة الزراعية السائلة والبودرة .  . تجاره الجمله والتجزئه للسمدة 

والمخصبات الزراعية والمقويات الزراعية والسمدة الزراعية السائلة والبودرة والمخلفات الزراعية والحيوانية 

ومحسنات التربة . داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم 

موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزارء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس 

توريد المستلزمات  جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008   . انشطه من خارج ق 72 لسنه 2017 :   -

الزراعية والمخلفات الزراعية والحيوانية ومحسنات التربة والسمدة والمخصبات الزراعية والمقويات الزراعية 

والسمدة الزراعية السائله والبودرة .  على الشركة اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار وفى حاله عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنه 2017 على ان ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة 

بذات القانون .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى 

تزاول اعمال شبيهة باعمال او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقأ لحكام القانون ولئحته التنفذية مع مراعاه احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الزمة لمباشرة نشاطها  بجهة 

محافظة الجيزة 19 شارع المدينة المنورة متفرع من محى الدين أبو العز

178 - اف اواو للدعاية والعلن FOO شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم 

ايداع    4991 ورقم قيد  23407    مركز عام  عن  توريد وتركيب و تصميم اللوحات العلنية شركة    

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأن وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة 

بأعمال شيبهة بأعمالها 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  بجهة محافظة الجيزة 6 شارع جزيرة العرب - 

المهندسين

179 - موماك للصناعات و التوريدات العموميه   

MOMAC FOR METAL شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    

4994 ورقم قيد  23409    مركز عام  عن   أنشطه داخل ق 72 لسنة 2017 :   إقامة و تشغيل مصنع 

لتشكيل و تشغيل المعادن و البلستيك بكافه انواعه و أعهمال الخراطه   تجارة الجمله و التجزئة داخل المناطق 

النائية و المجتمعات العمرانيه الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاه ما 

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رءيس جمهورية مصر العربيه رقم 356 لسنة 

2008   أنشطه من خارج ق 72 لسنة 2017 :   التوريدات العموميه و على الخص توريد كافة مستلزمات 

مواسير الصرف الصحى   المقاولت العامة .  على الشركة اللتزام بأفراد حسابات ماليه مستقله لنشطه الوارده 

بقانون الستثمار و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع لمزيا و الحوافز الوارده 

بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 على ان ل تتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز 

الوارده بذات القانون .  يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من والوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه أو تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذيه   

مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمه 

لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة مصنع بالقطعه رقم ) 500 ( - مخازن الشباب - 300 م الصناعى - 

المنطقه 6 - المنطقة الصناعية
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Egyptian Dutch For Beautification   180 - المصرية الهولندية للتجميل و التزيين

AndAdornment شركة  رأس مالها 2,080,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    4995 

ورقم قيد  23410    مركز عام  عن  اقامة و تشغيل و ادارة مركز تجميل للعناية بالبشرة و الشعر و الجسم )

بيوتي سنتر(  - بيع و توزيع منتجات العناية بالشعر و البشرة و الظافر  و ذلك دون الخلل بأحكام القوانين و 

اللوائح و القرارات السارية  و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   و يجوز للشركة أن 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا  

لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة الوحدة F1 - بالمبنى الدراري التجاري - مول 360 الكائن بالقطعة رقم 

3 - الحي الثالث - المتداد السياحي الشرقي

181 - ايفيد للتطوير العقاري EFID DEVELOPMENTS شركة  رأس مالها 100,000,000.000 

قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    4997 ورقم قيد  23412    مركز عام  عن   o الستثمار والتطوير 

العقاري .  o المقاولت العامة  o التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ،كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  نشاطها.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  بجهة محافظة الجيزة الوحدة رقم1202 مبنى رقم 1 - مول 

بارك ستريت - شارع البستان الرئيسي

182 - الذكاء البرمجي للحلول الرقمية

PROINTELIGENCE FOR DIGITAL SOLUTIONS شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   25-05-2022 برقم ايداع    5000 ورقم قيد  23413    مركز عام  عن   إنتاج وتصميم وتطوير 

البرمجيات  تقديم خدمات الدعم الفني للتحول الرقمي  تقديم الستشارات الدارية والرقمية ) فيما عدا 

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

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

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية (  مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح السارية وعلي 

الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 8 ح هضبة الهرام - 

الهرام

183 - جليم لدارة المطاعم شركة  رأس مالها 578,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    

اقامة وتشغيل وادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع  o 5001 ورقم قيد  23414    مركز عام  عن

التجارة العامة والتوزيع فيما  o  .انواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك اواي

التوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120  o  التوريدات العمومية o    هو مسموح به قانونا

لسنة 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكاله التجارية ولينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة 

تسويق المنتجات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع  o  .لهذا الغرض

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 السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة الدور الرضي - بالعقار رقم 193 - محل رقم 3 - شارع 

السودان - قسم العجوزة
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184 - تچلى للنتاج الفنى  Tajlly For Media Productions شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   25-05-2022 برقم ايداع    5003 ورقم قيد  23416    مركز عام  عن  النتاج الفنى والتوزيع للفلم 

السينمائية والتلفزيونية وافلم الرسوم المتحركة والفيديو والمسرحيات والمسلسلت الذاعية والتلفزيونية وكافة 

العمال الفنية من )تصوير- صوت - ميكساج - دوبلج - مونتاج - تحميض نيجاتيف - تصحيح الوان (.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبية 

بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

الدور 3 - عقار 269 ح - شارع فيل شمس - البوابة 4 - حدائق الهرام

185 - كامل للصناعه والتجاره  kamel industries and trading شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    5004 ورقم قيد  23417    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المكملت الغذائية والمواد الغذائية وامشروبات واضافات العلف والكيماويات بجميع انواعها )عدا 

المواد الكيماوية الخطرة (   التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   التصدير   بيع وتسويق 

مستحضرات التجميل   بيع وتطوير البرامج   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  يجوز 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 الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة 24 ش عدن المهندسين

186 - مزرعة حسن شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    5013 

ورقم قيد  23420    مركز عام  عن  استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة 

للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة . ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون الراضى مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع ، وان تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر 

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة 2008    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة.   ويجوز للشركة ان 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 فيها أو  تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لجكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 3 ش اولد عبد الرحيم ـ 

الكونيسة

187 - الكرمة للدهانات و التوريدات العمومية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-25 

برقم ايداع    5014 ورقم قيد  23421    مركز عام  عن   تجارة الدهانات و الحدايد و البويات و التوريدات 

و ذلك دون الخلل بأحكام القوانيين و اللوائح و القرارات الساريه ، و بشرط استصدار التراخيص  العمومية  -

و يجوز للشركة ان تشتترك بأى وجه من الوجوهمع الشركات و غيرها  اللزمة لممارسة هذه النشطة .   -

التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز 

لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 219 ح حدائق 

الهرام - الهرم

188 - هاي لين لدارة وتشغيل المنشآت السياحية HIGH LINE شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   25-05-2022 برقم ايداع    5017 ورقم قيد  23423    مركز عام  عن   اقامة وتشغيل وادارة 

المطاعم الثابتة والكافتيريات   الدارة والتشغيل والتسويق السياحي للفنادق والموديلت والشقق الفندقية والقرى 

السياحية والمنشآت السياحية بكافه انواعها  مع مراعاه القرار الوزير رقم 300 لسنه 2012 بشان الشركات 

الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموفقه واجراءات الترخيص بها  ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه 

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

الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها وتشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون   مع مراعاة احكام 

القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط ان يستصدر التراخيص الزمة لممارسة هذا النشاط  بجهة 

محافظة الجيزة الدور 11 - 9 شارع جامعه الدول العربيه - المهندسين
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189 - نيو فرست تو هاند للعلن  NEW FIRST TO HAND شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

الدعاية والعلن بكافة  o  فى   26-05-2022 برقم ايداع    5029 ورقم قيد  23425    مركز عام  عن

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به  o   التوريدات العمومية o  الوسائل المسموعة والمقرؤه والمرئيه

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع ،واستزراع الراضي  o  قانونا

المستصلحة . ويشترط في هاتتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ،وان 

تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر   فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنةلسنة 2007وقرار رئيس الجمهورية رقم356 لسنة 2008. وذلك دون الخلل باحكام 

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

للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة شاليه 348- شاليهات بدر الدين - الحي 16

190 - فولكرز للتسويق العقاري والديكورات والتشطيبات Volkers شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت 

فى   26-05-2022 برقم ايداع    5033 ورقم قيد  23426    مركز عام  عن   التسويق العقاري   مقاولت 

أعمال التشطيبات والديكورات   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 

9 شارع فتحي عبد العال - الملكة - فيصل -

191 - ديچيپو  DIGIPU شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    5041 

صناعه تكنولوجيا المعلومات  o  التجارة اللكترونية عبر النترنت o   ورقم قيد  23429    مركز عام  عن

و التصالت بما تشمله من انشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و انشطة التعهيد 

اعمال التوصيف و التحليل و التصميم للبرمجيات و قواعد  o  . و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

اعمال تصميم و انتاج البرامج و التطبيقات و انشاء قواعد البيانات  o  . البيانات و التطبيقات بمختلف انواعها

انتاج المحتوي اللكتروني بصورة المختلفه من  o  . و نظم المعلومات اللكترونية و تشغيلها و التدريب عليها

اعمال التوصيف  o  . ادخال البيانات علي الحاسبات و بالوسائل اللكترونية o  . صوت و صورة و بيانات

o  . انتاج و تطوير النظم المدمجة و تشغيلها و التدريب عليها o  .و التصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها

تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  o  . اعمال التوصيف و التصميم لشبكات نقل و تداول البيانات

المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في  o  .التصالت و خدمات النترنت o  .

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوي التقليدي من صوت  o  ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية

و صورة و بيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوي العلمي و الثقافي و الفني .  وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  

ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي 

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 1 ش عبد العزيز الشافعي - اللبيني -فيصل

192 - لن آرت سوليوشنس

lane art solutions شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    5045 

ورقم قيد  23430    مركز عام  عن  الدعاية والعلن . - اعداد التصميمات والرسومات الفنية .  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعملها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج وكما يجوز لها الن تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

الجيزة عمارة 3 - المجاورة الولى - الحي الثالث عشر -
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193 - كومبكت للتسويق العقارى  COMPACT REAL ESTATE شركة  رأس مالها 20,000.000 

قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    5054 ورقم قيد  23432    مركز عام  عن   التسويق العقارى  

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .  ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة 

اعمالها 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 .  بجهة محافظة الجيزة 20 شارع احمد الشاطورى -

194 - جريفن لمعدات المطابخ Griffin شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم 

ايداع    5055 ورقم قيد  23433    مركز عام  عن  - أنشطة من داخل ق 72 لسنة 2017:   - إقامة وتشغيل 

مصتع لتصنيع الدوات والعدد ومعدات المطابخ )وعلي الخص السكاكين (   أنشطة من خارج ق 72 لسنة 

2017:   - التصدير   "علي الشركة اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي 

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

لسنة 2017 علي أن ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون".   

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 

شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 

19 ش العناب - المهندسين -

195 - أر إس فوديستا  RS Foodista شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم 

ايداع    5058 ورقم قيد  23435    مركز عام  عن   1 - إدارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافتريات .  2 - 

إدارة وتشغيل المحلت التجاريه .  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركه أن تشترط بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها 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 .  بجهة محافظة الجيزة شقه رقم 12 

- الدور الول - بالعقار رقم 215 - الخمائل - المرحله الثالث

196 - مطعم السروات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    5059 

ورقم قيد  23436    مركز عام  عن   إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم الثابتة  يجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة أو 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 في الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلي الشركة الحصول كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 199شارع السودان 

المهندسين

197 - جمال الطبيعة لتجارة العطور شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    

5062 ورقم قيد  23439    مركز عام  عن   تجارة الجملة والتجزئة للعطور :بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه 

مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر 

العربية رقم 356 لسنة 2008  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 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 في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحة التنفيذيه   مع 

مراعاة أحكام القانوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة 84شارع المنشية _الطوابق_فيصل_قسم الهرم
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198 - محمد حسن على وحسن على حسن شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-05-26 

برقم ايداع    5063 ورقم قيد  23440    مركز عام  عن  الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديده والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء مع مراعاه ما ورد 

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008   - 

مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهه لمحدودي الدخل   - التطوير العقاري   - 

المقاولت العامه  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي 

حاله عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 

لسنه 2017 مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون   مع 

مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشرة 

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة شقة 7 بالعقار 27 امتداد شارع 26 يوليو - ميدان لبنان - المهندسين

199 - جولد استيبس Gold steps شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    

5069 ورقم قيد  23444    مركز عام  عن  التصدير والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به  وذلك دون 

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

ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي 

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 17 ش الكوثر - عزبة الورد

200 - مركز التكامل السوداني المصري شركة  رأس مالها 90,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم 

ايداع    5072 ورقم قيد  23447    مركز عام  عن  تقديم خدمات التعليم عن بعد.  التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا .  التوريدات العمومية.  إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد 

البشرية.  إدارة برامج الرعاية الصحية )دون ممارسة نشاط الوساطة في التأمين(.  مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية، وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطه.  وذلك دون 

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

ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي 

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة شقة )2( - )25( شارع الدقي

201 - ايه كيه اف لدارة المطاعم   A.K.F For Restaurant Management شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    5073 ورقم قيد  23448    مركز عام  عن   -

تشغيل وإدارة المطاعم الثابتة والكافتريات والكافيهات لتقديم جميع أنواع المشروبات الساخنة والباردة )عدا 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.   الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي.  2-

التوكيلت التجارية " تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في  التوريدات العمومية.  4- -3

شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ، ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال بعد التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدارالتراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  

ويجوز للشركة ان 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة الدور الثالث - عمارة Y  / 8  كمباوند رامو - الحى المتميز

202 - نصر للمقاولت العامة والعمال الصحية شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-05-29 

برقم ايداع    5091 ورقم قيد  23453    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة .  

مقاولت العمال الكهربائية والعمال الصحية واعمال التجارة والتشطيبات الداخلية والخارجية واعمال الديكور 

.  ويجوز للشركة أن 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 الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

الجيزة 13 تجمع الزهور – المجاورة الثالثة – مدينة الفردوس
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203 - أرومكس لتوريد الخرسانة الجاهزة والتسويق العقاري Arrow Mix شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    5098 ورقم قيد  23455    مركز عام  عن   

التوريدات العموميه  توريد الخرسانة الجاهزة  التسويق العقارى  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة -برج  

المدينة-المحور المركزى-الحصرى

204 - نيو هوم فرنتشر new home furniture شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   

29-05-2022 برقم ايداع    5101 ورقم قيد  23457    مركز عام  عن   بيع وتصدير الثاث المنزلي بكافة 

أنواعه.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة 

محافظة الجيزة مركز المجد التجاري - 45 جالري - المقام علي القطعة رقم 45 ب - المحور المركزي -

205 - قادة الفكر للتسويق اللكترونى شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم 

ايداع    5104 ورقم قيد  23460    مركز عام  عن   التسويق اللكترونى عبر النترنت   تقديم الخدمات 

التسويقية للمنتجات  الدعاية والعلن  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 

60 ش النيل - الجيزة -

206 - ايبان فر نيتشر EPAN FURNITURE شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

29-05-2022 برقم ايداع    5105 ورقم قيد  23462    مركز عام  عن  تجارة وتوريد الثاث الخشبى وذلك 

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

النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة عمارة 53 المجاورة 1الحى 4 بعد ميدان 

النجدة مقابل بنك السكان والتعمير

207 - حسن أحمد عبد الله وقطب ناجي وشريكيهما شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

29-05-2022 برقم ايداع    5110 ورقم قيد  23464    مركز عام  عن   انشطة من داخل ق 72 لسنة 

2017:  * اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف التمور وزيت الزيتون   * تجارة الجملة والتجزئة داخل المناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم مواغفة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما 

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 

2008   * 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 بالستزراع وليس الري بطريق الغمر.  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  * تربية جميع انواع الدواجن 

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم   * تربية جميع انواع 

الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.  *اقامة المزارع السمكية   - انشطة 

من خارج ق 72 لسنة 2017 :ـ  * التوريدات العمومية   " على الشركة اللتزام بإفراد حسابات مالية مستقلة 

للنشطة الواردة بفانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 على أن ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

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

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة شقة)2( بالجور الرضي 

علوي بالعقار رقم 24 شارع مسجد العارف بال من ش المنشية الجديدة ـ الطوابق ـ فيصل ـ الهرم
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208 - داليتا للستثمار العقاري والزراعي شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-05-29 

برقم ايداع    5119 ورقم قيد  23466    مركز عام  عن الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد 

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356 لسنة 2008  

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 في  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ،كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 52 أ تقسيم شركة الشمس 

للسكان والتعمير - | - الرماية - الهرم

ORA FOR RESTAURANT AND COFE    209 - اورا لدارة المطاعم و الكافيهات

MANAGEMENT شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    5127 

ادارة و  o  اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم الثابتة و الكافتريات o  ورقم قيد  23469    مركز عام  عن

التوريدات العمومية   o  التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا o  تشغيل وحدات الطعام المتنقلة

التصدير و التوكيلت التجارية " تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شان تنظيم اعمال  o

الوكالة التجارية ، و ل ينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص 

ادارة  o  . " اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

المشروعات.  مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية و وفقا لما ورد 

بموافقة و اجراءات الترخيص بها  و ذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية ، و بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .  و يجوز للشركة 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 و ذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الجيزة محل رقم 4 أ بالدور الرضي يمين واجهة المحل الكائن بالمركز التجاري الترفيهي ) واتر بارك ( ضمن 

مشروع الممشي السياحي بوصلة دهشور - مدخل السياحة الرابعة و السياحة السادسة -

210 - النشراح وتاباس AL INSHIRA7& TAPAS شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

29-05-2022 برقم ايداع    5128 ورقم قيد  23470    مركز عام  عن  إقامة وإنشاء وتشغيل وإدارة 

المطاعم والكافيهات والكافتيرات الثابته لتقديم جميع انواع المأكولت والمشروبات والديك اواي ) عدا     

المشروبات الكحوليه والخمور(  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما 

 B 4 يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة محل

مبني 31/ 32 الفور مكس منطقة الخدمات بيفرلي هيلز

211 - تي إن ايه للمقاولت والتوريدات     T.N.A شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

29-05-2022 برقم ايداع    5130 ورقم قيد  23472    مركز عام  عن  المقاولت العامة والمتكاملة 

والمتخصصة .  التوريدات العمومية .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  ويجوز للشركة أن 

تكون لها مصلحة أو 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 في الهيئات السالفة أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

الجيزة عقار رقم 63 - الدور الثالث - المحور المركزي - الحي الثالث -
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212 - كيان الستثمارية للتنمية العمرانية شركة  رأس مالها 99,000,000.000 قيدت فى   2022-05-29 

برقم ايداع    5132 ورقم قيد  23473    مركز عام  عن انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 الستثمار 

العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه 

جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية 

رقم 356 لسنة 2008 . تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية ) بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم ( . انشاء او اداره او تشغيل المدارس ) فيما عدا الدوليه ( ه 

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 في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصدر بها قرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة ه الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت 

والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها ه النشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 -) التسويق 

العقاري ( • تقييم الصول العقارية • التطوير الطاري ه انشاء و ادارة وتشغيل المولت التجارية مع اللتزام 

بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا 

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

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج وكما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها أو تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة الدور 3 - برج 1 - الجزيرة بلزا 

- الشيخ زايد

213 - جنة الفواكه لتصدير الحاصلت الزراعية   

 Paradise fruits to export agricultural crops شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   

29-05-2022 برقم ايداع    5137 ورقم قيد  23477    مركز عام  عن   التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونآ .  . تصدير الحاصلت الزراعية  . تجارة الجملة والتجزئة   .  . تجارة الجملة والتجزئة للمواد 

الغذائية .  . التصنيع والتعبئة والتغليف لدي الغير للفواكه والخضروات .  يجوزللشركة ان تكون لها مصلحة أو 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقآ لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي 

الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة مكتب 313 ببمنتجع 

فاميلي لند - العمرانية الولي - الحي الثامن - محور جمال جمال عبدالناصر

214 - تروباي لخدمات الدفع اللكتروني TRUE PAY شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

30-05-2022 برقم ايداع    5153 ورقم قيد  23482    مركز عام  عن تقديم خدمات الدفع اللكتروني عبر 

النترنت وتحصيل الفواتير الكترونيا   التسويق اللكتروني عبر النترنت   مع مراعات أحكام القوانين واللوائح 

و القرارات السارية و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

الجيزة 327 منطقة ح حدائق الهرام - الهرم
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215 - ايه ام كيه للصناعات الغذائية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    

5165 ورقم قيد  23488    مركز عام  عن  _ انشطة داخل قانون 72 لسنه 2017  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتعبئة وتغليف وانتاج المواد الغذائية  _انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017   التوريدات العمومية  مع 

اللتزام بفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفي حالة عدم التزام 

الشركة 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 .  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه مع الوجوه والشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 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 ولئحته التنفيذية   مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و 

علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 9ش 47 -مدينة 

التحرير-

216 - سكاى كورت ايجيبت للمراكز التجارية شركة  رأس مالها 15,000,000.000 قيدت فى   

30-05-2022 برقم ايداع    5168 ورقم قيد  23489    مركز عام  عن   انشاء وادارة وتشغيل المراكز 

والمولت التجارية  الستثمار العقارى  التطوير العقارى  المقاولت العامة والمتخصصة  مقاولت اعمال 

الطرق والكبارى  التوريدات العمومية  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركة باحكام القانون 

رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله 

التجارية ، ولينشئ تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها البعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل من احكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .  اقامة وتشغيل الفنادق ) 

الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت 

خدميه او ترفيهيه او رياضية او تجارية او ثقافيه ، واستكمال المشآت الخاصة بها والتوسع فيها على اليقل 

مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال بزيد اجمالى مساحة 

الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع   يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باى 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 فى الهيئات السالفة او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقآ لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة 

الجيزة 32 شارع جامعة الدول العربية - المهندسين

217 - صدارة للصناعات الهندسية Sadara Engineering Industries شركة  رأس مالها 

250,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    5169 ورقم قيد  23490    مركز عام  عن  إقامة 

وتشغيل مصنع للصناعات اللكترونية وقطع الغيار الكهروميكانيكية  مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج 

الحربي رقم 64 لسنة 2003  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 قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.  بجهة محافظة الجيزة قطعه 140 

المنطقة الصناعية الثالثة

 BLITZ FOR MARKETING AND MANAGEMENT 218 - بليتز للتسويق واداره المشروعات

شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    5171 ورقم قيد  23491    

مركز عام  عن   التسويق اللكتروني عبر النترنت   التجاره اللكترونيه عبر النترنت  تصميم واداره المواقع 

والتطبيقات اللكترونيه   التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   التوريدات العموميه   التعليم عن 

بعد   تنظيم المؤتمرات والندوات والحفلت العامه والمعارض ما عدا المعارض السياحيه بشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لكل معرض علي حده   اقامه وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنميه الموارد البشريه   اعاده 

هيكله الشركات من الناحيه الداريه فقط   اداره المشروعات   مع مراعاه القرار الوزاري رقم 300 لسنه 

2012 بشان شركات الداره الفندقيه وفقا لما ورد بموافقه واجراءات الترخيص بها  مع مراعاه احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة 

محافظة الجيزة شقة رقم 4 عمارة 11 ش مسجد السلم متفرع من ش المنشية الطوابق فيصل
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219 - سكاي سي اكسبورت   SKY SEA EXPORT شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   

30-05-2022 برقم ايداع    5177 ورقم قيد  23494    مركز عام  عن  تصدير المواد الغذائية ومنتجات 

العنايه الشخصيه والتجميل ؛ يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او 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 في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية ؛ مع 

مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره 

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة مكتب 73 - الدور الول - مركز المدينه التجاري - الحي الرابع -

220 - بيور اند ديليش  PURE AND DELISH شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

30-05-2022 برقم ايداع    5178 ورقم قيد  23495    مركز عام  عن   انشطة داخل ق الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 :  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية بكافة انواعها وعلي الخص 

المنتجات الغذائية سريعة التحضير والبقوليات والرقائق والمقرمشات والوجبات الخفيفة والصحية والغذية 

المجففة والعصائر والمشروبات     ) فيما عدا الكحولية( والمركزات والمتبلت والصلصة والصوص والغذية 

والوجبات المعلبة والغذية المجمدة وكافة انواع المخبوزات ومشتقاتها .  انشطة خارج ق الستثمار رقم 72 

التصدير .  تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة وفي  لسنة 2017 :  -

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

لسنة 2017 وكذا لتتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .   يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 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 .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة 

الجيزة 61أ - برج الفراعنه - شقة 2- الدور الرابع- المريوطية - الهرام

221 - سمارت ستي للتعليم اون لين2 المتخصصه عن بعد شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

30-05-2022 برقم ايداع    5193 ورقم قيد  23497    مركز عام  عن   اقامه وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنميه الموارد البشريه*التعليم عن بعد *اعداد الدورات التدربيه  يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي 

تحقيق غضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه 

الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  بجهة محافظة الجيزة شقه 1 فيل 9 المجاوره الثالثه 

الحي الثالث
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MARS INVESTMENT AND REALESTATE  222 - مارص للستثمار والتطوير العقاري

DEVELOPMENT شركة  رأس مالها 30,000,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    

الستثمار  التطوير العقاري.   - 5195 ورقم قيد  23499    مركز عام  عن   التسويق العقاري.  -

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية ) تلتزم الشركة بأحكام القانون  التسويق اللكتروني .  - العقاري.   -

رقم 121لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وكذا احكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزاراع  اعمال الوكالة التجارية (   -

الراضي المستصلحة ) ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض اللستصلح 

والستزراع ، وأن تستخدم طرق الراي الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008(  -

إدارة المشروعات ) مع مراعاه القرار الوزاري رقم 300لسنة 2012 بشأن  المقاولت العامة والمتكاملة .   -

التجارة العامة والتوزيع والتوريدات العمومية فيما  شركات الدارة الفندقية وشروط واجراءات الترخيص بها(  -

التعبئة والتغليف لدي الغير .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي  هو مسموح به قانونا .  -

وجه من الوجه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

في مصر او الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القنون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة مكتب 7 - كازان مول -نموذج A3  - حي 

الفيروز - محور جمال عبد الناصر

223 - أتش ام جي للتوريدات شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    

o  . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا o  5196 ورقم قيد  23500    مركز عام  عن

التوريدات العمومية .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها 

التي تزاوال أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز 

لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة شفة 20 الدور 7 - 

عقار 3 شارع احمد إبراهيم متفرع من ش محمد حسن - فيصل

224 - دينينى   DININI شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    5197 

ورقم قيد  23501    مركز عام  عن   التصدير وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة 

الجيزة شقة22-الدور الخامس -88 الحى 16بدرالدين

225 - العربي القليمي للتدريب Arab Regional For Training. ART شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    5202 ورقم قيد  23503    مركز عام  عن  اقامة 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  والمهارات   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او فى الخارج  كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية    مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة شقه رقم 92 - عقار 51 

- محي الدين أبو العز -
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226 - واي اب كومرشيال جروب  WAY UP COMMERCIAL GROUP L.L.C شركة  رأس مالها 

20,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    5211 ورقم قيد  23505    مركز عام  عن  التجارة 

توزيع وتسويق المنتجات    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح  اللكترونية عبر النترنت    -

والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة أو 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 الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة 172 شارع سامح جادو، الحي 

السادس السياحي

227 - جاما ستون للرخام والجرانيت Gamma stone for marble and granite شركة  رأس مالها 

10,000,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    5217 ورقم قيد  23508    مركز عام  عن  

أنشطه داخل قانون 72 لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ونشروتقطيع وتلميع وتجهيز الرخام 

والجرانيت   أنشطه خارج قانون 72 لسنة 2017  استغلل المحاجر   مع اللتزام بافراد حسابات مستقله 

ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 مع عدم تمتع النشطه خارج قانون 

الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة 

الجيزة 10 ارض الجمعيه مساكن السكان والتعمير  امبابه
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228 - واي اف ايه للصناعات الحديثة      Y. F.A شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    5224 ورقم قيد  23511    مركز عام  عن   انشطة داخل قانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017 -  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة . والمناطق النائية . والمناطق 

خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ماورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة2008 -  تخطيط 

واقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادى القديم(- إنشاء او ادارة او تشغيل المدارس انشاء او ادارة او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى - اقامة 

وتشغيل المراكز التجارية داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس 

جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة2008 - اعمال ادارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات 

والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع - اقامة وتشغيل مصنع لتشغيل وتشكيل 

المعادن والهياكل الهندسية - تجارة الجملة والتجزئة ــ أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البويات والدهانات والصباغ 

الكيماوية - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المياه الغازية والعصائر وتجفيف المواد الغذائية - إقامة 

وتشغيل مصنع لتعبئة المياه الطبيعية - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات الجلدية - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والمستلزمات الكهربائية ومستلزمات النارة 

-إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المخبوزات بكافة أنواعها - اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابته( والموتيلت ، والشقق 

والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية 

او تجارية او ثقافية ، واستكمال المنشأت الخاصة بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت 

والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلث نجوم ، وال يزيد اجمالى مساحة الوحدات المبيعة منها على 

نصف اجمالى المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع - اقامة وتشغيل مجزر الى للدواجن واللحوم - 

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان أو التسمين أو اللحوم - تربية جميع أنواع 

الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم - اقامة 

وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها او تجميدها 

- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المخبوزات بكافة أنواعها - تجارة الجملة والتجزئة داخل المناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ماورد 

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة2008  

انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :-  المقاولت العامة- والتوريدات العمومية - إقامة وتشغيل 

وادارة محطة لتموين السيارات بالوقود - اقامة وتشغيل وادارة مركز لخدمة وصيانة السيارات - اقامة وتشغيل 

وادارة مركز لصيانة اللت والمعدات - اقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال -  إقامة وتشغيل الهايبر ماركت 

ومناطق الفوود كورت - إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة - اقامة 

وتشغيل وادارة قاعات الفراح والمناسبات - اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتيريات الثابته لتقديم جميع انواع 

المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك اواى - اقامة وتشغيل المشاتل - القيام باعمال 

تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )لند سكيب( - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدة  - 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 تزوال أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى 

الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج فيها او تستريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.  بجهة محافظة الجيزة 

801 ابراج الصفوة - ش اللبينى - الهرم
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229 - الجيل الخامس للبرمجهprogramming  fifth generation شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت 

فى   31-05-2022 برقم ايداع    5230 ورقم قيد  23515    مركز عام  عن  أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها   أعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات  

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية و تشغيلها والتدريب عليها   إنتاج المحتوي اللكتروني 

بصورة المختلفه من صوت وصورة وبيانات    إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية   اعمال 

التوصيل والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها   

أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات   تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات  - التصالت 

وخدمات النترنت  انشطه خارج ق الستثمار رقم 72 لسنه 2017  تقديم الستشارات الزراعيه )فيما عدا ما 

يتعلق باسواق الوراق الماليه وعدا الستشاؤات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبة زيادة 

رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله فى مجال اللوراق 

الماليه المنصوص عليها فى المادهة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذيه (  اقامة وتنظيم المؤتمرات 

والحفلت العامة والمعارض )فيما عدا السياحيه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لكل معرض ع حده (  - 

تلتزم الشركه بافراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حده وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا 

الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذا لتتمتع 

النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون  -  يجوز للشركه ان تكون لها 

مصلحه او تشترك باى 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 فى الهيئات السالفه او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  - مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة 29 شارع الوفاء 

والمل - مشعل- الهرم

230 - ايه ام فيو للتوريدات العمومية  AM2 شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-31 

برقم ايداع    5245 ورقم قيد  23520    مركز عام  عن   - المقاولت العامة   - التوريدات العمومية  - 

تجارة المواد الغذائية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 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 في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع 

مراعاة احكام القوانين و اللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 13 شارع ناصر من شارع فاطمة رشدي - الهرم -

231 - محمود مصطفي عبده ميره وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-05-31 

برقم ايداع    5251 ورقم قيد  23525    مركز عام  عن  اقامة وتشغيل مركز طبي متخصص في التحاليل 

الطبية ،بشرط ان تقدم 10%سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية او العلجية او التشخيصية 

لها .   تلتزم الشركة باخطار المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتي يتثني للمجالس الطبية 

المتخصصة اعمال شئونها   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة الدور الول علوي -196شارع فيصل
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فروع الشركات

1 - المقصد للنشاء و التعمير   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    4342 ورقم قيد   23101   فرعى  

عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع 

أنواع المأكولت و التيك اواى   التوريدات العمومية   المقاولت العامة   التجارة العامة و التوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا   شراء و بيع و تقسيم الراضى   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 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية( 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 القليوبية محطة المرور - خلف مبنى البنك الهلى - بجوار موقف اتوبيسات الوحده 

العربيه

2 - المقصد للنشاء و التعمير   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    4342 ورقم قيد   23101   فرعى  

عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع 

أنواع المأكولت و التيك اواى   التوريدات العمومية   المقاولت العامة   التجارة العامة و التوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا   شراء و بيع و تقسيم الراضى   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 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية( 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 الجيزة 211 ميدان سفنكس -

3 - يورو شاتر للصناعه والتجاره Euro Shutters   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    4389 ورقم 

قيد   6454   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع انواع مستلزمات الديكور و التشطيبات و مواد البناء 

و الستائر و شيش الحصيره

تجاره الجمله والتجزئه

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية وحده صناعيه رقم 46 - منطقة العبور الصناعية - مبنى رقم 2 - السعودى - 

رقم 1 - ب / ج بلوك 22009 - العبور -
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4 - يورو شاتر للصناعه والتجاره Euro Shutters   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    4389 ورقم 

قيد   6454   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع انواع مستلزمات الديكور و التشطيبات و مواد البناء 

و الستائر و شيش الحصيره

تجاره الجمله والتجزئه

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة قطعة رقم 37-المجاورة الثانية -الحي 13

5 - جولدن للصناعات الهندسية   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    4361 ورقم قيد   8327   فرعى  

عن اقامة و تشغيل مصنع لتشغيل و تشكيل المعادن و الخشاب .   

 مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 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 في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة الجيزة قطعة 

4 - بلوك 7/15- المجاورة 11- غرب سوميد- 6اكتوبر -

6 - جولدن للصناعات الهندسية   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    4361 ورقم قيد   8327   فرعى  

عن اقامة و تشغيل مصنع لتشغيل و تشكيل المعادن و الخشاب .   

 مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 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 في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة الجيزة قطعة  

230 - امتداد المنطقة الصناعية السادسة - مدينة 6 أكتوبر - الجيزة

7 - شركة الخيرات روز لصناعة الملبس El Khayrat Rose   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

4368 ورقم قيد   23109   فرعى  عن  -اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة. -تجارة الجملة و 

التجزئة للملبس الجاهزة بالمناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة.  وذلك دون اللخلل بأحكام القوانين و 

اللوائح و القرارات السارية، و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.و يجوز للشركة أن 

تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 و ذلك طبقا 

لحكام القانون.  بجهة محافظة القليوبية الدور الثانى بعد الرضى بالمبنى المقام على قطعة 5 - بلوك 20013 - 

المنطقة الصناعية الولى - المتداد الغربى -

8 - شركة الخيرات روز لصناعة الملبس El Khayrat Rose   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

4368 ورقم قيد   23109   فرعى  عن  -اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة. -تجارة الجملة و 

التجزئة للملبس الجاهزة بالمناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة.  وذلك دون اللخلل بأحكام القوانين و 

اللوائح و القرارات السارية، و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.و يجوز للشركة أن 

تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 و ذلك طبقا 

لحكام القانون.  بجهة محافظة الجيزة افتتاح الفرع بالعنوان محل رقم 1 شارع عيد نافع - محطة المساحة الملك 

فيصل - الجيزة - قسم شرطة بولق الدكرور
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9 - اكاسيا للتنمية و الستثمار العقارى  )ش.م.م(   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    4372 ورقم قيد   

23111   فرعى  عن الستثمار و التسويق العقارى .

   المقاولت العامة و المتكاملة و المتخصصة .

   بيع و شراء و تقسيم الراضى .

 مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة2007 و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه 

رقم 356 لسنه 2008

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 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 في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة المبنى 

الدارى بقرية الجزيرة -  الحى الرابع - المجاورة 6 - مدينة الشيخ زايد - مدخل زايد 2 - 6 اكتوبر -

10 - اكاسيا للتنمية و الستثمار العقارى  )ش.م.م(   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    4372 ورقم قيد   

23111   فرعى  عن الستثمار و التسويق العقارى .

   المقاولت العامة و المتكاملة و المتخصصة .

   بيع و شراء و تقسيم الراضى .

 مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة2007 و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه 

رقم 356 لسنه 2008

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 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 في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة افتتاح 

الفرع المبني الداري بقريه الجزيرة - الحي الرابع - المجاورة 6 - مدينة الشيخ زايد - مدخل زايد 2 - 6 اكتوبر - 

الجيزة

11 - مكة كابيتال مصر للصناعة والتجارة   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    4375 ورقم قيد   

23114   فرعى  عن غرض الشركة / أقامة وتشغيل وادارة محطات الخرسانة الجهازه  وكذلك تصنيع جميع 

المنتجات الخرسانية ومواد البناء 2  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا/ التوريدات العمومية 3/ 

تطوير وإدارة المشاريع العقارية بكافة أنواعها وأنشطتها.   4 / تقديم وإعداد الخطط والدراسات والستشارات 

الفنية والقتصادية والتقيمية والهندسية الخاصة بالنشطة العقارية بمختلف أنواعها.  5 /  المقاولت العامة 

المتكامله والمتخصصه.   6 /  استيراد ما يلزم من معدات خاصه بممارسة انشطة الشركة.   7/ استصلح  كافة 

أنواع الراضى الزراعية أو الصحراوية.   8 / اعادة تدويرمخلفات البناء والهدم 9 / للشركة مباشرة وتنفيذ كافة 

أنشطتها بنفسها او بواسطة الغير  وذلك لحساب الشركة او لحساب الغير وداخل وخارج الدولة  فيما عدا منطقة 

شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.مع مراعات أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجة من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبية بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو 

فى الخارج   كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحتة التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة وحدة رقم 12 - الدور الول - عقار رقم 20 - شارع زمزم - الدقي -
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12 - مكة كابيتال مصر للصناعة والتجارة   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    4375 ورقم قيد   

23114   فرعى  عن غرض الشركة / أقامة وتشغيل وادارة محطات الخرسانة الجهازه  وكذلك تصنيع جميع 

المنتجات الخرسانية ومواد البناء 2  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا/ التوريدات العمومية 3/ 

تطوير وإدارة المشاريع العقارية بكافة أنواعها وأنشطتها.   4 / تقديم وإعداد الخطط والدراسات والستشارات 

الفنية والقتصادية والتقيمية والهندسية الخاصة بالنشطة العقارية بمختلف أنواعها.  5 /  المقاولت العامة 

المتكامله والمتخصصه.   6 /  استيراد ما يلزم من معدات خاصه بممارسة انشطة الشركة.   7/ استصلح  كافة 

أنواع الراضى الزراعية أو الصحراوية.   8 / اعادة تدويرمخلفات البناء والهدم 9 / للشركة مباشرة وتنفيذ كافة 

أنشطتها بنفسها او بواسطة الغير  وذلك لحساب الشركة او لحساب الغير وداخل وخارج الدولة  فيما عدا منطقة 

شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.مع مراعات أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجة من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبية بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو 

فى الخارج   كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحتة التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة قطعة الرض رقم )1( نموذج a2 بالمنطقة )a2( بالكيلو 26 طريق 

مصر اسكندرية الصحراوى - ابورواش - شارع المحولت

13 - رؤية لصناعة مواد التعبئة و التغليف ) فيجن باك(   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    4417 ورقم 

قيد   23139   فرعى  عن اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع مواد التعبئة و التغليف و المنتجات البلستيكية و 

مشتقاتها   

 مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة قطعة 375 امتداد الصناعية الثالثة - 6 اكتوبر

14 - رؤية لصناعة مواد التعبئة و التغليف ) فيجن باك(   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    4417 ورقم 

قيد   23139   فرعى  عن اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع مواد التعبئة و التغليف و المنتجات البلستيكية و 

مشتقاتها   

 مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة تعديل العنوان - مصنع 371 امتداد الصناعية الثالثه صادر له رخصة رقم 

33 ر ص لسنة 2011 صادر من جهاز مدينة - 6 اكتوبر
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15 - بيشوى هانئ شاكر اسعد وشريكيه   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    4445 ورقم قيد   9112   

فرعى  عن انشطة من داخل ق 72:

  اعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها وإعادة الهيكلة 

الفنية

والدارية للمصانع

  انشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية .

  التسويق والترويج لراضى المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية 

.

  انشاء مبانى مصانع بالمنطقة الصناعيةتقدم جاهزة للمشروعات .

  إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشات بداخلها

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية البشرية والبيطرية

اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطةداخليه علجية أو طبيةبشرط 

أن

تقدم 10 %سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها

أقامه او اداره وتشغيل وصيانه محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها 

وتدويرها ، وفقا

للمعايير الفنية والعلمية المقررة فى هذا الشأن .

  انشطة من خارق ق 72:

  الستيراد و التصدير

تلتزم الشركه باحكام القانون 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 .

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 66 ش ابو المحاسن الشاذلى
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

16 - لمينتك مصر لصناعة الخشاب )ش.م.م(   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    4425 ورقم قيد   

13282   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 

القطعة رقم 116 المنطقة الصناعية  A4 مدينة العاشر من رمضان -

26 - الريج للغذية الصحية )ش.ذ.م.م(   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    4443 ورقم قيد   23150   

فرعى  عن غرض الشركه:   التوكيلت التجاريه والتجاره العامه والتوزيع في كل ما هو مسموح به قانونا وعلي 

اقامه وتشغيل مصنع لتعبئه و تغليف  العسل بكافه انواعه لدي الغير  الخص في مجال المواد الغذائيه الصحيه    

وزيت الزيتون وكافه انواع التوابل والمكسرات والعصائر   مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه   ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 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 وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة الجيزة تعديل العنوان : قطعه رقم 344_ مخازن الشباب 300 م
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

17 - لمينتك مصر لصناعة الخشاب )ش.م.م(   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    4425 ورقم قيد   

13282   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 الجيزة 7

ش الحكيم -ارض الحداد-
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

18 - لمينتك مصر لصناعة الخشاب )ش.م.م(   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    4428 ورقم قيد   

13282   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 

القطعة رقم 116 المنطقة الصناعية  A4 مدينة العاشر من رمضان -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

19 - لمينتك مصر لصناعة الخشاب )ش.م.م(   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    4428 ورقم قيد   

13282   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 الجيزة ش 

المعتمدية-حوض المشايخ رقم 5-ارض اللواء

20 - انتركوت لدارة المطاعم ENTRECOTE   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    4437 ورقم قيد   

اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتيريات الثابتة لتقديم جميع انواع المأكولت  15767   فرعى  عن 

والمشروبات والتيك اواي )عدا المشروبات الكحولية والخمور( 

التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا .  

التوريدات العمومية  

اعمال التشطيبات والديكور  

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة محل رقم B/5 - تجارى- مول فورميكس - بيفرلى هيلز
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

21 - كاش سوليوشنز للستشارات المالية CASH SOLUTIONS   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    

4432 ورقم قيد   18027   فرعى  عن - صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة 

صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ، ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات  ، والتعليم 

التكنولجى .  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - 

أعمال تصميم وأنتاج البرامج والتطبيقات وأنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب 

عليها .  -  أنتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - أعمال التوصيف 

والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات .   -  تنفيذ وأدارة شبكات نقل وتداول البيانات .  -  أنتاج وتطوير النظم 

المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - 

أنشاء وأدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها .  - 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  .  - بيع الجهزة اللكترونية وأجهزة عد النقود .  - تقديم 

الستشارات المالية ) فيما عدا ما يتعلق بأصوات الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستخواذ وكذا الستشارت المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية (.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط أستصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذة 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 مصرأوالخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة 0

 - 22

   SMART DISTRIBUTION COMPANY                        التوزيع الذكى للستيراد والتصدير

قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    4458 ورقم قيد   23149   فرعى  عن الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982فى 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 التوريدات العمومية المقاولت العامة و المتخصصة و 

المتكاملة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التر اخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 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 في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة كفر الشيخ 

شقة بالدور الثالث ) اداري ( برج نور اليمان - بالعقار 15 شارع الضرائب ميدان هيئة قضايا الدولة
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   SMART DISTRIBUTION COMPANY                        التوزيع الذكى للستيراد والتصدير

قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    4458 ورقم قيد   23149   فرعى  عن الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982فى 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 التوريدات العمومية المقاولت العامة و المتخصصة و 

المتكاملة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التر اخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 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 في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة الجيزة شارع 

طلعت شحاتة ـ
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   SMART DISTRIBUTION COMPANY                        التوزيع الذكى للستيراد والتصدير

قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    4442 ورقم قيد   23149   فرعى  عن الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982فى 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 التوريدات العمومية المقاولت العامة و المتخصصة و 

المتكاملة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التر اخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 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 في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة كفر الشيخ 

شقة بالدور الثالث ) اداري ( برج نور اليمان - بالعقار 15 شارع الضرائب ميدان هيئة قضايا الدولة
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   SMART DISTRIBUTION COMPANY                        التوزيع الذكى للستيراد والتصدير

قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    4442 ورقم قيد   23149   فرعى  عن الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982فى 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 التوريدات العمومية المقاولت العامة و المتخصصة و 

المتكاملة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التر اخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 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 في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة الجيزة شارع 

ترعة الزمر ـ

27 - الريج للغذية الصحية )ش.ذ.م.م(   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    4443 ورقم قيد   23150   

فرعى  عن غرض الشركه:   التوكيلت التجاريه والتجاره العامه والتوزيع في كل ما هو مسموح به قانونا وعلي 

اقامه وتشغيل مصنع لتعبئه و تغليف  العسل بكافه انواعه لدي الغير  الخص في مجال المواد الغذائيه الصحيه    

وزيت الزيتون وكافه انواع التوابل والمكسرات والعصائر   مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه   ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 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 وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة الجيزة عقار 403 - مكتب ادارى رقم 2 - الدور الرابع - المحور المركزى - 6 

اكتوبر
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28 - جمال احمد عويضه سعد وشريكه   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    4495 ورقم قيد   22303   

تجارة الجملة  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية.  - فرعى  عن  انشطة داخل قانون 72  -

والتجزئة )داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة 

الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر 

العربية رقم356 لسنة 2008(  - وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع 

الراضي المستصلحة )ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع ، وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمرفيما عدا المناطق الصادر 

بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356لسنة 

الستيراد والتصدير )تلتزم  التوريدات العمومية   - المقاولت العامة  - 2008(  انشطة خارج قانون 72  -

الشركة باحكام القانون رقم 21 لسنة 1982 فى شان المستوردين(  تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل لكل نشاط علي حدة ، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذ الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز 

الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات 

والحوافز الواردة بهذا القانون.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول 

علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة موقع ممارسة النشاط الصناعى / المصنع 

الكان بالقطعة رقم 250 - المنطقة الصناعية الولى .

29 - شركه ماف لتجهيز و اداره الهايبر ماركتس   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    4521 ورقم قيد   

23183   فرعى  عن اصبح غرض الشركة : 1   أعداد وتجهيزوادارة وتشغيل متاجر الهايبر ماركتس والسوبر 

ماركتس 2   مزاولة نشاط التصدير وفقا للوائح والقوانين السارية 3   الستيراد للستخدام الخاص لصول 

الشركة الثابتة دون التجار اللزمة لممارسة نشاطها وهى على سبيل المثال وليس الحصر تتمثل فى اجهزة التبريد 

والتكييف وماكينات الكاشيرا والمبردات وطلمبات المياة ومولدات الكهرباء ونظم الضاءة واجهزة الكمبيوتر 

والتعبئة والتغليف والموازيين وغيرها من اللت والمعدات وفقا لما تقدم * مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية بشر ط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  بجهة محافظة القاهرة 

المعادى سيتى سنتر مدينة المعراج مجاورة رقم 1 بضاحية القطامية الطريق الدائرى

30 - شركه ماف لتجهيز و اداره الهايبر ماركتس   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    4521 ورقم قيد   

23183   فرعى  عن اصبح غرض الشركة : 1   أعداد وتجهيزوادارة وتشغيل متاجر الهايبر ماركتس والسوبر 

ماركتس 2   مزاولة نشاط التصدير وفقا للوائح والقوانين السارية 3   الستيراد للستخدام الخاص لصول 

الشركة الثابتة دون التجار اللزمة لممارسة نشاطها وهى على سبيل المثال وليس الحصر تتمثل فى اجهزة التبريد 

والتكييف وماكينات الكاشيرا والمبردات وطلمبات المياة ومولدات الكهرباء ونظم الضاءة واجهزة الكمبيوتر 

والتعبئة والتغليف والموازيين وغيرها من اللت والمعدات وفقا لما تقدم * مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية بشر ط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  بجهة محافظة الجيزة 

الياسمين سنتر الكائن في قطعه ارض الملحقه بوطنية الياسمين - السادس من اكتوبر

31 - جلكسى فارما   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    4539 ورقم قيد   12715   فرعى  عن تجارة 

وتوزيع الدوية ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والمستلزمات الطبية   التوريدات العمومية    يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة 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 الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

افتتاح فرع بالعنوان / ترعة المنصورية الغربى - كوبرى عابدين .

32 - روز كيدز لصناعة الملبس Rose Kids   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    4559 ورقم قيد   

23198   فرعى  عن غرض الشركة:   إقامة وتشغيل مصنع لصناعة الملبس الجاهزة .  تجارة الحذية.  مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 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 في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة القليوبية 

تعديل العنوان - مبني صناعي من دورين كائن في قطعه 2 بلوك 20014 المنطقه الصناعيه بالعبور - العبور -
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33 - روز كيدز لصناعة الملبس Rose Kids   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    4559 ورقم قيد   

23198   فرعى  عن غرض الشركة:   إقامة وتشغيل مصنع لصناعة الملبس الجاهزة .  تجارة الحذية.  مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 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 في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة الجيزة تعديل  

فرع - D2 بمبني رقم 5 بالدور الثاني مشروع البوليجون - المرحله الولي المبني الداري - مدينه السادس من 

اكتوبر -

34 - طيبه للدراسات الفنيه والتكنولوجيا ش.ذ.م.م   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    4595 ورقم قيد   

23214   فرعى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتجميع وصيانه الكمبيوتر وتصنيع اكسسوارات الكمبيوتر ماوس 

ولوحة المفاتيح ، وصيانة الجهزة الطبية والتحاليل الطبية والتحاليل الكيميائية والتلمذة الصناعية . إقامة وتشغيل 

مصنع لتدوير المخلفات البيئية  بجهة محافظة المنيا تم تعديل المركز الرئيسي لداره الشركه وموطنها القانوني 

بجعله / برج الفاروق - دماريس /موقع ممارسة باقي النشطه/ جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا شبه جزيرة سيناء 

يلزم الموافقة مسبقا

35 - طيبه للدراسات الفنيه والتكنولوجيا ش.ذ.م.م   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    4595 ورقم قيد   

23214   فرعى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتجميع وصيانه الكمبيوتر وتصنيع اكسسوارات الكمبيوتر ماوس 

ولوحة المفاتيح ، وصيانة الجهزة الطبية والتحاليل الطبية والتحاليل الكيميائية والتلمذة الصناعية . إقامة وتشغيل 

مصنع لتدوير المخلفات البيئية  بجهة محافظة بنى سويف موقع ممارسه النشاط ال )20-21( هو :- قطعه رقم 

)190( قطاع ورش الشباب - بجوار منطقه الصناعات الخفيفه - بني سويف

36 - جى ام جى ريتايل تريدينج ليمتد G M G Retail Trading Limited   قيدت فى   2022-05-16 

برقم ايداع    4615 ورقم قيد   12358   فرعى  عن تجارة الدوات والمعدات والملبس الرياضية. - الستيراد 

)تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق 

في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. وذلك دون إخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لمزاولة هذه النشطة. ويجوز للشركة ان 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 الجيزة - افتتاح فرع 

للشركة في العنوان التالي: الوحدة رقم H083 الواقعة في الطابق الول من 

المركز )مول مصر( 6 أكتوبر

37 - جى ام جى ريتايل تريدينج ليمتد G M G Retail Trading Limited   قيدت فى   2022-05-16 

برقم ايداع    4617 ورقم قيد   12358   فرعى  عن تجارة الدوات والمعدات والملبس الرياضية. - الستيراد 

)تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق 

في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. وذلك دون إخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لمزاولة هذه النشطة. ويجوز للشركة ان 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 الجيزة افتتاح فرع 

للشركة في العنوان التالي: الوحدة رقم C008-011 الواقعة في الطابق الرضي )مول مصر( 6 أكتوبر
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38 - دى اس لتوريد مواد البناء والنقل   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    4604 ورقم قيد   18795   

النقل البرى  المقاولت العامة   " تجارة وبيع وتوزيع وتوريد كافة مستلزمات ومواد البناء  " فرعى  عن "

الداخلى للبضائع   " ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أوالبضائع ) الداخلى والدولى (  والمهمات وخدمات 

النقل داخل القطر المصرى أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط 

من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى "  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 الجيزة 8 

ش جامع عمر بن الخطاب خلف مصنع بن النجار - الشيخ عثمان

39 - دليشوس بيكرى للمأكولت والمشروبات Delicious Bakery for Food And Beverages ش م م   

قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    4619 ورقم قيد   21972   فرعى  عن القيام ببيع وتوزيع وعرض 

المخبوزات والمأكولت والحلوى والمشروبات بانواعها ) عدا الكحولية ( والتوريد للفنادق والسوبر ماركت وذلك 

لحساب الشركة وللغير وكذلك القيام باعمال التجارة العامة بماهو مسموح به قانون والتصدير   مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كم ا يجوز لها أن تندمج في الهيئات ا 

لسالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

العقار رقم )18( المربع ) 1219( - قرية الفرسان - شيراتون - حي النزهة - القاهرة

40 - دليشوس بيكرى للمأكولت والمشروبات Delicious Bakery for Food And Beverages ش م م   

قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    4619 ورقم قيد   21972   فرعى  عن القيام ببيع وتوزيع وعرض 

المخبوزات والمأكولت والحلوى والمشروبات بانواعها ) عدا الكحولية ( والتوريد للفنادق والسوبر ماركت وذلك 

لحساب الشركة وللغير وكذلك القيام باعمال التجارة العامة بماهو مسموح به قانون والتصدير   مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كم ا يجوز لها أن تندمج في الهيئات ا 

لسالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة الوحدة رقم 

)114(شارع محى الدين ابو العز - المهندسين

41 - دليشوس بيكرى للمأكولت والمشروبات Delicious Bakery for Food And Beverages ش م م   

قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    4621 ورقم قيد   21972   فرعى  عن القيام ببيع وتوزيع وعرض 

المخبوزات والمأكولت والحلوى والمشروبات بانواعها ) عدا الكحولية ( والتوريد للفنادق والسوبر ماركت وذلك 

لحساب الشركة وللغير وكذلك القيام باعمال التجارة العامة بماهو مسموح به قانون والتصدير   مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كم ا يجوز لها أن تندمج في الهيئات ا 

لسالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

العقار رقم )18( المربع ) 1219( - قرية الفرسان - شيراتون - حي النزهة - القاهرة

42 - دليشوس بيكرى للمأكولت والمشروبات Delicious Bakery for Food And Beverages ش م م   

قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    4621 ورقم قيد   21972   فرعى  عن القيام ببيع وتوزيع وعرض 

المخبوزات والمأكولت والحلوى والمشروبات بانواعها ) عدا الكحولية ( والتوريد للفنادق والسوبر ماركت وذلك 

لحساب الشركة وللغير وكذلك القيام باعمال التجارة العامة بماهو مسموح به قانون والتصدير   مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كم ا يجوز لها أن تندمج في الهيئات ا 

لسالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة العقار رقم )1( 

شارع وادى النيل - حى العجوزة
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43 - دليشوس بيكرى للمأكولت والمشروبات Delicious Bakery for Food And Beverages ش م م   

قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    4623 ورقم قيد   21972   فرعى  عن القيام ببيع وتوزيع وعرض 

المخبوزات والمأكولت والحلوى والمشروبات بانواعها ) عدا الكحولية ( والتوريد للفنادق والسوبر ماركت وذلك 

لحساب الشركة وللغير وكذلك القيام باعمال التجارة العامة بماهو مسموح به قانون والتصدير   مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كم ا يجوز لها أن تندمج في الهيئات ا 

لسالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

العقار رقم )18( المربع ) 1219( - قرية الفرسان - شيراتون - حي النزهة - القاهرة

44 - دليشوس بيكرى للمأكولت والمشروبات Delicious Bakery for Food And Beverages ش م م   

قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    4623 ورقم قيد   21972   فرعى  عن القيام ببيع وتوزيع وعرض 

المخبوزات والمأكولت والحلوى والمشروبات بانواعها ) عدا الكحولية ( والتوريد للفنادق والسوبر ماركت وذلك 

لحساب الشركة وللغير وكذلك القيام باعمال التجارة العامة بماهو مسموح به قانون والتصدير   مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كم ا يجوز لها أن تندمج في الهيئات ا 

 TBS لسالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة منفذ بيع

داخل سوبر ماركت بيزكس - نيو جيزة - المجاورة الثانية - الكيلو 22 طريق مصر السكندرية الصحراوى

51 - عناية كير للتجارة   قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    4908 ورقم قيد   9718   فرعى  عن 

الستثمار العقاري 0 

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة 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 الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

افتتاح فرع بالعنوان / 12 ش الجهاد - ميدان لبنان - العجوزة .

60 - كاليفورنيا جروب للماكولت والمشروبات CALIFORNIA F & B GROUP   قيدت فى   

24-05-2022 برقم ايداع    4945 ورقم قيد   23389   فرعى  عن تصنيع وبيع وتوزيع وتسويق كافة المواد 

الغذائية من لحوم واسماك ودواجن ومخبوزات والعجائن والمشروبات ) فيما عدا الكحولية ( بكافة اشكالها و 

انواعها ومستلزمات المخابز والمطاعم والفنادق . اقامة الحفلت والمعارض ) بشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لكل معرض على حده ( . تقديم خدمات المن الغذائى للشركات والمؤسسات بكافة اشكالها وانواعها . اقامة وادارة 

المطاعم السياحية . الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتجارة العامة والتوريدات العمومية . المقاولت . 

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

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القاهرة تعديل العنوان - 779 منطقه الصناعات الصغيره الورش باراضي المنطقه 

الصناعيه شمال طريق القطاميه العين السخنه التجمع الثالث التجمع الخامس
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45 - ايه ار ام جروب للستثمار السياحى   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    4726 ورقم قيد   23281   

فرعى  عن الستثمار العقارى 

 مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 

356 لسنه 2008        

   إقامة و اداره و تشغيل  القرى السياحية والفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر 

من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية و ثقافية

  إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها. 

  الدعايه و العلن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه 

   الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية 

  اقام ة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة 

 النتاج الفنى و التوزيع للفلم السينمائيه و التلفزيونيه و الفيديو و المسرحيات و المسلسلت الذاعيه و 

التلفزيونية و كافة العمال الفنيه من )تصوير  صوت   ميكساج    دوبلج   مونتاج   تحميض نيجاتيف   تصحيح 

الوان  (

   اعداد و تجهيز استديوهات التصوير  و تاجير ها و اماكن التصوير  و دور العرض)  كل ما سبق فيما عدا 

تملك استديوهات البث الذاعى (

   تاجير كافة المعدات للتصوير و الضاءه و بيعها فيما عدا التاجير التمويلى 

   ادارة و تشغيل دور العرض السينمائى 

   تنظيم المهرجانات الفنيه و الثقافيه و الغنائيه 

   القيام باعمال الجرافيك والثري دي

  إقامة و تنظيم المعارض و المؤتمرات  و الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على 

حده

 تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين 

وتنظيم أعمال الوكاله التجاريه   ولينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

 مع مراعاة أحكام القوان ين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 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 في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة 38 

ش عزت سلمه  ق 6 ب  50 م- م نصر اول -
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46 - ايه ار ام جروب للستثمار السياحى   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    4726 ورقم قيد   23281   

فرعى  عن الستثمار العقارى 

 مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 

356 لسنه 2008        

   إقامة و اداره و تشغيل  القرى السياحية والفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر 

من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية و ثقافية

  إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها. 

  الدعايه و العلن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه 

   الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية 

  اقام ة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة 

 النتاج الفنى و التوزيع للفلم السينمائيه و التلفزيونيه و الفيديو و المسرحيات و المسلسلت الذاعيه و 

التلفزيونية و كافة العمال الفنيه من )تصوير  صوت   ميكساج    دوبلج   مونتاج   تحميض نيجاتيف   تصحيح 

الوان  (

   اعداد و تجهيز استديوهات التصوير  و تاجير ها و اماكن التصوير  و دور العرض)  كل ما سبق فيما عدا 

تملك استديوهات البث الذاعى (

   تاجير كافة المعدات للتصوير و الضاءه و بيعها فيما عدا التاجير التمويلى 

   ادارة و تشغيل دور العرض السينمائى 

   تنظيم المهرجانات الفنيه و الثقافيه و الغنائيه 

   القيام باعمال الجرافيك والثري دي

  إقامة و تنظيم المعارض و المؤتمرات  و الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على 

حده

 تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين 

وتنظيم أعمال الوكاله التجاريه   ولينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

 مع مراعاة أحكام القوان ين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 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 في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة افتتاح 

الفرع : 133 شارع النيل - امام شارع بن سيناء ومبنى السفارة التركية ) نيو بانوراما (
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47 - داينرز فود للمطاعم Diners For Resturants   قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    4781 

ورقم قيد   9612   فرعى  عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا 

الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكولت و

التيك اواى

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة وتوزيع المواد الغذائية

 تسويق المواد الغذائية

 التوكيلت التجاريه.

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم 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 .

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة وحدة رقم )08( والكائنة بمشروع ويست ووك المجاور لمحطة وقود شيل اوت 

الكائنة بوصلة دهشور التجاه المقابل لمدخل الشيخ زايد )3( اتجاه القادم من طريق اسكندرية الصحراوي الي 6

أكتوبر قبل ميدان جهينة -محافظة الجيزة

48 - ايبيكيور للمنشآن السياحية وتنظيم المعارض EPICURE   قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    

4782 ورقم قيد   23315   فرعى  عن اقامة وادارة تشغيل الفنادق الثابتة والقرى السياحية  اقامة وادارة 

وتشغيل المطاعم والكافتريات  فيما عدا المطاعم العائمة  تنظيم المعارض والحفلت  فيما عدا المعارض السياحية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده  تقديم خدمات العاشة  الكاترينج  الستيراد 

والتصدير تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين 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.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 5 ب عمارات الطوب الرملي الجديد - مدينة نصر اول -

49 - ايبيكيور للمنشآن السياحية وتنظيم المعارض EPICURE   قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    

4782 ورقم قيد   23315   فرعى  عن اقامة وادارة تشغيل الفنادق الثابتة والقرى السياحية  اقامة وادارة 

وتشغيل المطاعم والكافتريات  فيما عدا المطاعم العائمة  تنظيم المعارض والحفلت  فيما عدا المعارض السياحية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده  تقديم خدمات العاشة  الكاترينج  الستيراد 

والتصدير تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين 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.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 الجيزة افتتاح الفرع الوحدة رقم )RF-01-F3( بالدور الخير بمبني F3 - و الكائن بالمركز التجاري 

اركان 2 بمحور كريزي ووتر - مدخل الشيخ زايد 2  - مدينة الشيخ زايد
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50 - ناتيونال بيوتى NATUNAL BEAUTY   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    4811 ورقم قيد   

تأجير الجهزة  اقامة و تشغيل و ادارة  مركز تجميل للعناية بالبشرة و الشعر و الجسم   - 19484   فرعى  عن -

تأجير  تجهيز العيادات الطبية من كافة انواع الجهزة الطبية  - والمعدات الطبية )عدا التأجير التمويلى(  -

العيادات الطبية المجهزة  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / 5 شارع الملك فيصل - الدور 

الرابع - شقة رقم 2 .

52 - كوزموفان ايجيبت للستثمار السياحى والخدمات الترفيهية COSMOFUN EGYPT   قيدت فى   

23-05-2022 برقم ايداع    4889 ورقم قيد   23215   فرعى  عن غرض الشركة: وإقامة وتشغيل الفنادق)

الثابتة( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت 

خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها علي إل يقل 

مستوي الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وأل يزيد أجمالي مساحة 

الوحدات المبيعة منها علي نصف أجمالي المساحات المبنية من الطاقة البوانية للمشروع الدارة والتسويق 

السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 

بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة وإجراءات الترخيص بها0  وإنشاء وإدارة وتشغيل الملهي 

الترفيهية للطفال داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة مع اللتزام بأفراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 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 علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون0  بجهة محافظة الجيزة تعديل العنوان 

الوحدة رقم)Sx101  - SX102 - SX103 ( بالدور السكاي ووك )SKY WALK( الكائن بالمركز التجاري- 

أركان مدينة

53 - كوزموفان ايجيبت للستثمار السياحى والخدمات الترفيهية COSMOFUN EGYPT   قيدت فى   

23-05-2022 برقم ايداع    4889 ورقم قيد   23215   فرعى  عن غرض الشركة: وإقامة وتشغيل الفنادق)

الثابتة( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت 

خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها علي إل يقل 

مستوي الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وأل يزيد أجمالي مساحة 

الوحدات المبيعة منها علي نصف أجمالي المساحات المبنية من الطاقة البوانية للمشروع الدارة والتسويق 

السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 

بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة وإجراءات الترخيص بها0  وإنشاء وإدارة وتشغيل الملهي 

الترفيهية للطفال داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة مع اللتزام بأفراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 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 علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون0  بجهة محافظة الجيزة الوحدة رقم 

)F007-011( الواقعه في الطابق الول - مول مصر - الجيزة )انشاء و ادارة و تشغيل الملهي الترفيهية 

للطفال(
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54 - نول للمخبوزات NOLA ش ذ م م   قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    5061 ورقم قيد   23438   

فرعى  عن غرض الشركة : اقامة وتشغيل سلسة محلت لبيع الحلوى واليس كريم بكافة انواعهم واشكالهم اقامة 

وتشغيل المطاعم السياحية الثابتة بكافة درجاتها ومستوياتها الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تقديم خدمات 

الكاترنج وتنظيم الحفلت العامة تقديم الستشارات الفنية والمهنية والدارية وغيرها فى مجال الصناعات الغذائية 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز جميع انواع الحلوى واليس كريم والمخبوزات بكافة انواعها واشكالهم 

وادارة العربات المتنقلة مع مراعاة أحكام القوانيين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشارك باى وجهة من الوجوة من الشركات 

وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز 

لها ان تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة 

محافظة القاهرة - قطعة رقم 61 منطقة الورش 300 م - ارض المنطقة الصناعية شمال طريق القطامية العين 

السخنة - التجمع الثالث - القاهرة الجديدة -

55 - نول للمخبوزات NOLA ش ذ م م   قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    5061 ورقم قيد   23438   

فرعى  عن غرض الشركة : اقامة وتشغيل سلسة محلت لبيع الحلوى واليس كريم بكافة انواعهم واشكالهم اقامة 

وتشغيل المطاعم السياحية الثابتة بكافة درجاتها ومستوياتها الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تقديم خدمات 

الكاترنج وتنظيم الحفلت العامة تقديم الستشارات الفنية والمهنية والدارية وغيرها فى مجال الصناعات الغذائية 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز جميع انواع الحلوى واليس كريم والمخبوزات بكافة انواعها واشكالهم 

وادارة العربات المتنقلة مع مراعاة أحكام القوانيين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشارك باى وجهة من الوجوة من الشركات 

وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز 

لها ان تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة 

محافظة الجيزة افتتاح الفرع )منفذ بيع لمنتجات الشركة( العربه المتنقلهخ رقم )B11 - F&B - K13( الكائنة 

بمشروع ممشي اهل مصر السياحي بشارع كورنيش النيل - قسم بولق

56 - سكوير لتجارة المواد الغذائية SQUARE   قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    4961 ورقم قيد   

اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد  21590   فرعى  عن أنشطة من داخل ق 72 لسنة 2017 :   "

تجارة الجملة والتجزئة وعلى الخص المواد الغذائية والمنظفات  الغذائية والمنظفات والمستلزمات الصحية  "

والمستلزمات الصحية داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم 

موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس 

التوزيع فيما هو  جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008  أنشطة من خارج ق 72 لسنة 2017 :   "

التوريدات العمومية   على الشركة اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة  مسموح به قانونا   "

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

الستثمار رقم 72 لسنة 2017على ان ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز 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 الجيزة رقم ) 7 / 7- / 8 ( بالمركز 

التجاري بكمباوند ديار التعمير بالقطعه رقم 16 العمرانيه الولي -
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57 - جى أر تى لمجازر الدواجن و الصناعات الغذائية G.R.T COMPANY   قيدت فى   2022-05-24 

برقم ايداع    4940 ورقم قيد   23282   فرعى  عن  إقامة و تشغيل المجازر اللية أو النصف آلية للدواجن  

إقامة و تشغيل الثلجات و المحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية و المنتجات الصناعية و المواد الغذائية و 

تبريدها أو تجميدها  إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و تجهيز و تقطيع و تعبئة و تغليف لحوم الدواجن و كافة أنواع 

الطيور و اللحوم المفرومة  تربية جميع انواع الدواجن و الطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو 

إنتاج البيض او التسمين أو اللحوم  يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو فى 

الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح والقرارات السارية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة بنى سويف جزء من القطعة 196 بياض العرب الصناعيه - شرق النيل

58 - شركة الريادة للتعدين - رمكو - عبدالمنعم محمد عامر الكشكى وشريكته ) شركة توصية بسيطة (   قيدت 

فى   24-05-2022 برقم ايداع    4909 ورقم قيد   23377   فرعى  عن يضاف الى نشاط  تركيز الخامات 

التعدينية يشمل عمليات جرش طحن غسيل الخامات والتصنيف وتعبئة منتجات الشركة فقط  بجهة محافظة القاهرة 

شارع جمال الدين دويدار المنطقة الثامنة-المنطقة الثامنة

59 - شركة الريادة للتعدين - رمكو - عبدالمنعم محمد عامر الكشكى وشريكته ) شركة توصية بسيطة (   قيدت 

فى   24-05-2022 برقم ايداع    4909 ورقم قيد   23377   فرعى  عن يضاف الى نشاط  تركيز الخامات 

التعدينية يشمل عمليات جرش طحن غسيل الخامات والتصنيف وتعبئة منتجات الشركة فقط  بجهة محافظة الجيزة 

افتتاح الفرع القطعه 137 المنطقه الصناعية عرب ابو ساعد - الجيزة

61 - كاليفورنيا جروب للماكولت والمشروبات CALIFORNIA F & B GROUP   قيدت فى   

24-05-2022 برقم ايداع    4945 ورقم قيد   23389   فرعى  عن تصنيع وبيع وتوزيع وتسويق كافة المواد 

الغذائية من لحوم واسماك ودواجن ومخبوزات والعجائن والمشروبات ) فيما عدا الكحولية ( بكافة اشكالها و 

انواعها ومستلزمات المخابز والمطاعم والفنادق . اقامة الحفلت والمعارض ) بشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لكل معرض على حده ( . تقديم خدمات المن الغذائى للشركات والمؤسسات بكافة اشكالها وانواعها . اقامة وادارة 

المطاعم السياحية . الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتجارة العامة والتوريدات العمومية . المقاولت . 

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

 ) AZ-317 / B&318 ( -   مطعم LONGHORN TEXAS BBQ لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة

بالدور الرضى )AVENUE( والكائن بالمركز التجارى ) اركان _2( مدخل زايد 2 - مدينة الشيخ زايد

62 - وليد محمد غزال وشريكية   قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    4954 ورقم قيد   23393   فرعى  

عن اضافه نشاط   ويجوز تصنيع الدوات المنزليه من البلستيك  بجهة محافظة الجيزة افتتاح الفرع القطعه رقم 

12 ج - المنطقه الصناعية الثانية - 6 اكتوبر

63 - وليد محمد غزال وشريكية   قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    4954 ورقم قيد   23393   فرعى  

عن اضافه نشاط   ويجوز تصنيع الدوات المنزليه من البلستيك  بجهة محافظة الجيزة تعديل العنوان - مصنع 

رقم 232 / 4 - المنطقه الصناعيه التانيه - 6 اكتوبر

64 - فاست تراك  Fast Track   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    5009 ورقم قيد   12303   

فرعى  عن التوكيلت التجاريه.

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم 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 .

  توريد الكيماويات والكواشف المعملية

  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة 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 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

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

الجيزة 10 ش عز الدين عمر ترسا
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65 - فاست تراك  Fast Track   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    5012 ورقم قيد   12303   

فرعى  عن التوكيلت التجاريه.

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم 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 .

  توريد الكيماويات والكواشف المعملية

  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة 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 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

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

الجيزة ش المقرونة المنصورية

66 - بستاشيو للمكسرات PISTACHIO NUTS   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    4983 ورقم قيد   

12906   فرعى  عن غرض الشركة . تجارة وتوزيع المحمصات والمكسرات والبن والحلويات . تجارة المواد 

الغذائيه . تجارة و توزيع وتوريد وتقديم الجيلتوا و اليس كريم و المخبوزات و الشكولته و المأكولت و 

الوجبات الغذائيه و السندوتشات والعصائر والمشروبات البارده والساخنه ماعدا المشروبات الكحوليه بجميع 

انواعها واشكالها و مشتقاتها الطازجه والجافه . اقامة منافذ البيع . التجاره العامه . التوريدات العموميه . وذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة . ويجوز للشركة ان 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 طبقآ لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة 47 شارع احمد تيسير- مصر الجديده -

67 - بستاشيو للمكسرات PISTACHIO NUTS   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    4983 ورقم قيد   

12906   فرعى  عن غرض الشركة . تجارة وتوزيع المحمصات والمكسرات والبن والحلويات . تجارة المواد 

الغذائيه . تجارة و توزيع وتوريد وتقديم الجيلتوا و اليس كريم و المخبوزات و الشكولته و المأكولت و 

الوجبات الغذائيه و السندوتشات والعصائر والمشروبات البارده والساخنه ماعدا المشروبات الكحوليه بجميع 

انواعها واشكالها و مشتقاتها الطازجه والجافه . اقامة منافذ البيع . التجاره العامه . التوريدات العموميه . وذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة . ويجوز للشركة ان 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 طبقآ لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة افتتاح الفرع بارتشن بالدور الرضي بمول سيتي سكيب - 

الحي الرابع - مدينة 6 اكتوبر

68 - بستاشيو للمكسرات PISTACHIO NUTS   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    4984 ورقم قيد   

12906   فرعى  عن غرض الشركة . تجارة وتوزيع المحمصات والمكسرات والبن والحلويات . تجارة المواد 

الغذائيه . تجارة و توزيع وتوريد وتقديم الجيلتوا و اليس كريم و المخبوزات و الشكولته و المأكولت و 

الوجبات الغذائيه و السندوتشات والعصائر والمشروبات البارده والساخنه ماعدا المشروبات الكحوليه بجميع 

انواعها واشكالها و مشتقاتها الطازجه والجافه . اقامة منافذ البيع . التجاره العامه . التوريدات العموميه . وذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة . ويجوز للشركة ان 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 طبقآ لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة 47 شارع احمد تيسير- مصر الجديده -
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69 - بستاشيو للمكسرات PISTACHIO NUTS   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    4984 ورقم قيد   

12906   فرعى  عن غرض الشركة . تجارة وتوزيع المحمصات والمكسرات والبن والحلويات . تجارة المواد 

الغذائيه . تجارة و توزيع وتوريد وتقديم الجيلتوا و اليس كريم و المخبوزات و الشكولته و المأكولت و 

الوجبات الغذائيه و السندوتشات والعصائر والمشروبات البارده والساخنه ماعدا المشروبات الكحوليه بجميع 

انواعها واشكالها و مشتقاتها الطازجه والجافه . اقامة منافذ البيع . التجاره العامه . التوريدات العموميه . وذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة . ويجوز للشركة ان 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 طبقآ لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة افتتاح الفرع الوحدة رقم 38 بالمجمع التجاري الخدمي )

داندي مول( 28 طريق مصر - السكندرية الصحراوي - الجيزة

70 - بلد الغريب لدارة المطاعم   قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    5036 ورقم قيد   13510   فرعى  

عن ** غرض الشركه هو :   اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات   توريد المواد الغذائية   حق 

استغلل العلمات تجارية )الفرنشيز(

  تجارة وبيع السماك   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف مواد غذائية واسماك وذلك دون الخلل 

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

للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى 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  بجهة محافظة القاهرة تعديل العنوان : مصنع رقم )12( بمنطقه الصناعات الصغيرة بالمنطقه 

الصناعيه بالقاهرة الجديدة - التجمع الثالث -

71 - بلد الغريب لدارة المطاعم   قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    5036 ورقم قيد   13510   فرعى  

عن ** غرض الشركه هو :   اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات   توريد المواد الغذائية   حق 

استغلل العلمات تجارية )الفرنشيز(

  تجارة وبيع السماك   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف مواد غذائية واسماك وذلك دون الخلل 

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

للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى 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  بجهة محافظة الجيزة افتتاح الفرع / مطعم 1ا بالدور الرضى بعمارة اللواء بمشروع لسيتى و 

الكائن بالقطعة 17/ج بالمحور المركزى الخدمى - امام الحى الثامن - خلف المسجد الحصرى

72 - شركه سقارة جروب لتصنيع وتجارة العلف   قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    5047 ورقم قيد   

23321   فرعى  عن غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اعلف الدواجن والسماك والعلف 

الحيوانية ومركزاتهم . اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية بكافة انواعها . اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع منتجات اللبان بكافة انواعها. تجارة وتوزيع اعلف الدواجن والسماك والعلف الحيوانية بكافة انواعها 

والمواد الغذائية بكافة انواعها واضافات العلف والمطهرات البشرية والبيطرية والزراعية والحشرية والمواد 

الخام الخاصة بهم . اقامة مزراعة مواشي لتربية جميع انواع الحيوانات، سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان 

أو التسمين و اللحوم. تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ أو انتاج 

البيض أو التسمين أو اللحوم. اقامة وتشغيل المزارع السمكية. استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة. التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  / 

التوريدات العمومية . التصنيع لدي الغير واستئجار خطوط النتاج التي تساعدها في اداء العمال المتفق عليها. 

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار الترخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة. ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها علي 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 تعديل العنوان - منطقه 361 منطقه د شارع 9 -
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73 - شركه سقارة جروب لتصنيع وتجارة العلف   قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    5047 ورقم قيد   

23321   فرعى  عن غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اعلف الدواجن والسماك والعلف 

الحيوانية ومركزاتهم . اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية بكافة انواعها . اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع منتجات اللبان بكافة انواعها. تجارة وتوزيع اعلف الدواجن والسماك والعلف الحيوانية بكافة انواعها 

والمواد الغذائية بكافة انواعها واضافات العلف والمطهرات البشرية والبيطرية والزراعية والحشرية والمواد 

الخام الخاصة بهم . اقامة مزراعة مواشي لتربية جميع انواع الحيوانات، سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان 

أو التسمين و اللحوم. تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ أو انتاج 

البيض أو التسمين أو اللحوم. اقامة وتشغيل المزارع السمكية. استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة. التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  / 

التوريدات العمومية . التصنيع لدي الغير واستئجار خطوط النتاج التي تساعدها في اداء العمال المتفق عليها. 

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار الترخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة. ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع : عبارة عن مزرعة مواشي  متفرع من 

امتداد طريق السياحي الجديد بمشأة دهشور- مركز البدرشين

74 - بروليدرز ) للستشارات والحلول التسويقية والتدريب (   قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    5206 

تقديم الستشارات والحلول التسويقية ) فيما عدا الستشارات القانونية  ورقم قيد   23362   فرعى  عن -

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 21 من قانون سوق 

التسويق  اقامة وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية   - رأس المال ولئحته التنفيذية (  -

أعمال التوصيف و التحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات و التطبيقات  اللكترونى عبر النترنت .  -

أعمال تصميم و إنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية  بمختلف أنواعها .  -

إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت و صورة و بيانات .  - وتشغيلها و التدريب عليها .  -

أعمال التوصيف و التصميم والتطوير لنظم  إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  -

أعمال التوصيف و  إنتاج و تطوير النظم المدمجة وتشغيلها و التدريب عليها .  - الحاسبات بمختلف أنواعها .  -

تنفيذ و إدارة شبكات نقل و تداول البيانات .  وذلك دون الخلل  التصميم لشبكات ونقل و تداول البيانات .  -

بأحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز 

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

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في شركة اخرى  أو معها او ان 

تتحول الى شركة طبيعية اخرى  وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة عقار رقم 56 شارع 

سوريا - العجوزة - الجيزة

75 - درويش لصناعه الزجاج   قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    5163 ورقم قيد   23487   فرعى  

عن اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع :

   زجاج مامون مقسى للسيارات سيكوريت .

   زجاج مقاوم للطلقات و الختراق .

   زجاج سيارات تربلكس متعدد الطبقات .

   زجاج  تشكيل واجهات او موبيليات او ديكور او حمامات .

   مرايات للسيارات خلفى او امامى

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة بالدور الرضى - بالعقار 37 ش على شعراوى - قسم الحدائق  -
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76 - درويش لصناعه الزجاج   قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    5163 ورقم قيد   23487   فرعى  

عن اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع :

   زجاج مامون مقسى للسيارات سيكوريت .

   زجاج مقاوم للطلقات و الختراق .

   زجاج سيارات تربلكس متعدد الطبقات .

   زجاج  تشكيل واجهات او موبيليات او ديكور او حمامات .

   مرايات للسيارات خلفى او امامى

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة القطعة رقم 3 منطقة التوسعات الشمالية وامتدادها

77 - اورينتال كوكاري للمطاعم _طبالي oriantal cookry for restaurant_ tabali   قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    5235 ورقم قيد   13599   فرعى  عن اقامه وتشغيل و اداره المطاعم و 

الكافتيريات الثابته لتقديم جميع انواع المشروبات عدا الكحوليه و تقدبم جميع انواع الماكولت و التيك واي   يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة 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 الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

العين رقم )LG103- LGX103 ( – مول العرب - ميدان جهينة – مدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة .

78 - دجاج البوب Elpop Chicken   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    5238 ورقم قيد   14614   

فرعى  عن اقامة و تشغيل و اداره المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية( 

وتقديم جميع انواع الماكولت والتيك اواى .

وذلك دن الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة . ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه 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 .  بجهة محافظة بنى سويف برج الياسمين - كورنيش النيل

79 - شركه تنميه التجاره والتوزيع ) تنميه (   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    5219 ورقم قيد   

23156   فرعى  عن غرض الشركة . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف مواد غذائية محلية 

ومستوردة ولحوم ودواجن وأسماك وخضروات . التجارة والتسويق والتوزيع والتصنيع والتعبئة والتغليف والبيع 

لجميع أنواع المواد الغذائية والستهلكية والمعمرة والتوريدات للفنادق والقرى السياحية والمطاعم والتصدير. مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الللزمة لممارسة هذه النشطة. 

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة الجيزة 15 شارع 

طيبة - محل رقم 4 - الدقى الجيزة

80 - تماراى أم ار لداره المطاعم و الحفلت 

  Tamarai MR   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    5215 ورقم قيد   23507   فرعى  عن اقامة و 

تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع 

المأكولت و التيك اواى  استغلل العلمات التجاريه ) الفرانشيز ( أقامه  و اداره الحفلت العامه  التوكيلت 

التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 ،في شأن تنظيم 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  .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 9 شارع محمد ابوالليل -كلية البنات -ارض الجولف -مدينة نصر اول -
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81 - تماراى أم ار لداره المطاعم و الحفلت 

  Tamarai MR   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    5215 ورقم قيد   23507   فرعى  عن اقامة و 

تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع 

المأكولت و التيك اواى  استغلل العلمات التجاريه ) الفرانشيز ( أقامه  و اداره الحفلت العامه  التوكيلت 

التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 ،في شأن تنظيم 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  .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 الجيزة افتتاح الفرع بالعنوان الكائن بالدور الول بفندق جولدن ان و المطله علي شارع احمد عرابي - 

ميدان سفنكش - العجوزة

 محو - شطب

1 - سبيرو لتشكيل المعادن لصاحبها ) دينا أسامة محمد الصغير (  تاجر فرد سبق قيده برقم   13806 قيد فى 

11-01-2021 برقم ايداع  231 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد

2 - ظلل النخيل لصاحبها ) مجدى زكى سيدهم (  تاجر فرد سبق قيده برقم   6418 قيد فى 2019-08-18 

برقم ايداع  4221 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

لصاحبها ليلى أبو العنين الزمازي داود  تاجر فرد سبق قيده برقم   16960  3 - الزمازي للتجاره والمقاولت 

قيد فى 08-08-2021 برقم ايداع  5426 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من 

السجل

رأس المال
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين 

1 - الماسة لتجارة وتوريد المواد الغذائية لصاحبها )هانى عبد الفتاح عبد الحليم يوسف( تاجر فرد سبق قيده برقم    

11429 قيد فى 25-08-2020 برقم ايداع    3821 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة محل رقم 1- 2 - 3 مشروع سوليمار بيلدينج قطعة رقم 16/ 1 - المحور المركزى - 6اكتوبر - 

الجيزة

 - 2

بلسد جورني لتجارة العشاب والمنتجات الطبيعية Blessed journey Herbals لصاحبها كريم عاصم عمر 

بركات تاجر فرد سبق قيده برقم    19741 قيد فى 15-11-2021 برقم ايداع    9472 وفى تاريخ  

16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحدة  رقم  7   الدور الول عمارة رقم 1 بمركز 

اكتوبر التجاري مدينة 6 اكتوبر

3 - السورية لدوات التجميل لصاحبها عبد السلم محمود دقماق تاجر فرد سبق قيده برقم    258 قيد فى 

03-04-2018 برقم ايداع    267 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل 

رقم 34 بالدور الرضي برج 3 مشروع ابراج زمزم المقام علي القطعه رقم 1/4 بالمحور المركزي – 6 اكتوبر

4 - السورية لدوات التجميل لصاحبها عبد السلم محمود دقماق تاجر فرد سبق قيده برقم    258 قيد فى 

03-04-2018 برقم ايداع    267 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل 

رقم 70 بالدور الرضي برج 7 مشروع ابراج زمزم المقام علي القطعه رقم 1/4 بالمحور المركزي – 6 اكتوبر

5 - ديار مكه للستثمار السياحى Booking diar makkah لصاحبها ) ضياء شعيب احمد محمد شعيب ( 

تاجر فرد سبق قيده برقم    10596 قيد فى 25-06-2020 برقم ايداع    2599 وفى تاريخ  2022-05-30   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الدور الخامس شقة 7 عقار 36 ش نادى الصيد

6 - ضياء شعيب احمد محمد شعيب تاجر فرد سبق قيده برقم    10596 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع    

2110 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع بالعنوان ش نادى 

الصيد
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - لوچـيك للحلول الذكية Logic Smart Solutions لصاحبها ) طارق محمد مصطفى الباجوري ( تاجر 

فرد سبق قيده برقم  8855 قيد فى 05-01-2020 برقم ايداع    44وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل 

النشاط ليصبح    انشطه داخل قانون 72 لسنه 2017  اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات   

تنفيذ واداره شبكات نقل وتداول البيانات   ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل الليكترونية   انشطه خارج 

قانون 72 لسنه 2017  المقاولت العامه  التوريدات العموميه   تلتزم المنشاء بافراد حسابات ماليه ومركز مالي 

مستقل النشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام المنشاء بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم72 لسنه 2017 وكذا لتتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات 

والحوافز الوارده بذات القانون مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشاء الحصول علي 

مافهالتراخيص اللزمه لمباشرة النشاط

 - 2

بلسد جورني لتجارة العشاب والمنتجات الطبيعية Blessed journey Herbals لصاحبها كريم عاصم عمر 

بركات تاجر فرد سبق قيده برقم  19741 قيد فى 15-11-2021 برقم ايداع    9472وفى تاريخ  

تجارة الجملة  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  •  أنشطة من داخل قانون 72 لسنة 2017 :-  •

والتجزئة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا    

علي  التصنيع والتعبئة والتغليف لدى الغير لكافة المنتجات   • انشطة من خارج قانون 72 لسنة 2017 :-   •

المنشاة اللتزام بإفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشاة بهذا 

الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 علي ان ل تتمتع 

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

والقرارات السارية وعلي المنشاة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشر

الكيان القانوني
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   19741 وتم ايداعه بتاريخ   

15-11-2021  برقم ايداع 9,472.000 الى : 

بلسد جورني لتجارة العشاب والمنتجات الطبيعية Blessed journey Herbals لصاحبها كريم عاصم عمر 

بركات

2 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   7095 وتم ايداعه بتاريخ   

29-09-2019  برقم ايداع 5,181.000 الى : اللمعى لزجاج السيارات والكاوتشوك والطارات والبطاريات 

لصاحبها ) نجلء فاروق مبروك عبد ربه غطاطى(

3 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   23452 وتم ايداعه بتاريخ   

29-05-2022  برقم ايداع 5,089.000 الى : حرب لستصلح الراضى وتجارة السيارات لصاحبها )شعبان 

عمر رشوان حرب (

4 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   7083 وتم ايداعه بتاريخ   

29-09-2019  برقم ايداع 5,164.000 الى : دوناتو لصاحبها )ياسر ابرهيم احمد ابراهيم عشرى(

5 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   11397 وتم ايداعه بتاريخ   

24-08-2020  برقم ايداع 3,778.000 الى : بلك وولف لتجارة الجملة والتجزئة والتوريدات العمومية 

لصاحبها عبد ا هاشم حبيب هاشم

6 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   14792 وتم ايداعه بتاريخ   

08-03-2021  برقم ايداع 1,787.000 الى : احمد فتحى ماركت لصاحبها احمد فتحى عبد ا على

الشخاص

1 - عبدالسلم محمود دقماق  مدير فرع المقيد برقم قيد   258 وتم ايداعه بتاريخ  03-04-2018 برقم ايداع    

267تم التأشير فى تاريخ   03-04-2018   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

محو - شطب

1 - نيو كونسبت   شركة سبق قيدها برقم    10418 قيدت فى 04-06-2020 برقم ايداع   2321 وفى تاريخ  

09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

2 - كرافتد ايجيبت لتصميم الثاث والمفروشات CRAFTED EGYPT   شركة سبق قيدها برقم    12373 

قيدت فى 15-10-2020 برقم ايداع   5216 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو 

الشركة .

3 - أسامه عبدالحميد محمود عطا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    23158 قيدت فى 11-05-2022 برقم 

ايداع   4463 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل غلق فرع الشركة

4 - القوى لدارة المطاعم والفنادق والتوريدات الغذائية Strength   شركة سبق قيدها برقم    3366 قيدت فى 

01-01-2019 برقم ايداع   12 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

5 - بولر للهندسة والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم    18831 قيدت فى 23-09-2021 برقم ايداع   6966 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

6 - بيت الخير للتجارة العامة والتوريدات العمومية ) وان مارت ( ONE MART   شركة سبق قيدها برقم    

13045 قيدت فى 30-11-2020 برقم ايداع   6349 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم 

محو القيد لتصفية الشركة نهائيا ومحو الفروع

   LEARNKHANA FOR TRAINING AND DEVELOPMENT 7 - ليرنخانة للتدريب والتطوير

شركة سبق قيدها برقم    1954 قيدت فى 19-09-2018 برقم ايداع   2343 وفى تاريخ  26-05-2022   تم 

محو - شطب السجل تم محو الشركة نهائيا
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - فين هايف Finhive شركة سبق قيدها برقم     4984 قيدت فى 16-04-2019 برقم ايداع    2268وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  200,000.000

2 - عيد جمال على شعبان وشريكته شركة سبق قيدها برقم     22526 قيدت فى 02-04-2017 برقم ايداع    

12127وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

3 - الشركة الدولية لقص وتحويل الورق وعمل الكراس والكشكول ) فوكس ( شركة سبق قيدها برقم     1436 

قيدت فى 30-07-2018 برقم ايداع    1679وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

3,000,000.000

4 - اوراسيا للتجارة العامة والتوريدات والمقاولت العمومية والتصدير شركة سبق قيدها برقم     1427 قيدت فى 

30-07-2018 برقم ايداع    1667وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,300,000.000

5 - شنت اليكتريكس إيجيبت              

CHINT ELECTRICS )Egypt( Co. Ltd شركة سبق قيدها برقم     7283 قيدت فى 2019-10-09 

برقم ايداع    5428وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,650,000.000

6 - الزيتونه لمستحضرات التجميل شركة سبق قيدها برقم     19599 قيدت فى 08-11-2021 برقم ايداع    

9238وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  665,000.000

7 - نتائج الطبيعة لصناعة مستحضرات التجميل شركة سبق قيدها برقم     8458 قيدت فى 11-12-2019 برقم 

ايداع    7057وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  400,000.000

8 - اوريجي للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم     6944 قيدت فى 19-09-2019 برقم ايداع    4966

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

9 - مزارع بلدي للستثمار ومنتجات اللبان شركة سبق قيدها برقم     9590 قيدت فى 12-02-2020 برقم 

ايداع    1115وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  6,000,000.000

10 - احمد صلح محمود على وشريكه شركة سبق قيدها برقم     10559 قيدت فى 22-06-2020 برقم ايداع    

2538وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

11 - ايجي بيلد العقارية EGY BUILD شركة سبق قيدها برقم     18721 قيدت فى 19-09-2021 برقم 

ايداع    6778وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

12 - نمر محمود محمد عوض وشركاة شركة سبق قيدها برقم     23480 قيدت فى 23-02-2011 برقم ايداع    

3200وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

13 - نتائج الطبيعة لصناعة مستحضرات التجميل شركة سبق قيدها برقم     8458 قيدت فى 2019-12-11 

برقم ايداع    7057وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

14 - سايجون   SAIGON شركة سبق قيدها برقم     18555 قيدت فى 09-09-2021 برقم ايداع    6518

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,295,000.000

15 - كيلوج تولرام نودلز مصر Kellogg Tolaram Noodles Egypt شركة سبق قيدها برقم     9424 

قيدت فى 04-02-2020 برقم ايداع    860وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

672,467,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

16 - اليجون Alejon شركة سبق قيدها برقم     13521 قيدت فى 23-12-2020 برقم ايداع    7063وفى 

تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,600,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين

1 - التامودا انترناشونال                 AL Tamoda international شركة سبق قيدها برقم     6093 قيدت 

فى 24-07-2019 برقم ايداع    3789وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الوحدة رقم 2240 - الدور الثانى - المرحلة الثانية - مول سيتى ستارز - مدينة نصر

HALWIYIATI FOR MANUFACTURING  2 - حلوياتى لتصنيع و توزيع المخبوزات و الحلويات

AND DISTRIBUTION OF BAKERY & SWEETS CO . شركة سبق قيدها برقم     7605 قيدت 

فى 27-10-2019 برقم ايداع    5876وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

غلق الفرع الكائن بالعنوان : ش احمد عبد المطلب - الزقازيق - حى اول

3 - اثلو سيتى ريتايل ليمتد    Athlo City Retail Limited شركة سبق قيدها برقم     10216 قيدت فى 

17-03-2020 برقم ايداع    1983وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقة 

رقم 15 الدور الول مكرر عقار رقم 32 شارع بوابة احمس منطقة ج حدائق الهرام

EGYPTIAN COMPANY FOR  4 - ايجيبشن كامبني انتجراتيد سيستمز للخدمات الهندسية

INTEGRATED        SYSTEMS          ENGINEERING       SERVICES شركة سبق قيدها 

برقم     3697 قيدت فى 23-01-2019 برقم ايداع    460وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الجيزة محل رقم 142 بالدور الول بالمركز 

  التجاري /الداري رحاب أكتوبر مول بمنتجع رحاب اكتوبر سيتي المقام علي قطعتي الرض رقمي 3،2 

بالموقع رقم 2 بالمنطقه المحصورة بين طريقي الواحات والفيوم )حدائق أكتوبر(

5 - كيوبك فوم لصناعة السفنج CUBIC FOAM COMPANY FOR FOAM INDUSTRY شركة 

سبق قيدها برقم     9273 قيدت فى 27-01-2020 برقم ايداع    645وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة المنوفية قطعة رقم ) 8- 18 ( بلوك ) A3 ( بارض مجمع سى بى سى الصناعى الكائن 

بقطعة الرض رقم )5( - منطقة المطوريين

6 - بي رايت لنظمة المياه Be Right شركة سبق قيدها برقم     12409 قيدت فى 18-10-2020 برقم ايداع    

5279وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الرئيسي وموقع ممارسة نشاط 

تجاره الجمله والتجزئه في العنوان التي : محل رقم 64 – بالدور الول فوق الرضي – مركز علي الدين 

التجاري – قطعه 1- المجاوره الثالثه -الحي الثاني -

7 - فرسان سليم للتجارة العامة شركة سبق قيدها برقم     14737 قيدت فى 04-03-2021 برقم ايداع    1702

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية مكتب رقم 4- قطعة رقم 2 – الحي الول 

– المنطقة الثالثة – مدينة السادات

8 - كورن للتنمية المستدامة  corn شركة سبق قيدها برقم     19993 قيدت فى 28-11-2021 برقم ايداع    

9866وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية وحدة تحسين النتاج الزراعي 

والحيوانى - قطاع النتاج - مركز البحوث الزراعية وحدة مشتهر - مركز طوخ -

9 - وائل مراد محمود ومحمد عصام أبو السعود شركة سبق قيدها برقم     22323 قيدت فى 2022-04-04 

برقم ايداع    3504وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الحمراء - وادى 

النطرون

10 - 60 دقيقة للصحافة والدعاية والعلن والنشر والتوزيع SIXTY MINUTES شركة سبق قيدها برقم     

502 قيدت فى 29-04-2018 برقم ايداع    534وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة شقة رقم 67 الدور السادس الكائنة في 16 جى كمبوند أشجار دارنا – زهراء المعادي
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11 - الثلج البيض للتجارة العامة شركة سبق قيدها برقم     527 قيدت فى 02-05-2018 برقم ايداع    564

وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مكتب رقم 2 يمين السلم - بالعقار 4 شارع 

الدكتورلشين-المريوطية فيصل

12 - فين هايف Finhive شركة سبق قيدها برقم     4984 قيدت فى 16-04-2019 برقم ايداع    2268وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 32 شارع مصدق- شقة رقم 5 بالدور الميزانين 

فوق البدروم والرضي -قسم الدقي

13 - اليجانت تريد للجهزة الكهربائية والمنزلية Elegant Trade for Home Appliances شركة سبق 

قيدها برقم     9417 قيدت فى 03-02-2020 برقم ايداع    852وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الفيوم الدور الول _1ش الجزائر-حي باغوص

14 - الفريدة للتطبيقات و البتكارات التكنولوجية شركة سبق قيدها برقم     15686 قيدت فى 2021-05-10 

برقم ايداع    3340وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم قطعه رقم 34_المنطقة 

الصناعية _مدينة الفيوم الجديدة

15 - عيد جمال على شعبان وشريكته شركة سبق قيدها برقم     22526 قيدت فى 02-04-2017 برقم ايداع    

12127وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف قطعة 241 ورش الشباب 

الصناعات الخفيفة – امام الحى الثالث – شرق النيل – بني سويف

 Start Point For Management        &Distribution      16 - ستارت بوينت للدارة والتوزيع

شركة سبق قيدها برقم     6257 قيدت فى 01-08-2019 برقم ايداع    3996وفى تاريخ  11-05-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل الفرع لصبح : فولجا - صالة رقم )3( - بمحطة بنزين التعاون -ناحية 

إثر النبي -قسم مصر القديمة- القاهرة)سوبر ماركت وكافية (

 Start Point For Management        &Distribution      17 - ستارت بوينت للدارة والتوزيع

شركة سبق قيدها برقم     6257 قيدت فى 01-08-2019 برقم ايداع    3996وفى تاريخ  11-05-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان الفرع لصبح : فولجا -محل رقم )B3-GR-02( -الكائن 

بالمركز التجاري المبنى على قطعة الرض رقم )أ(، حى /إسكان المدخل بمدينة الشيخ زايد)سوبر ماركت 

وكافيه (

18 - بيشوى هانئ شاكر اسعد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     9112 قيدت فى 19-01-2020 برقم ايداع    

421وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 66 ش ابو المحاسن الشاذلى

19 - باجر للبرمجيات BAGGR FOR IT شركة سبق قيدها برقم     9485 قيدت فى 06-02-2020 برقم 

ايداع    954وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة وحدة ادارية الدور الثانى - 

وحدة رقم 1 - 85 شارع 9 . وذلك يمحى القيد من مكتب استثمار اكتوبر .

20 - بروفيشنال ميديكال سوليوشنز شركة سبق قيدها برقم     10687 قيدت فى 05-07-2020 برقم ايداع    

2727وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الدور العلوي بالقطعة رقم 854 

بالمنطقة الصناعية  مخازن الشباب 6 اكتوبر

21 - نهضة مصر لتنمية مهارات الموارد البشرية N.M.T شركة سبق قيدها برقم     11583 قيدت فى 

02-09-2020 برقم ايداع    4085وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف 

0

22 - مجموعة فرغلي لدارة وتشغيل المطاعم )مطعم فرغلي( شركة سبق قيدها برقم     12709 قيدت فى 

04-11-2020 برقم ايداع    5775وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مول 

الحجاز - محل 2 بالدور الرضى - الحى الول المحور الخدمى
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M.A.S integrated solutions for  23 - ام. ايه. اس للحلول المتكامله لتكنولوجيا المعلومات

information technology شركة سبق قيدها برقم     13070 قيدت فى 01-12-2020 برقم ايداع    

6386وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 6 ش الشيشينى ) محمود عارف ( 

– شقه 2– الهرم–

24 - مافكو للتجارهMafco trade شركة سبق قيدها برقم     14146 قيدت فى 01-02-2021 برقم ايداع    

758وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح فرع بالعنوان / بالمركز 

التجاري ثري تي اس بالطلخاوي - بالكيلو 126 طريق اسكندرية مطروح امام قرية الدبلوماسيين – محافظه 

مرسي مطروح

25 - ترينك للخدمات اللكترونية واللوجستية وتنظيم المؤتمرات )ترينك( شركة سبق قيدها برقم     15464 

قيدت فى 20-04-2021 برقم ايداع    2936وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان ليصبح - مبنى رقم 33 هليوبوليس جاردنز - الدور الثانى - شيراتون

26 - انتركوت لدارة المطاعم ENTRECOTE شركة سبق قيدها برقم     15767 قيدت فى 2021-05-20 

 - B/5 برقم ايداع    3478وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل رقم

تجارى- مول فورميكس - بيفرلى هيلز

27 - ميجا لتجارة وتوزيع المواد الغذائية والتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم     16210 قيدت فى 

16-06-2021 برقم ايداع    4127وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

العنوان ليصبح - الدور الرضى - عمارة 614 - الحى الخامس

28 - كاش سلوشن للستشارات المالية  CASH SOLOUTIONS شركة سبق قيدها برقم     18027 قيدت 

فى 17-08-2021 برقم ايداع    5669وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

26 شارع الدقى – الدقى

 Ahmed Diab Group For Realestate Investment 29 - احمد دياب جروب للستثمار العقاري

شركة سبق قيدها برقم     21693 قيدت فى 01-03-2022 برقم ايداع    2118وفى تاريخ  2022-05-11   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج شارع بن سينا متفرع من ش المام الشافعى

 Ahmed Diab Group For Realestate Investment 30 - احمد دياب جروب للستثمار العقاري

شركة سبق قيدها برقم     21693 قيدت فى 01-03-2022 برقم ايداع    2118وفى تاريخ  2022-05-11   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج مول البسيط الحديث الدور الرابع مكتب رقم 5

31 - مستشفى الرعاية للخدمات الطبية Welcare Hospital شركة سبق قيدها برقم     23481 قيدت فى 

01-03-2017 برقم ايداع    7767وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

العنوان - 51 ش دمشق - وبذلك يتم نقل القيد

32 - اوراسيا للتجارة العامة والتوريدات والمقاولت العمومية والتصدير شركة سبق قيدها برقم     1427 قيدت 

فى 30-07-2018 برقم ايداع    1667وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

عماره 547مج 2ح2  6اكتوبر

33 - دوت لتجارة اكسسوار الموبايل شركة سبق قيدها برقم     10645 قيدت فى 30-06-2020 برقم ايداع    

2668وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 1 العقار رقم 33 تقسم 

الباصيرى

34 - تايكون كير TYCON CARE شركة سبق قيدها برقم     11785 قيدت فى 14-09-2020 برقم ايداع    

4375وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عمارة رقم 210 المرحله الثالثه - 

دجله جاردنز - الدور الخامس - شقه 53- حدائق اكتوبر

35 - جمال احمد عويضه سعد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     22303 قيدت فى 03-04-2022 برقم ايداع    

3459وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة موقع ممارسة النشاط الصناعى / 

المصنع الكان بالقطعة رقم 250 - المنطقة الصناعية الولى .
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36 - جمال احمد عويضه سعد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     22303 قيدت فى 03-04-2022 برقم ايداع    

3459وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة موقع ممارسة النشاط الصناعى / 

المصنع الكان بالقطعة رقم 250 - المنطقة الصناعية الولى .

37 - ولنس للخدمات الطبيه WELLNESS شركة سبق قيدها برقم     23266 قيدت فى 11-03-2020 برقم 

ايداع    11704وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان :  الكائن 

  F-08 بالمركز التجارى الوحدة رقم Street 88 - بتجمع بالم هيلز السكنى بالحى الول - التوسيعات الشرقية

المنطقة السياحية وبذلك يتم نقل وتعديل القيد

38 - ابارتمنت-9 لدارة و تسويق المشروعات العقارية

apt-9 for Real Estate Brokerage شركة سبق قيدها برقم     23350 قيدت فى 08-11-2015 برقم 

ايداع    31808وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - مكتب 

رقم )S3(  الكائن بالدور الثانى بمول The Lane بالم هيلز أكتوبر فى شارع محور 26 يوليو - قسم أكتوبر - 

الجيزة .

39 - الستدامة للستشارات والدعاية والعلن شركة سبق قيدها برقم     2656 قيدت فى 08-11-2018 برقم 

ايداع    3217وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 12 ش - ميدان هيئية 

التدريس - متفرع من ش مصدق .

40 - مينز كلوب كوليكشن للتجاره   Men s  Club Collection For Trading شركة سبق قيدها برقم     

9380 قيدت فى 02-02-2020 برقم ايداع    794وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة المنوفية محل تجارى رقم 1 دور ارضى مساحه 60، 43 متر وشقه رقم 1 ميزان ملحق بالمحل مساحه 

108 متر مربع بشارع فشلوط- قويسنا

41 - مينز كلوب كوليكشن للتجاره   Men s  Club Collection For Trading شركة سبق قيدها برقم     

9380 قيدت فى 02-02-2020 برقم ايداع    794وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة كفر الشيخ محل تجارى رقم 1 - 2 الكائن بالدور الرضى بمبنى النقابه الفرعيه للمعلمين بشرق كفر 

الشيخ

42 - فانلتيكا للحلول الرقمية Funnelytica Digital Solutions شركة سبق قيدها برقم     10350 قيدت 

فى 18-05-2020 برقم ايداع    2217وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

شقة 603  - بالعقار رقم 5 -  جامعه الدول العربية – الدقي

43 - جلكسى فارما شركة سبق قيدها برقم     12715 قيدت فى 04-11-2020 برقم ايداع    5781وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 18 اللبينى وتقاطعة مع شارع ابو الفضل .

44 - جلكسى فارما شركة سبق قيدها برقم     12715 قيدت فى 04-11-2020 برقم ايداع    5781وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / ترعة المنصورية الغربى 

- كوبرى عابدين .

45 - مودرن هوم فايندر

Modern home finder شركة سبق قيدها برقم     15435 قيدت فى 18-04-2021 برقم ايداع    2888

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة العقار رقم 3  م الياسمين – شارع  ح 

الياسمين –  السياحية الثانية  - قسم 6 اكتوبر-

46 - ابراهيم محمد مطاوع وشريكه شركة سبق قيدها برقم     23223 قيدت فى 18-04-2007 برقم ايداع    

7110وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعه رقم 9 المنطقه الصناعيه 

بمخازن الشباب - مدينه 6 اكتوبر 300 متر .

47 - ابراهيم محمد مطاوع وشريكه شركة سبق قيدها برقم     23223 قيدت فى 18-04-2007 برقم ايداع    

7110وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع الكائن بالعنوان / قطعه 

رقم 9 المنطقه الصناعيه بمخازن الشباب - مدينه 6 اكتوبر 300 متر .
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48 - الشركه المصريه للخدمات الذكية-سمارت هب شركة سبق قيدها برقم     23235 قيدت فى 2012-08-16 

برقم ايداع    17056وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقة رقم 92 الواقعة 

بالطابق التاسع بالعقار رقم 1 - شارع ابو بكر الصديق متفرع من شارع عمان - منطقة نادى الصيد - وذلك يتم 

نقل القيد الى مكتب استثمار اكتوبر .

49 - مدريد للستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم     8545 قيدت فى 16-12-2019 برقم ايداع    7181

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 18 ش أحمد الزمر – المنطقة التاسعة – 

مدينة نصر

50 - اكس فيچن X-Vision شركة سبق قيدها برقم     9148 قيدت فى 21-01-2020 برقم ايداع    468وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 0

51 - جى ام جى ريتايل تريدينج ليمتد G M G Retail Trading Limited شركة سبق قيدها برقم     

12358 قيدت فى 15-10-2020 برقم ايداع    5194وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة 0

52 - جى ام جى ريتايل تريدينج ليمتد G M G Retail Trading Limited شركة سبق قيدها برقم     

12358 قيدت فى 15-10-2020 برقم ايداع    5194وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة 0

53 - جى ام جى ريتايل تريدينج ليمتد G M G Retail Trading Limited شركة سبق قيدها برقم     

12358 قيدت فى 15-10-2020 برقم ايداع    5194وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة 0

54 - جى ام جى ريتايل تريدينج ليمتد G M G Retail Trading Limited شركة سبق قيدها برقم     

12358 قيدت فى 15-10-2020 برقم ايداع    5194وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح فرع للشركة في العنوان التالي: الوحدة رقم C008-011 الواقعة في الطابق الرضي )مول 

مصر( 6 أكتوبر

55 - جى ام جى ريتايل تريدينج ليمتد G M G Retail Trading Limited شركة سبق قيدها برقم     

12358 قيدت فى 15-10-2020 برقم ايداع    5194وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح فرع للشركة في العنوان التالي: الوحدة رقم B1-43 الواقعة في الطابق الرضي من 

المركز )سيتي سنتر الماظة( الماظة

56 - جى ام جى ريتايل تريدينج ليمتد G M G Retail Trading Limited شركة سبق قيدها برقم     

12358 قيدت فى 15-10-2020 برقم ايداع    5194وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة 2- افتتاح فرع للشركة في العنوان التالي: الوحدة رقم H083 الواقعة في الطابق الول من 

المركز )مول مصر( 6 أكتوبر -

57 - جى ام جى ريتايل تريدينج ليمتد G M G Retail Trading Limited شركة سبق قيدها برقم     

12358 قيدت فى 15-10-2020 برقم ايداع    5194وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح فرع للشركة في العنوان التالي: الوحدة رقم C2-27-28 الواقعة في الطابق الرضي من 

المركز )سيتي سنتر الماظة( الماظة -

58 - طريق المتوسط للتصدير Mediterranean Road Export MRE شركة سبق قيدها برقم     

13840 قيدت فى 13-01-2021 برقم ايداع    296وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة 132 الدور الول برج رقم 3 بالمشروع المقام على القطعه 3 - 49 بالمحور المركزى

59 - دى اس لتوريد مواد البناء والنقل شركة سبق قيدها برقم     18795 قيدت فى 22-09-2021 برقم ايداع    

6913وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 8 ش جامع عمر بن الخطاب خلف 

مصنع بن النجار - الشيخ عثمان
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60 - كاف لتأمينات الحياة - تكافل Kaf Life Insurance - Takaful شركة سبق قيدها برقم     23341 

قيدت فى 06-05-2010 برقم ايداع    9773وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة تعديل العنوان - الدور الول من الجهة الشرقية - المبنى رقم ) A25 - B107 ( بالقرية الذكية - 28 

طريق القاهرة اسكندرية الصحراوى - محافظة الجيزة

61 - بلودان للتجارة والتصدير bloudan for trading and export شركة سبق قيدها برقم     4244 

قيدت فى 04-03-2019 برقم ايداع    1212وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة محل رقم 2و 3/ 1 سنتر النهضة التجارى - الحى الرابع - محور الكفراوى - 6 اكتوبر - الجيزة

62 - ايانكو للمقاولت والتشطيبات والتوريداتAYANCO شركة سبق قيدها برقم     4858 قيدت فى 

09-04-2019 برقم ايداع    2084وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة فيل 

24 مج 2 - حي الدبلوماسيين - الشيخ زايد

63 - عالم العدد للتوريدات العموميه ومستلزمات المصانع شركة سبق قيدها برقم     8474 قيدت فى 

11-12-2019 برقم ايداع    7077وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

العنوان ليصبح محل رقم 32 ج الدور الول مجمع على الدين - الحى ال 12

64 - بلومز أند بينز ايجيبت  Blooms And  Beans  Egypt Co شركة سبق قيدها برقم     9275 قيدت 

فى 27-01-2020 برقم ايداع    647وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

الوحدة رقم ) Ay – 218 ( بالدور الرضى ) Avenue ( – أركان 2 – محور كريزى ووتر – مدخل زايد 2 

.

65 - ذا بيبى جراچ THE BABY GARAGE شركة سبق قيدها برقم     9925 قيدت فى 2020-03-02 

 - c18 برقم ايداع    1607وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحدة رقم

الجريك كامبس - مول العرب - بوابة 5 - ميدان جهينة

66 - فاست موشن للحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج شركة سبق قيدها برقم     18623 قيدت فى 

14-09-2021 برقم ايداع    6634وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 8 ع 

- شقة رقم 4 - شارع البوابة حورس - حدائق الهرام - الهرم

67 - نظم المعلومات المكتبية للبرمجيات          ) أوفيس سوفت ( شركة سبق قيدها برقم     20351 قيدت فى 

15-12-2021 برقم ايداع    10471وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

العقار رقم 6 شارع ابراهيم اللفى لوران قسم الرمل - محافظة السكندرية

68 - كواترو للتعدين ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     23294 قيدت فى 27-04-2016 برقم ايداع    13829

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : شقة بالدور الول بالعقار 

رقم 19 شارع الناصر - عمرانية شرقية وبذلك تم تعديل ونقل القيد

69 - تعمير ستيل للصناعات  المعدنية والتجارة  شركة ذات مسئولية محدودة .

TAMEER STEEL FOR METAL ANDUSTRIES AND TRADING شركة سبق قيدها برقم     

23381 قيدت فى 05-08-2020 برقم ايداع    23961وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة قطعة ارض رقم 120بمنطقة ال75 فدان المنطقة الصناعية  ابو رواش الكيلو 28 طريق مصر 

اسكندرية الصحراوى

محافظة الجيزة.

 يتم نقل القيد الي استثمار اكتوبر

70 - مارير هيرو شركة سبق قيدها برقم     16023 قيدت فى 07-06-2021 برقم ايداع    3915وفى تاريخ  

18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة يكون المركز الرئيسي لدارة الشركة وموطنها القانوني 

في العنوان التي / 13 ش النسيم الدور الثاني بعد الرضي – الهرم -  اللبيني
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71 - بروليدرز ) للستشارات والحلول التسويقية والتدريب ( شركة سبق قيدها برقم     23362 قيدت فى 

02-12-2018 برقم ايداع    6127وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم 

نقل المركز الرئيسى من محافظة السكندرية ) استثمار السكندرية الى محافظة الجيزة ) استثمار 6 أكتوبر  ( 

والكائن في  : عقار رقم )5( شارع طيبة متفرع من جامعة الدول العربية - الدور الول - شقة )2( -

72 - مزارع بلدي للستثمار ومنتجات اللبان شركة سبق قيدها برقم     9590 قيدت فى 12-02-2020 برقم 

ايداع    1115وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر قطعة الرض بمركز اسنا 

- محافظة القصر موقع ومقرا انتاجى للشركة بناحية محافظة القصر

73 - داينرز فود للمطاعم Diners For Resturants شركة سبق قيدها برقم     9612 قيدت فى 

13-02-2020 برقم ايداع    1147وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة وحدة 

رقم )08( والكائنة بمشروع ويست ووك المجاور لمحطة وقود شيل اوت الكائنة بوصلة دهشور التجاه المقابل 

لمدخل الشيخ زايد )3( اتجاه القادم من طريق اسكندرية الصحراوي الي 6أكتوبر قبل ميدان جهينة -محافظة الجيزة

74 - دوماك تريدنج كومباني DOMAK TRADING COMPANY شركة سبق قيدها برقم     13106 

قيدت فى 02-12-2020 برقم ايداع    6438وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة محل بالقطعة 1274 المجاورة السابعة - الحي الول - مدينة 6 أكتوبر

75 - طاهر ابو زيد سيد محمود وشريكة شركة سبق قيدها برقم     15400 قيدت فى 15-04-2021 برقم ايداع    

2836وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف طريق مصر اسيوط الزراعى 

غرب الكوبرى -الواسطى

76 - الماسة لتصدير الحاصلت الزراعية شركة سبق قيدها برقم     18514 قيدت فى 08-09-2021 برقم 

ايداع    6448وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عقار رقم 22 - شقه 303 

الدور الثالث - الشيخ زايد

77 - كي اتش بي فاليو KHB Value شركة سبق قيدها برقم     7695 قيدت فى 31-10-2019 برقم ايداع    

6019وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقه رقم 9 بالدور الخامس – 

بالعقار رقم  101 شارع اللبينى – الهرم

78 - محمد عبادة عبدالحكيم شياح وشريكة شركة سبق قيدها برقم     14395 قيدت فى 11-02-2021 برقم 

ايداع    1163وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة موقع ممارسة النشاط تجارة 

الجمله والتجزئة : محل رقم 66 - سنتر السراء بلزا - المحور المركزي - القطعة رقم 2-27 منطة 47 / 100 

-

79 - ام اف دى ام لتجارة وصناعة الملبس والحذية  M . F . D .M شركة سبق قيدها برقم     19363 قيدت 

فى 27-10-2021 برقم ايداع    8853وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

موقع ممارسة النشاط تجارة الجمله والتجزئة / المحل رقم 32 - الدور الول فوق الرضى - عمارة 2 ز - 

مشروع على الدين ستى - المحور المركزى - 6 اكتوبر ثانى .

80 - ناتيونال بيوتى NATUNAL BEAUTY شركة سبق قيدها برقم     19484 قيدت فى 2021-11-03 

برقم ايداع    9047وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / 

5 شارع الملك فيصل - الدور الرابع - شقة رقم 2 .

81 - ياس براندس لتجارة وتعبئة المواد الغذائية  YAS BRANDS شركة سبق قيدها برقم     23531 قيدت 

فى 05-01-2022 برقم ايداع    912وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان :  59 ع شارع الخزان - بوابة مينا - هضبة الهرام - الهرم - الجيزة - وبذلك ينقل القيد

82 - تشك بوينت للملبس الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     64 قيدت فى 19-03-2018 برقم ايداع    67وفى 

تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 8717 شارع المل المقطم - القاهرة
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83 - عيد حامد علي رزق وشريكه شركة سبق قيدها برقم     7578 قيدت فى 24-10-2019 برقم ايداع    

5836وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعة رقم 39 منطقة خدمات ) ج - 

ج ( حدائق اكتوبر - الجيزة

84 - عناية كير للتجارة شركة سبق قيدها برقم     9718 قيدت فى 19-02-2020 برقم ايداع    1302وفى 

تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / 12 ش الجهاد - ميدان 

لبنان - العجوزة .

85 - عناية كير للتجارة شركة سبق قيدها برقم     9718 قيدت فى 19-02-2020 برقم ايداع    1302وفى 

تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل بالعقار رقم 42 شارع العشرين الرئيسي 

– المتفرع من شارع الملك  فيصل الرئيسي

86 - وادي النيل لخدمات السيارات شركة سبق قيدها برقم     12121 قيدت فى 30-09-2020 برقم ايداع    

4849وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة رقم 86 المنطقه الصناعيه 

جسر السويس

87 - لوجيستك للتجارة العامة والتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم     13652 قيدت فى 2020-12-31 

برقم ايداع    7300وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الحى الثالث شارع 

رقم 41 قطعة رقم 1631 مجاورة 8 بجوار المعهد العالى للتكنولوجيا - قسم اول اكتوبر - 6 اكتوبر - الجيزة

88 - دليفرى شوب لدارة المشروعات Delivery Shop For Projects Management شركة سبق 

قيدها برقم     14452 قيدت فى 15-02-2021 برقم ايداع    1260وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية شقة بالدور الول علوى بالعقار رقم 70 شارع السيد رضوان قسم المنتزة اول 

السكندرية

89 - دليفرى شوب لدارة المشروعات Delivery Shop For Projects Management شركة سبق 

قيدها برقم     14452 قيدت فى 15-02-2021 برقم ايداع    1260وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة بالعقار رقم 5 شارع الشوربجى - الهرم - الجيزة

90 - الكوثر للحاق العمالة شركة سبق قيدها برقم     14808 قيدت فى 09-03-2021 برقم ايداع    1809

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا شقة رقم 3 - الدور الثالث- شارع طه حسين 

- مركز مغاغه - محافظة المنيا

91 - اتش اى كيه بروتك H I K PROTECH شركة سبق قيدها برقم     16611 قيدت فى 2021-07-11 

برقم ايداع    4850وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 17أ عمارات العبور 

- صلح سالم- مصر الجديدة - القاهرة

92 - الحجاز للستصلح الزراعي والنتاج الحيواني والداجني شركة سبق قيدها برقم     705 قيدت فى 

16-05-2018 برقم ايداع    765وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم قطعة 

ارض زراعية بمساحة 5 فدان و16 قيراط فقط لغير بمحافظة الفيوم الدارة الزراعية بمركز طامية  الجمعية 

التعاونية الزراعية

93 - الحجاز للستصلح الزراعي والنتاج الحيواني والداجني شركة سبق قيدها برقم     705 قيدت فى 

16-05-2018 برقم ايداع    765وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية قطعة 

ارض زراعية بمساحة 2 فدان و 2 قيراط بحوض النجار ناحية شعشاع مركز اشمون

94 - الحجاز للستصلح الزراعي والنتاج الحيواني والداجني شركة سبق قيدها برقم     705 قيدت فى 

16-05-2018 برقم ايداع    765وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عقار 

32 شارع كفر طهرمس من شارع فيصل
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95 - إنجيل بلست Angela Plast شركة سبق قيدها برقم     3090 قيدت فى 11-12-2018 برقم ايداع    

3819وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف المنطقة الصناعية ببياض 

العرب –شرق النيل –مركز بني سويف-قطعة رقم 43 بقطاع  الخشاب بني سويف والقطع رقم79,77,75 

بقطاع الصناعات الهندسية –منطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل

ELKOBANEYA              CONTENT          96 - الكوبانية لتطوير المحتوي البداعي

DEVELOPMENT شركة سبق قيدها برقم     5821 قيدت فى 04-07-2019 برقم ايداع    3428وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الشقه رقم 53 - بالعقار رقم 11- شارع اليمن - 

ميدان لبنان -

97 - توب لين ايجيبت TOP LINE EGYPT شركة سبق قيدها برقم     10617 قيدت فى 2020-06-28 

برقم ايداع    2631وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة وموقع ممارسه نشاط 

تجارة الجملة و التجزئة في العنوان التي : مرجز المدينة التجاري - الحي الرابع - الوحدة A18 الدور الول 6 

اكتوبر

98 - الغزاله ثري دي تك  Gazelle 3D Tech شركة سبق قيدها برقم     11241 قيدت فى 2020-08-13 

برقم ايداع    3556وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة و موقع ممارسة 

النشاط الصناعي وموطنها القانوني في العنوان التي :

وحده صناعية بمساحة 80 متر مربع داخل مصنع )11( بالمنطقة الصناعية الرابعة قطعة 8/1- م- 6 أكتوبر -

INTERTOUCH NORTH AFRICA FOR  99 - انترتتش شمال افريقيا للبرمجيات

PROGRAMING شركة سبق قيدها برقم     13522 قيدت فى 23-12-2020 برقم ايداع    7064وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مكتب رقم 5 بالدور الثانى بالعقار رقم 20 ب

 شارع الثروة المعدنيه -حدائق الهرام -قسم الهرم

MARS TECH - 100 مارس تيك شركة سبق قيدها برقم     15728 قيدت فى 18-05-2021 برقم ايداع    

3406وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح المركز الرئيسي وموقع 

ممارسة النشاط /1ش سلمه الراضى بجوار قسم الطالبيه _ اول شارع الهرم

101 - بيج شوت ميديا Big Shot Media شركة سبق قيدها برقم     16532 قيدت فى 06-07-2021 برقم 

ايداع    4704وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقة رقم 33الدور الحادى 

عشربالعقارقم1ش محمد رشدى العجوزة

102 - سى وورلد جمبريكو شركة سبق قيدها برقم     18957 قيدت فى 30-09-2021 برقم ايداع    7162

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع - منفذ بيع بالمحل رقم 5 

الكائن بالدور الرضى ملحق به مخزن بالعقار المقام على القطعة رقم 105 - الحى الثالث - الهضبة الوسطى .

103 - سكوير لتجارة المواد الغذائية SQUARE شركة سبق قيدها برقم     21590 قيدت فى 2022-02-23 

برقم ايداع    1880وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة رقم ) 7 - 7 /- 8 ( 

بالمركز التجاري بكمباوند ديار التعمير بالقطعه رقم 16 العمرانيه الولي -

104 - جى أر تى لمجازر الدواجن و الصناعات الغذائية G.R.T COMPANY شركة سبق قيدها برقم     

23282 قيدت فى 18-05-2022 برقم ايداع    4729وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة بنى سويف جزء من القطعة 196 بياض العرب الصناعيه - شرق النيل

105 - نمر محمود محمد عوض وشركاة شركة سبق قيدها برقم     23480 قيدت فى 23-02-2011 برقم ايداع    

3200وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - قطعه رقم 149 

الحى السابع عمارات - مدينة 6 اكتوبر - جيزة . وبذلك ينقل القيد الى سجل تجارى استثمار 6 اكتوبر
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106 - وصل الغد شركة سبق قيدها برقم     1337 قيدت فى 19-07-2018 برقم ايداع    1557وفى تاريخ  

25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة وموقع ممارسة النشاط الصناعي في العنوان التالي: 

داخل مصنع بالقطعة رقم 170/2 )حاضنة أعمال رقم 3( مجمع سي بي سي الصناعي – التوسعات الشمالية – 

المنطقة الصناعية الرابعة – 6 أكتوبر،

107 - فاست تراك  Fast Track شركة سبق قيدها برقم     12303 قيدت فى 12-10-2020 برقم ايداع    

5107وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة :  شقة 15 - الدور الثالث - 10 ش 

عز الدين عمر - ترسا

108 - فاست تراك  Fast Track شركة سبق قيدها برقم     12303 قيدت فى 12-10-2020 برقم ايداع    

5107وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 5 ش مصطفى عابدين - من ش 

مسجد الرحمن - مدينة المل -

109 - فاست تراك  Fast Track شركة سبق قيدها برقم     12303 قيدت فى 12-10-2020 برقم ايداع    

5107وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش المقرونة المنصورية

110 - بيت الخير للتجارة العامة والتوريدات العمومية ) وان مارت ( ONE MART شركة سبق قيدها برقم     

13045 قيدت فى 07-02-2021 برقم ايداع    974وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة الغاء الفرع ش الملك فيصل

111 - ليت انجن للنتاج والتوزيع السينمائي light engine شركة سبق قيدها برقم     14696 قيدت فى 

01-03-2021 برقم ايداع    1639وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 13 

ش السراء المهندسين

112 - محمد سعيد للتجاره شركة سبق قيدها برقم     22115 قيدت فى 22-03-2022 برقم ايداع    3044

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 52 ش رفاعى سلمة - الوراق

113 - ريد هامرز للدعاية والعلن  Red Hummers شركة سبق قيدها برقم     23443 قيدت فى 

06-01-2003 برقم ايداع    86وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

العنوان - شقة رقم ) 4 ( بالدور الثانى  بالعقار رقم ) 75 ( شارع مصدق – الدقى – الجيزة. وبذلك ينقل القيد

114 - هيينا للصناعه والخدمات الهندسيه Hyena for industry and engineering services شركة 

شخص واحد محدودة المسئولية شركة سبق قيدها برقم     23461 قيدت فى 20-02-2020 برقم ايداع    617

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مصنع بالقطعة 271-272 المنطقة 

الصناعية الولي -شارع رقم 6- مجمع الصناعات الصغيرة- وبنقل المركز العام خارج المحافظة يتم نقل القيد من 

استثمار العاشر لستثمار 6 اكتوبر

115 - فالف تك للعبوات Valve - teck for bags شركة سبق قيدها برقم     1651 قيدت فى 

16-08-2018 برقم ايداع    1953وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الحى 

الرابع – مركز المدينة التجارى – الدور الول – الوحدة 68 –6 اكتوبر

116 - فالف تك للعبوات Valve - teck for bags شركة سبق قيدها برقم     1651 قيدت فى 

16-08-2018 برقم ايداع    1953وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس 

الغاء الفرع الكائن فى / قطعة أرض رقم ) 449/101 ، 500/102 ( – بمنطقة توسعات المنطقة الصناعية – 

بعتاقة  –

117 - حجر للستثمار والتنمية والصناعات التحويلية شركة سبق قيدها برقم     2093 قيدت فى 2018-10-02 

برقم ايداع    2514وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ كفر الشيخ - ميدان 

هيئة قضايا الدولة - بجوار مسجد الفرقان

118 - فور ايه ميديكال سيرفيسيز 4AMedical services co شركة سبق قيدها برقم     4876 قيدت فى 

09-04-2019 برقم ايداع    2122وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار 

رقم 16 ) ج ( شارع السرايات بالعباسية - قسم الوايلى - القاهرة
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119 - اينار للصناعات التكنولوجية E- NAR شركة سبق قيدها برقم     9875 قيدت فى 27-02-2020 برقم 

ايداع    1511وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 44 المحور المركزى - 

مول السرايا - دور ارضى منخفض - الدور الرابع - مدينة الشيخ زايد - الجيزة

120 - تكنوتال لتجارة اللومنيوم وإكسسواره شركة سبق قيدها برقم     11475 قيدت فى 27-08-2020 برقم 

ايداع    3902وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 15 ش محمد شلتوت من 

خاتم المرسلين - العمرانية

121 - تكنوتال لتجارة اللومنيوم وإكسسواره شركة سبق قيدها برقم     11475 قيدت فى 27-08-2020 برقم 

ايداع    3902وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 2ش احمد ضيف ا مع 

ناصية ش الجابري من ترعة المريوطية الهرم.

122 - بيللى انترناشونال لتصنيع وبيع المنتجات الجلدية ومستلزماتها PELLE INTERNATIONAL شركة 

سبق قيدها برقم     6259 قيدت فى 01-08-2019 برقم ايداع    3998وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع 29 ش عثمان بن عفان

123 - العجان لستصلح الراضي شركة سبق قيدها برقم     19356 قيدت فى 27-10-2021 برقم ايداع    

8839وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد قطعة ارض صحرواية 

بمساحة 5400 فدان - قرية ملوط

124 - ديفرسو للستشارات الهندسية Diverso Design House شركة سبق قيدها برقم     4170 قيدت فى 

26-02-2019 برقم ايداع    1108وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

الوحدة رقم )31( الكائنة بالدور الثالث بالعقار رقــــــم ) 96 ( بيفرلى هيلز –

125 - ايفرجرين للسمدة والحاصلت الزراعية شركة سبق قيدها برقم     9213 قيدت فى 23-01-2020 برقم 

ايداع    554وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع بالعنوان / 

فيل fd 128  فنادير باى - منتجع الجونة السياحى .

126 - ايفرجرين للسمدة والحاصلت الزراعية شركة سبق قيدها برقم     9213 قيدت فى 23-01-2020 برقم 

ايداع    554وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع بالعنوان / مدينة 

قويسنا - طريق قويسنا شبين الكوم - بحوض الهادى رقم 19 بالقطع ارقام 56-55 .

127 - نهضه مصر للتنميه والزراعه شركة سبق قيدها برقم     12140 قيدت فى 01-10-2020 برقم ايداع    

4868وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 166 شارع التحرير - باب اللوق - 

عابدين - القاهرة

128 - جيرمان استاندر GERMAN STANDARED شركة سبق قيدها برقم     13454 قيدت فى 

20-12-2020 برقم ايداع    6548وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل 

بالعقار 1709 شارع محور الكفراوى - الحى الثانى - مجاورة 6 - 6 اكتوبر - الجيزة

129 - بباى للمنتجات الغذائية BBAY شركة سبق قيدها برقم     14595 قيدت فى 23-02-2021 برقم ايداع    

1473وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المحل التجاري رقم )73( بالسوق 

القديم - مدينة الرحاب - التجمع الول - القاهرة الجديدة - القاهرة

130 - بروليدرز ) للستشارات والحلول التسويقية والتدريب ( شركة سبق قيدها برقم     23362 قيدت فى 

02-12-2018 برقم ايداع    6127وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

680 طريق الحرية   - لوران

131 - بروليدرز ) للستشارات والحلول التسويقية والتدريب ( شركة سبق قيدها برقم     23362 قيدت فى 

02-12-2018 برقم ايداع    6127وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عقار 

رقم 56 شارع سوريا - العجوزة - الجيزة
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132 - اورينتال كوكاري للمطاعم _طبالي oriantal cookry for restaurant_ tabali شركة سبق قيدها 

برقم     13599 قيدت فى 29-12-2020 برقم ايداع    7198وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الجيزة العين رقم )LG103- LGX103 ( – مول العرب - ميدان جهينة – مدينة 6 أكتوبر – 

محافظة الجيزة .

133 - اورينتال كوكاري للمطاعم _طبالي oriantal cookry for restaurant_ tabali شركة سبق قيدها 

برقم     13599 قيدت فى 29-12-2020 برقم ايداع    7198وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / العقار رقم 118 شارع 26 يوليو - قصر النيل - الزمالك .

134 - اورينتال كوكاري للمطاعم _طبالي oriantal cookry for restaurant_ tabali شركة سبق قيدها 

برقم     13599 قيدت فى 29-12-2020 برقم ايداع    7198وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة العقار رقم 118 شارع 26 يوليو – الزمالك – قصر النيل – محافظة القاهرة

135 - آفاق التعمير للشدات المعدنية والسقالت شركة سبق قيدها برقم     13943 قيدت فى 2021-01-19 

برقم ايداع    447وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / 

شقة 2 الدور الثانى عقار رقم 50 الحى الثالث - المجاورة الثانية ناصية رنا مول - المحور المركزى

136 - دجاج البوب Elpop Chicken شركة سبق قيدها برقم     14614 قيدت فى 24-02-2021 برقم 

ايداع    1505وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف برج الياسمين - 

كورنيش النيل

NILE CO FOR REFRACTORIES AND MINING  ) 137 - النيل للحراريات والتعدين ) انكريم

INCRM شركة سبق قيدها برقم     15371 قيدت فى 14-04-2021 برقم ايداع    2794وفى تاريخ  

31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية مصنع بالقطعة رقم 24 ، 47 مكرر قبلى - منطقة 

مرغم الصناعية خلف شركة العامرية للغزل والنسيج

138 - شركه تنميه التجاره والتوزيع ) تنميه ( شركة سبق قيدها برقم     23156 قيدت فى 07-02-2000 برقم 

ايداع    666وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع الكائن فى  /  

فرع 1 شارع منشية السد العالي قسم السلم

139 - شركه تنميه التجاره والتوزيع ) تنميه ( شركة سبق قيدها برقم     23156 قيدت فى 07-02-2000 برقم 

ايداع    666وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 15 شارع طيبة - محل رقم 

4 - الدقى الجيزة
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النشاط

1 - اثلو سيتى ريتايل ليمتد    Athlo City Retail Limited شركة سبق قيدها برقم     10216 قيدت فى 

17-03-2020 برقم ايداع    1983 وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح صبح غرض الشركة 

كالتالي  تجارة الدوات والمعدات والملبس الرياضية  الستيراد تلتزم الشركة لحكام القانون رقم 191لسنة1982 

في شان سجل المستوردين ول ينشأ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض وذللك دون إحلل 

باحكام القوانين اللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 

للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونا 

على تحقيق غرضها في مصر أو الخارجكما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها ا تلحقها بها وذللك طبقا لحكام 

القانون

2 - بي رايت لنظمة المياه Be Right شركة سبق قيدها برقم     12409 قيدت فى 18-10-2020 برقم ايداع    

5279 وفى تاريخ  09-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   غرض الشركة هو       تجارة الجمله والتجزئه 

للخضراوات والفاكهة  داخل المناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم 

موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهوريه 

مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه   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

3 - فرسان سليم للتجارة العامة شركة سبق قيدها برقم     14737 قيدت فى 04-03-2021 برقم ايداع    1702 

أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه المواد الغذائية .   وفى تاريخ  09-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   -

المقاولت العمومية  . وذلك دون  التوريدات العمومية .   - التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا .  - -

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

التوكيلت التجارية المحلية والجنبية وتلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120لسنة 1982 بشان الوكالة 

تجاره مواد البناء والجهزة المنزلية والجهزة الكهربائية والسيراميك والجلود ) فيما عدا الحيوانات  التجارية.  -

البريه ( والمنسوجات والثاث والمنتجات البلستيكية والمتعة واللعاب  واللت والمعدات والحديد  وقطع غيار 

التصدير.  - أقامه وتشغيل مراكز لخدمه وصيانه السيارات .          - السيارات وأدوات الضاءة .  -

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع و  استزراع الراضي المستصلحة      

ويشترط في الحالتين ان  تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخد طرق الري 

أداره المشروعات )  البيع بالعمولة والوساطة التجارية .  - الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر .  -

مع مراعات القرار الوزاري رقم 300 لسنه 2012 بشان الشركات الدارة الفندقية وشروط وإجراءات الرخيض 

تقديم الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات المالية القانونية  بها (  -

والستشارات والدارسات المتعلقة بالتقييم بمناسبه زياده رأس المال  والستحواذ وكذا  الستشارات المالية  عن 

الوراق  المالية ل نشطه الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من  سوق رأس المال ولئحته التنفيذية  - تجاره الفواكه والخضروات .  -

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

في  الخارج ؛ كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلط طبقا لحكام القانون  .
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4 - 60 دقيقة للصحافة والدعاية والعلن والنشر والتوزيع SIXTY MINUTES شركة سبق قيدها برقم     

502 قيدت فى 29-04-2018 برقم ايداع    534 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح بعد 

التعديل:  غرض الشركة:  اصدار ونشر وتوزيع صحيفة شهرية تصدر باللغة )العربية- النجليزية( تحمل أسم )60 

دقيقة sixty minutes(  تقديم محتوى الخدمات الخبارية واللحظية للصحيفة على موقع إلكتروني باسم الشركة.  

بث ونشر محتوى إلكتروني وتصميم مواقع على شبكات النترنت.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

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 في الهيئات السالفة أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية.

5 - الثلج البيض للتجارة العامة شركة سبق قيدها برقم     527 قيدت فى 02-05-2018 برقم ايداع    564 

وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح كتعديل غرض الشركة ليصبح   -التوريدات العمومية   -

التصدير  -تقديم الخدمات التعليمية  -التجارة العامة  -التسويق العقاري  - النقل البرئ للبضائع بما في ذلك النقل 

العابر للحدود- النقل المبرد للبضائع والثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد 

الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلل ويشمل ذلك تملك واستئجار النقل المبرد أوالمجمد للبضائع والثلجات 

الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها اوتجميدها ومحطات الحاويات 

وصوامع حفظ وتخزين الغلل ويدخل ضمن جميع النشطة المشار اليها خدمات الشحن والتفريغ اللزمة لمباشرة 

اي منها ، ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري 

اوخارجه البعد القيد بسجل الناقلين او استخراج التراخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي 

والدولي .  - تاجير السيارات فيما عدا التاجير التمويلي  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

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

في الخارج . كما يجوز لها ان تندمج فيها اوتشتريها اوتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

6 - ستارت بوينت للدارة والتوزيع      Start Point For Management        &Distribution شركة 

سبق قيدها برقم     6257 قيدت فى 01-08-2019 برقم ايداع    3996 وفى تاريخ  11-05-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح الستيراد والتصديروالتوريدات العموميةاوالتوكيلت التجاريه وبيع مستلزمات البناء والنتاج.  

• استغلل وعرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الدش.  - الستيراد  -تلتزم الشركة باحكام القانون 

رقم 121لسنه1982 فى شان سجل المستوردين ،ول ينشى تاسيس الشركة اى حق فى مزوالة غرضها ال بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض .  - التوكيلت التجاريه -تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله 

التجاريه ،ول ينشي تاسيس الشركة اى حق فى مزوالة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزوالة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  - وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمل شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

7 - مانس لدارة المشروعات والمطاعم والكافيهات شركة سبق قيدها برقم     19477 قيدت فى 2021-11-02 

برقم ايداع    9039 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   غرض الشركة هو :   -   ادارة 

المطاعم والكافيهات الثابته .   -       التوريدات العمومية .   -   التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  .   -   

ادارة المشروعات عدا الفندقية .   -       اقامة الحفلت .   -   تقديم الوجبات والمشروبات ) فيما عدا الكحليه ( .   

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار الترخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .   ويجوز للشركة ان 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 فيها او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون
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8 - تايكون كير TYCON CARE شركة سبق قيدها برقم     11785 قيدت فى 14-09-2020 برقم ايداع    

4375 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح : انشطه خارج ق 72 لسنه 

2017   ادارة وتشغيل المطاعم والكفيهات   تجارة الجمله والتجزئه داخل المناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه 

الجديدة فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008

9 - فابريكا سمارت واش لغسيل السيارات FABRICA SMART WASH شركة سبق قيدها برقم     13710 

قيدت فى 05-01-2021 برقم ايداع    94 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح قامة وتشغيل 

اقامة وتشغيل وإدارة المطاعم السياحية وغير السياحية والكافتيريات والكوفي  مركز لخدمة وصيانة السيارات.  •

شوب.  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 علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

10 - جبالكو مصر شركة سبق قيدها برقم     2522 قيدت فى 30-10-2018 برقم ايداع    3045 وفى تاريخ  

15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح المقاولت .  - الستثمار العقاري.  - إقامة وتشغيل مصنع لنتاج 

المواسير البلستيك من مواد) U.P.V.C( والبولي إثيلين بروبلين بكافة أنواعها وأحجامها وأقطارها وأطوالها 

وغيرها وكافة مستلزماتها من وحدات وأنواع ولوازم المواسير البلستيك من المنتجات المعدنية وغيرها وكذلك 

الوصلت والكيعان وكافة المستلزمات الخاصة بهذه المنتجات .  - إنتاج أغطية غرف تفتيش بأنواعها ومقاساتها 

من الزهر و GRP وكافة مستلزماتها .    نشاط إستغلل المحاجرـ  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة 

الجاهزة    ـ  بيـع وتوريـد الخرسانة الجاهزة .  ـ الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية .  ـ مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التـراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة 

أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو 

التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة                       

أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  ـ مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط إستصدار التـراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة                    أو تشتريها 

أو

 - 11

لوتس للتنمية والستثمار الزراعي  Lotus for agricultural investments and development شركة 

سبق قيدها برقم     14844 قيدت فى 11-03-2021 برقم ايداع    1881 وفى تاريخ  15-05-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح   شراء وبيع وزراعة واستصلح الراضي بأنواعها )أكثر من الف فدان واقل من عشرين 

الف فدان( واقامة وتملك مشروعات النتاج الحيواني والداجني.  إدارة المشروعات الزراعية ومشروعات النتاج 

الحيواني والداجني لصالح الشركة وللغير وتقديم الستشارات الفنية )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا 

الستشارات القانونيه والستشارات  والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زياده راس المال والستحواذ وكذا 

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

المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية(.  التجارة العامة والستيراد والتصدير لكل ما هو مسموح 

به قانونا.  فرم وتعبئة وتغليف سيلج الذارة الخضراء.  تجارة وانتاج التقاوي والحاصلت الزراعية بجميع 

انواعها .  تاجير المعدات واللت الزراعية فيما عدا التاجير التمويلي .  تجارة السمدة و المبيدات الزراعية   مع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2017 وقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 

2008 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها  التي تزاول 

أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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12 - مودرن هوم فايندر

Modern home finder شركة سبق قيدها برقم     15435 قيدت فى 18-04-2021 برقم ايداع    2888 

وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح نشاط الشركة / التسويق العقارى .

16 - كونكس ر ستيت Conex Realestate شركة سبق قيدها برقم     21448 قيدت فى 2022-02-17 

التوريدات  برقم ايداع    1590 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الستثمار العقاري .   

تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982في  التوكيلت التجارية .   التسويق العقاري العمومية .   

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

13 - جنرال تكنولوجي لدارة المعلومات شركة سبق قيدها برقم     6873 قيدت فى 16-09-2019 برقم ايداع    

4863 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح    1- صناعة تكنولوجيا المعلومات  والتصالت 

بما تشملة من انشطه صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطة التعهيد وتطوير البرمجيات 

والتعليم التكنولوجى   2- اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها   3- اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب عليها   4- انتاج المحتوى اللكترونى بصورة المختلفه من صوت وصورة وبيانات   5- ادخال البيانات 

على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  6- اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحسبات بمختلف انواعها   7- انتاج 

وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها   8- اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات   

9- تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات   10- التصالت وخدمات النترنت  11- المشروعات التى تستثمر 

فى تطوير حقوق الملكية الفكرية بما فى ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية   12- مشروعات 

البحث والتطوير العلمى من اجل التنمية والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات 

التكنولوجيا الحديثه )مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنة 2003(  13- انشاء وادارة 

مراكز التدريب لعادة الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   14- انشاء وادارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها   15- حاضنات العمال التكنولوجية ودعم 

ريادة العمال   16- النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدى من صوت وصورة وبيانات الى محتوى رقمى بما 

فى ذلك رقم رقمنة المحتوى العلمى والثقافى والفنى   . تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية  

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسة 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 ولئحتة التفيذية (   . اعداد البرامج المحاسبية    . تقديم خدمات لوجيستية وتحصيل الفواتير .  .تقديم 

استشارات فى مجال النظم الدارية والمحاسبية وادارة العمال والموارد البشرية   )فيما عدا الستشارات القانونية  

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسة 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 ولئحتة التفيذية(  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة ان تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضيها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها 

ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

14 - مدريد للستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم     8545 قيدت فى 16-12-2019 برقم ايداع    7181 

إقامة  الستثمار العقارى.  • وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   غرض الشركة هو   •

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية.    تلتزم الشركة باحكام  وتشغيل مصنع تشكيل وتشغيل المعادن .  •

القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله 

التجارية ، ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض
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15 - فيرتكس للمقاولت العامة والستشارات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     16073 قيدت فى 

09-06-2021 برقم ايداع    3992 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   غرض شركة هو: 

- المقاولت العامة والستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتصميمات، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية ويشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة مع هذه النشطة ويجوز الشركة أن تكون لها 

مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 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 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

17 - مايلرز لسلسل المداد Mylerz Supply Chain شركة سبق قيدها برقم     18013 قيدت فى 

16-08-2021 برقم ايداع    5651 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  النقل البري للركاب 

و البضائع الداخلي و الدولي و الشحن و التفريغ و التخليص  الجمركي و الخدمات اللوجيستية ول يتم مزاولة نشاط 

النقل البري للركاب ) الداخلي – الدولي ( او البضائع ) الداخلي – الدولي ( و المهمات و خدمات النقل داخل القطر 

المصري او خارجة ال بعد القيد بسجل الناقلين و استخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم 

تشغيل و ادارة  التصدير     التسويق و التوزيع فيما هو مسموح بة قانونا     النقل البري الداخلي و الدولي :    

تقديم الستشارات ) فيما عدا مايتعلق باسواق الوراق  المخازن و المستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة .    

المالية و كذا الستشارات القانونية و الستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال و 

الستحواذ و كذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

التجارة العامة و التوزيع فيما  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال و لئحتة التنفيذية (    

اقامة تشغيل سلسل المداد    تحصيل الفواتير لحساب الغير     التوريدات العمومية     هو مسموح بة قانونا    

وذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذة النشطة و يجوز للشركة ان تشترك باي وجة من الوجوة مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبية 

باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانو

18 - الثير للستثمار والتطوير العقارى والوساطة العقارية شركة سبق قيدها برقم     20658 قيدت فى 

04-01-2022 برقم ايداع    94 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح التسويق العقارى - 

الوساطة الغقارية

19 - تعمير ستيل للصناعات  المعدنية والتجارة  شركة ذات مسئولية محدودة .

TAMEER STEEL FOR METAL ANDUSTRIES AND TRADING شركة سبق قيدها برقم     

23381 قيدت فى 05-08-2020 برقم ايداع    23961 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة هوتجارة وصناعة المشغولت المعدنية. وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.

20 - لوتس أروماتيكس lotus Aromatics شركة سبق قيدها برقم     16907 قيدت فى 04-08-2021 برقم 

ايداع    5354 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتخليط 

وتعبئة العطور الزيتية ومستلزماتها وملحقاتها والمعطرات ومستلزماتها وملحقاتها والزيوت العطرية ومستلزماتها 

وملحقاتها والبخور ومستلزماته وملحقاته ومستحضرات التجميل ومستلزماتها وملحقاتها والزيوت النباتية 

ومستلزماتها وملحقاتها ومكسبات الطعم والرائحة ومستلزماتها وملحقاتها والمنظفات والعطور )البخاخ( 

ومستلزماتهم وملحقاتهم والتصنيع لها وكذلك التصنيع للغير   والبيع والتسويق والتجارة اللكترونية والتصدير.  

وبشرط افراض حسابات ماليه مستقله ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حده.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.
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21 - بروليدرز ) للستشارات والحلول التسويقية والتدريب ( شركة سبق قيدها برقم     23362 قيدت فى 

تقديم  02-12-2018 برقم ايداع    6127 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح -

الستشارات والحلول التسويقية ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة 

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

اقامة وادارة  الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 21 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية (  -

أعمال التوصيف و  التسويق اللكترونى عبر النترنت .  - مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية   -

أعمال تصميم و إنتاج البرامج  التحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات و التطبيقات بمختلف أنواعها .  -

إنتاج المحتوي  والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها و التدريب عليها .  -

إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل  اللكتروني بصوره المختلفة من صوت و صورة و بيانات .  -

إنتاج و تطوير النظم  أعمال التوصيف و التصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - اللكترونية .  -

تنفيذ و  أعمال التوصيف و التصميم لشبكات ونقل و تداول البيانات .  - المدمجة وتشغيلها و التدريب عليها .  -

إدارة شبكات نقل و تداول البيانات .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية ، وبشرط 

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

وغيرها التي تزاول أعمالها شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج ، كما 

يجوز لها أن تندمج في شركة اخرى  أو معها او ان تتحول الى شركة طبيعية اخرى  وذلك كله طبقا  لحكام القانون 

.

22 - ماى بروبرتى للتسويق والستشارات العقارية

      My property for realestate marketing and consultancy شركة سبق قيدها برقم     

13224 قيدت فى 08-12-2020 برقم ايداع    6603 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   

التسويق والستثمار العقارى   تقديم الستشارات العقارية ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا 

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

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

المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحتة التنفيذية (   التجارة اللكترونية  ، تجارة الدوات والمستلزمات 

المنزلية   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذة النشطة   ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات او غيرها التى تزاول اعمال 

شبيهة 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 .

23 - ستريت لين للتطوير العقارى straight line شركة سبق قيدها برقم     13265 قيدت فى 

09-12-2020 برقم ايداع    5655 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :- 

الستثمار العقاري – التطوير العقاري – إدارة المشروعات عدا الدارة الفندقية – شراء وبيع وتأجير واقامة 

الوحدات الدارية والسكنية والفندقية – اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيتريات – الدارة أو التسويق أو 

التشغيل أو إدارة اللعاب الرياضية أو إنشاء الندية الخاصة أو الكاديميات الرياضية أو الندية الصحية أو مراكز 

اقامة وتشغيل وادارة المدارس ) عدا المدارس الدولية وبما ليتعدى التعليم الثانوى ( .  - اللياقة البدنية .   -

استصلح  وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع . استزراع الراضي المستصلحة 

. ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ، وأن تستخدم طرق 

الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 305 لسنة 2007 

المقاولت العامة والمتكاملة و  ومراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008 .   -

اقامة وتشغيل وادارة  التصدير . وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  - المتخصصة .   -

المولت والمراكز التجارية .   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 

التي 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 .

Page 118 of 181 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

24 - مزارع للخدمات الزراعية شركة سبق قيدها برقم     15488 قيدت فى 21-04-2021 برقم ايداع    

2978 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تقديم الستشارات فى المجال الزراعى )فيما عدا ما 

يتعلق باسواق الوراق المالية و كذا الستشارات القانونية و الستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم زيادة رأس 

المال و الستحواذ و كذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال و لئحته التنفيذية(.   شراء و بيع و توزيع المحاصيل 

الزراعية.-توريد المحاصيل الزراعية.-تجارة السمدة و المبيدات و البذور.- تجارة الشتلت وكافة المستلزمات 

الزراعية.-وتجارة المواشي.-انشاء وادارة المنصات اللكترونية. -التجارة اللكترونية.   وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين و اللوائح و القرارات السارية، وبشرط استصدار  التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.   و يجوز 

للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال 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 و ذلك طبقا 

لحكام القانون

33 - هايل فود باكينج Hayel Food Packaging شركة سبق قيدها برقم     21372 قيدت فى 

إقامة وتشغيل مصنع  14-02-2022 برقم ايداع    1408 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

لتصنيع وتعبئة وتغليف جميع المواد الغذائية وكافة منتجات اللبان .  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

25 - بريميم ايدج للستثمار التجاري 

PREMIUM EDGE FOR COMMERCIAL INVESTMENT شركة سبق قيدها برقم     19415 

قيدت فى 31-10-2021 برقم ايداع    8941 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تجارة 

وتوزيع السمدة الزراعية والكيماويات ) عدا الكيماويات والمواد الخطرة ( والزيوت بجميع  انواعها والمواد  

البترولية ومشتقاتها والمعدات واللت ومستلزمات حقول النفط والبترول والغاز  والمعدات واللت الزراعيه 

ومواد البناء بكافة انواعها  - ادارة المشروعات عدا الدراة الفندقية  - اعمال ادارة التنفيذ للمشروعات الصناعية 

ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع  - ادارة المنطقة 

الصناعية وصيانة المرافق والمنشأت بداخلها  - استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة 

للستزارع . استزاع الرضى المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح و الستزراع  وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر) اقل من عشرين الف فدان (  

- فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007ومراعاة  قرار رئيس جمهورية مصر 

العربية رقم 356 لسنة 2008  - الستيراد والتصديروالتوكيلت التجارية  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 

لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وبأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة 

التجارية  - إقامة وتشغيل مصنع وتكرير وتعبئة وتغليف الملح بجميع انواعه والتوابل والخضار المجمد  ولينشئ 

تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال  بعد الحصول علي التراخيص اللزمة  لمزاولة    غرضها من 

الجهات المختصه وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه بشرط استصدار  التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة  - ويجوز للشركة ان 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 فيها  او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

26 - ماس ميديا للتدريب mass media for training شركة سبق قيدها برقم     19450 قيدت فى 

01-11-2021 برقم ايداع    9001 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل وادارة 

مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية و النتاج الفني والتوزيع للفلم السينمائية والتلفزيونية والفيديو 

والمسرحيات والمسلسلت الذاعية والتلفزيونية وكافه العمال الفنية من ) تصوير – صوت – ميكساج – دوبلج 

– مونتاج – تحميض نيجاتيف – تصحيح ألوان
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27 - جرافتى للتجارة اللكترونية Gravity Of Electronic Commerce شركة سبق قيدها برقم     

20602 قيدت فى 02-01-2022 برقم ايداع    14 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح    

التجارة والتسويق اللكتروني عبر النترنت ،اقامة وتشغيل  وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع 

المشروبات )ماعدا الكحولية ( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواى   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذة النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها  

مصلحة أوتشترك بأى وجه من الوجود مع الشركاء وغيرها التى تزوال أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج ،كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقأ لحكام القانون ولئحته التنفيذية

37 - عناية كير للتجارة شركة سبق قيدها برقم     9718 قيدت فى 19-02-2020 برقم ايداع    1302 وفى 

تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الستثمار العقاري     تجارة و وتوزيع المستلزمات والجهزة 

الطبية .    اقامة وتشغيل صالون للحلقه     تجارة وتوزيع  ادوات ومستحضرات التجميل والكسسوارات .    

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه  التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا .    

ويجوز ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات  وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لمارسة هذه النشطة    

وغيرها التي تزاول اعمال بيهه 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

28 - بلوكرز BLOCKERS شركة سبق قيدها برقم     6792 قيدت فى 11-09-2019 برقم ايداع    4757 

وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : ) 1 ( تجارة وتوزيع وتركيب وتوريد 

وصيانة كاميرات المراقبة الداخلية والبوابات اللكترونية والهيدروليكية ومستشعرات تأمين السوار والبوابات 

والمبانى . ) 2 ( تصميم وتنفيذ أنظمة إدارة المبانى الذكية . ) 3 ( تصميم وإنتاج البرامج وتشمل : ) 1- أعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . 2- أعمال تصميم وإنتاج 

البرامج والتطبيقات وإنشآء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغليها والتدريب عليها . 3- إنتاج 

المحتوى اللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . 4- إدخال البيانات على الحاسبات بالوسآئل 

اللكترونية . ( . ) 4 ( تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الساسية للمعلومات والتصالت والتى تشمل : ) 

1- أعمال التوصيف والتصميم لمراكز البيانات وشبكات نقل وتداول البيانات وتأمين البيانات . 2- تنفيذ وإدارة 

شبكات نقل وتداول البيانات وتأمين البيانات . ( . ) 5 ( التصالت وخدمات النترنت . ) 6 ( إقامة شبكات نقل 

الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة . ) 7 ( برمجة وتصميم البرامج الدارية والمحاسبية 

وتطبيقات الموبايل وتصميم وإستضافة مواقع النترنت . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية ، وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تشترك بآى 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 .

29 - كي اتش بي فاليو KHB Value شركة سبق قيدها برقم     7695 قيدت فى 31-10-2019 برقم ايداع    

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية  6019 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   1-

التوريدات العموميه .  4- التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  3- الموارد البشريه .  2-

اقامة وتنظيم المؤتمرات والحفلت العامه والمعارض ) عدا المعارض السياحيه ( ) بشرط استصدار التراخيص 

تصميم المواقع اللكترونيه .  مع مراعاة  التسويق اللكترونى  .  6- اللزمه لكل معرض على حده ( .  5-

احكام القوانيين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه .  ويجوز 

للشركه ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه بأعمالها او التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج فىها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقآ 

لحكام القانون .
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30 - ايجي بيلد العقارية EGY BUILD شركة سبق قيدها برقم     18721 قيدت فى 19-09-2021 برقم 

ايداع    6778 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو :- تجهيز الراضي 

بالتمليك او اليجار وتنسيق  بمرافق البنية الساسية )مياة / صرف صحي / كهرباء / طرق ( واستغللها   -

المقاولت العامة  التنقيب واستخراج المعادن واعمال المناجم والمحاجر  - الحدائق والطرق والميادين.  -

التوريدات  توريد وتركيب المواد العازلة.  - التصدير والتوكيلت التجارية.  - والمتخصصة والمتكاملة .  -

تصميم وتوريد وتركيب الهياكل والمنشأت المعدنية .  مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  العمومية .  -

350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008   مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركه أن تكون 

لها مصلحه أو تشترك باي وجة من الوجوة 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 مع الهيئات السالفه أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

31 - مركز ايكونيك  للتدريب ICONIC TRAINING CENTER شركة سبق قيدها برقم     20075 قيدت 

فى 01-12-2021 برقم ايداع    9996 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل 

وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه .   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 .

32 - صن ميديكال للتجارة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     20689 قيدت فى 05-01-2022 برقم ايداع    

161 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح :  تجارة وتوريد 

الجهزة والدوات الطبية والكهربائية والتوريدات العمومية

34 - ياس براندس لتجارة وتعبئة المواد الغذائية  YAS BRANDS شركة سبق قيدها برقم     23531 قيدت 

فى 05-01-2022 برقم ايداع    912 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

تجارة المواد الغذائية / التصدير / إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة المواد الغذائية / تقديم الستشارات فى مجال المطاعم 

)فيما عدا 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 في 

المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية( / التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  / 

التوريدات العمومية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط إستصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

أعمال  شبيهةبأعمالها 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
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35 - ان اي ان للستشارات وادارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     5660 قيدت فى 20-06-2019 برقم 

ايداع    3218 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت 

بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات و انشطة التعهيد وتطوير البرمجيات 

والتعليم التكنولوجي  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها   -انشاء وادارة حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال   -النشطه المتعلقة 

بتحويل المحتوي التقليدي من صوت وصورة وبيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوي العلمي 

والثقافي والفني   - تصميم وتنفيذ وادارة مشروعات البنية الساسية للمعلومات والتصالت   -التسويق اللكتروني  

- اقامه وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  - اقامة وتشغيل وادارة المدارس ومعاهد التعليم 

الفني وتقديم الخدمات التعليمية )فيما ل يجاوز مرحلة التعليم الثانوي (  - تقديم الستشارات في مجال التحقيق من 

صحة المستندات والبيانات ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة 

راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية (      - انشاء وادارة الجامعات   

- استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  -استزراع الراضي المستصلحة   

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

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 و ذلك طبقا لحكام القانون

36 - عيد حامد علي رزق وشريكه شركة سبق قيدها برقم     7578 قيدت فى 24-10-2019 برقم ايداع    

5836 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  •

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطة النائيه والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس 

اقامة أو إداره وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الري وشبكات  الجمهوريه رقم 356لسنة 2008 .  •

اقامة او تشغيل واداره وصيانة  توزيعها وخطوط نقلها للراضي المخصصه للستصلح والستزراع.   •

اقامة المراكز التجارية وسلسل  محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقيه وتوصيلتها.  •

المدادبالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة 

اقامة  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  •

مع اللتزام بافراد حسابات مالية  اقامة وتشغيل المطاعم والكافتريات الثابتة.  • وتشغيل المخابز بكافة أنوعها .  •

ومركز مالي مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع 

بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ،وكذا لتتمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركه 

الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

38 - سولرس مصر للتجاره والستثمار ) ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     13495 قيدت فى 2020-12-22 

برقم ايداع    7011 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح التجارة العامه والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا التوريدات العمومية   تقديم الستشارات في المجالت التجاريه ) فيما عدا ما يتعلق باسواق 

الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله في مجال الوراق الماليه 

المنصوص عليها في الماده 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذيه ( اعداد وتصميم الكروت الذكيه 

وبيعها وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمه 

لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ومع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى 

الشركة الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطه
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39 - دليفرى شوب لدارة المشروعات Delivery Shop For Projects Management شركة سبق 

قيدها برقم     14452 قيدت فى 15-02-2021 برقم ايداع    1260 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل 

ادارة المشروعات   مع مراعاه القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة   النشاط ليصبح    

اقامة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات عدا  الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها   

تقديم الستشارات في مجال الخدمات اللوجيستية ) فيما عدا الستشارات القانونيه  مخازن الكيماويات الخطره   

والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق 

استعلم  النقل البري للبضائع فيما عدا النقل السياحي    ايجار السيارات     راس المال ولئحته التنفيذية(   

ميدانى عن الفراد و الشركات فيما عدا الستعلم الئتماني  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه   ويجوز للشركة ان تشترك باي وجة 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

40 - الكوثر للحاق العمالة شركة سبق قيدها برقم     14808 قيدت فى 09-03-2021 برقم ايداع    1809 

وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج

41 - المصريون المتحدون للعلف شركة سبق قيدها برقم     15161 قيدت فى 31-03-2021 برقم ايداع    

2433 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح    انشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 

أقامة وتشغيل  أقامة وتشغيل مصنع لنتاج العلف جميع النواع للدواجن والسماك والحيوان .  - -  2017

أقامة وتشغيل مصنع لنتاج جميع انواع المكرونة والشعرية ما عدا السيمولينا .  - مطحن لنتاج دقيق ذرة .  -

أقامة وتشغيل مصنع لنتاج المشروبات  أقامة وتشغيل مصنع لنتاج النشا والجلوكوز والكورن فلور .  -

تجارة الجملة والتجزئة الذرة الصفراء والفول الصويا والقماح وكافة المنتجات  الغازية شعير بدون كحول .  -

المسموح بها قانونا فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  ثانيا :  انشطة من خارج قانون الستثمار 

التوريدات العمومية فى كل ماهو مسموح به قانونا .  مع التزام الشركة بإفراد حسابات  رقم 72 لسنة 2017  -

مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ومع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الهيئات والشركات والمؤسسات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها ، أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون .

42 - الحجاز للستصلح الزراعي والنتاج الحيواني والداجني شركة سبق قيدها برقم     705 قيدت فى 

16-05-2018 برقم ايداع    765 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين 

الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في 

الستزراع وليس الري بطريق الغمر        فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008   تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك 

لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم   تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك 

لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم   تربية الخيول   الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية   

تصنيع اللحوم والسماك المصنعة لدي الغير  تصنيع اللبان ومنتجاتها لدي الغير   تدريج وتشميع وتعبئة وتغليف 

الحاصلت الزراعية لدي الغير  مع مراعاه 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 شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر لو في 

الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية
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43 - إنجيل بلست Angela Plast شركة سبق قيدها برقم     3090 قيدت فى 11-12-2018 برقم ايداع    

3819 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   غرض الشركه: -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الدوات الصحية من البلستيك والمعادن  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة.  ويجوز للشركة ان  يقرروا انشاء فروع او وكالت للشركة في مصر 

او في الخارج تكون لها مصلحة او تشترك باي وجهة 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 تلحقها بها وذلك طبقا ل حكام القانون ولئحته التنفيذية

44 - توب لين ايجيبت TOP LINE EGYPT شركة سبق قيدها برقم     10617 قيدت فى 2020-06-28 

برقم ايداع    2631 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركه انشطه داخل قانون 

72 هوادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه اعداد الدراسات والبحوث الفنيه والقتصاديه ودراسات 

الجدوي للمشروعات الستثماريه في مجال البنيه الساسيه تجاره الجمله والتجزئه داخل المناطق النائيه 

والمجتمعات العمرانيه الجديده   انشطه خارج قانون 72: تجاره وتوريد وتوزيع المواد الغذائيه واضافاتها 

ومكسبات الطعم والرائحه وجميع الخامات اللزمه للصناعات العذائيه والتوكيلت التجاريه

45 - اتش اند ام ليدينج اديج H AND M LEADING EDGE شركة سبق قيدها برقم     15113 قيدت فى 

29-03-2021 برقم ايداع    2358 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح    1( صناعة 

تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطه صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات 

وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي.   2(أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.    3(أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات 

ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.   4( التصالت وخدمات النترنت.   5(إقامة وإنشاء 

مصنع لتشكيل المعادن.      6(إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس)فيما عدا الدولية وبما ل يتعدى مرحلة الثانوي(.   

   7(إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني.     8( إنشاء الجامعات.      9( إقامة وتشغيل القرى 

السياحية والفنادق )الثابتة( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية )مع مراعاة            القرار الوزاري رقم 300 

لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط وإجراءات الترخيص بها(             وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية ،وبشرط استصدار الترخيص اللزمة             لممارسة هذه النشطه.   

10(إقامة المستشفيات والمراكز الطبيه والعلجية وتشمل التى:-   ش(المستشفيات المتخصصه أو المتكامله أو 

العامه وما تضمنه من انشطه داخلية علجية أو طبية بشرط أن تقدم )10%( سنويا بالمجان من عدد السرة التي 

يتم شغلها بالنسبة للمستشفي أو من الحالت التي يتم تقديم الخدمه الطبيه أو العلجيه أو التشخيصيه لها بالنسبة 

للمركز.   ص(اقامه وتشغيل المراكز الطبيه المتخصصه في الوعيه الدمويه والقلب

46 - بيج شوت ميديا Big Shot Media شركة سبق قيدها برقم     16532 قيدت فى 06-07-2021 برقم 

ايداع    4704 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل غرض الشركة ليصبح 

التجارةالعامة والتوزيع فيما هو مسموح به  قانونا و التسويق الليكترونى وذلك دوم الخلل بأحكام القوانين    

واللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدارالتراخيص اللزم لممارسة  هذه النشطة و يجوز للشركة ان 

تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها و التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها  بها و ذلك طبقا لحكام القانون

47 - النسر لقطع غيار الجهزة المنزلية شركة سبق قيدها برقم     22312 قيدت فى 04-04-2022 برقم ايداع    

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع قطع غيار  3484 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   •

حقن البلستيك   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط  الجهزة المنزلية.  •

أستصدار 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 أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .
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48 - وصل الغد شركة سبق قيدها برقم     1337 قيدت فى 19-07-2018 برقم ايداع    1557 وفى تاريخ  

تنظيم  تأجير السيارات )عدا النقل السياحي والليموزين(.  • 25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   •

النقل الجماعي البري للركاب  إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  • المؤتمرات.   •

إقامة وتشغيل مصنع لتشغيل قطاعات اللمنيوم وتصنيع أكسسوارات اللمنيوم  والبضائع )عدا النقل السياحي(.  •

التجارة العامة والتوزيع لكل ما هو مسموح به قانونا  وعلى الخص تجارة  وكل ما يلحق بهما ويتفرع منهما.  •

اللمنيوم ولوازمه والزجاج والستانلس ستيل.   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 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 في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية.

49 - فاست تراك  Fast Track شركة سبق قيدها برقم     12303 قيدت فى 12-10-2020 برقم ايداع    

5107 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الستيراد والتصدير  2-  توريد الكيماويات 

والكواشف المعملية والجهزة العلمية واجهزة الكمبيوتر واجراء البحاث والختبارات العلمية   3- التوكيلت 

التجارية   تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ، ول ينشئ 

تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعانوها على تحقيق غرضها 

فى مصر او الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

50 - ابرامكو للمقاولت العمومية والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     12899 قيدت فى 19-11-2020 برقم 

ايداع    6097 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :   تقديم الستشارات 

الهندسية )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية 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 .  - 

المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة   - التوريدات العمومية   - التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  -

مقاولت انشاء ورصف الطرق   -وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لمارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعملها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز 

لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها به وذلك طبقا لحكام القانون
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51 - الواقدان للمقاولت والتوريدات العمومية  ELwakdan شركة سبق قيدها برقم     20215 قيدت فى 

08-12-2021 برقم ايداع    10238 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح المقاولت العمومية 

التوكيلت التجارية ) تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1981 والقانون رقم  التورتدات العمومية .  • •  .

121 لسنة 1982 فى شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وسجل المستوردين ، ول ينشئ تأسيس الشركة أى حق 

فى  مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

النشطة المتعلقة بتحويل  التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا .  • باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  •

المحتوى التقليدى من صوت وصورة وبيانات الى محتوى رقمى بما فى ذلك رقمنة المحتوى العلمى والثقافى 

تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول  أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات .   • والفنى .   •

المشروعات التى تستثمر فى تطوير حقوق الملكية الفكرية بما  التصالت وخدمات النترنت .   • البيانات .   •

إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم  فى ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية .   •

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على تراخيص من الجهات المعنية ، ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول .   

إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد  •

مشروعات البحث والتطوير  الحصول على تراخيص الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون .   •

العلمى من اجل التنمية ، والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا 

إنشاء  إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  .   • الحديثة .   •

وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها .   •

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال .   ــ وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارت 

السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ــ ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 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 .

52 - ريد هامرز للدعاية والعلن  Red Hummers شركة سبق قيدها برقم     23443 قيدت فى 

06-01-2003 برقم ايداع    86 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . الدعاية 

والعلن فى كافة المجالت وباستخدام كافة وسائل الدعاية والعلن المسموعة  والمقرؤة والمرئية والمكتوبة . مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 0 

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه أو تشترك باى 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 فى 

الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

53 - فالف تك للعبوات Valve - teck for bags شركة سبق قيدها برقم     1651 قيدت فى 2018-08-16 

برقم ايداع    1953 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   إضافة نشاط إلى النشطة الساسية 

تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية و مركز مالى مستقل بالنشطة الواردة بقانون  التصنيع لدى الغير  - -  -:

الستثمار  وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم ) 72 ( لسنة 2017م و عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بضمانات و الحوافز  الواردة 

مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة  بذات القانون .  -

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و  لممارسة هذه النشطة   -

غيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما 

يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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54 - اينار للصناعات التكنولوجية E- NAR شركة سبق قيدها برقم     9875 قيدت فى 27-02-2020 برقم 

انشطة داخل  ايداع    1511 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   غرض الشركة هو   -

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع اللت والمعدات والدوات الكهربائية  قانون 72 لسنة 2017  -

والصناعات الهندسية .  - اقامة وإدارة وتشغيل مصنع لعادة وتدوير القمامة والنفايات بكافة أنواعها واشكالها .  

انشطة خارج قانون  تجارة  الجملة والتجزئة لللت والمعدات والدوات الكهربائية والصناعات الهندسية .  - -

تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  التوكيلت التجارية   - التوريدات العمومية .   - 72 لسنة 2017 :   -

120   لسنة 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، ولينشىء تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة 

غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام 

تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات  القوانين المنظمة لهذا الغرض  .  -

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ و كذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  ولئحته التنفيذية  .  -

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

لسنة 2017 ، وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .   وذلك 

دون الخلل باحكام القوانين واللوائح  والقرارات  السارية  وبشرط  استصدار التراخيص اللزمة  لممارسة  هذه   

ويجوز للشركة  ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول  أعمال  شبيهة   النشطة .  -

باعمالها أو التي  قد تعاونها علي تحقيق  غرضها في مصر أو في الخارج  ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها  أو تلحقها بها . وذلك  طبقا لحكام  القانون

55 - بنيان للتشييد والستثمار العقاري وإدارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     8574 قيدت فى 

17-12-2019 برقم ايداع    7227 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح المقاولت العامة  

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه بشرط استصدار الترخيص اللزمه لممارسه هذه 

النشطه   ويجوز للشركه ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيها بأعمالها 

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  ما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها وذلك طبقا لحكام القانون

56 - الداو للغذية والمشروبات شركة سبق قيدها برقم     1351 قيدت فى 19-07-2018 برقم ايداع    1572 

إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم الثابتة والكافيتريات   • وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح •

إقامة وتشغيل الفنادق )الثابتة ( والقري  التوريدات العمومية   • التجارة العامة فيما هو مسموح بة قانونيا   •

السياحية والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والنشطة المكملة او المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية 

ورياضية وتجارية وثقافية وإقامة المعارض . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة 

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 الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة 

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

اللزمة لمباشرة نشا طها
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57 - انترو سينا )1( لدراسات الطاقه شركة سبق قيدها برقم     7658 قيدت فى 30-10-2019 برقم ايداع    

5958 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح مشروعات إنتاج الهيدروجين غير الخضر 

ومشتقاته.  مشروعات خفض النبعاثات.  إعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات الجدوى 

للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية.  تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد 

الكهرباء والطاقة على إختلف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها.  إقامة وتشغيل وإدارة محطات توليد الكهرباء 

من الطاقة الشمسية.  تقديم إستشارات لتوفير وترشيد الطاقة وإعداد دراسات الجدوى والدراسات المفصلة لها وتنفيذ 

مشاريع ترشيد الطاقة.  توريد وتركيب الجهزة الخاصة بأنظمة الطاقة الشمسية والصيانة المتنقلة لها. وعلى 

الشركة اللتزام بأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015.  حفر آبار المياه ، وتصميم وإقامة أو إدارة أو توريد وتركيب 

وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها ، وفقا  

للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن ، وتصميم وتنفيذ العمال الكهروميكانيكية المرتبطة بها والمقاولت 

العامة ؛ و  وتصميم أو إقامة أو إنشاء أو توريد وتركيب وتشغيل وصيانة محطات وشبكات توزيع ومعالجة مياه 

الصرف الصحي والصناعي التي تستخدم في جميع النشطة الصناعية والبيئية والبنية التحتية والساسية.  

التوريدات العمومية؛ و   إنشاء وإقامة وإدارة مركز لعداد وتدريب الموارد البشرية.  وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقراراتالسارية ، 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.

58 - جيرمان استاندر GERMAN STANDARED شركة سبق قيدها برقم     13454 قيدت فى 

20-12-2020 برقم ايداع    6548 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تجارة الدوات 

الصحية.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

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

شبيهة بأعمالها او التي تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون

59 - جلفز GLOVES شركة سبق قيدها برقم     13790 قيدت فى 11-01-2021 برقم ايداع    201 وفى 

تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح عقدالتعديل المعتمد من الهيئة العامة للستثمار   بتاريخ 

22/05/2022 ومحضر تصديق شهر عقاري الستثمار برقم 1484 / ص لسنة 2022 تم تعديل التى :-     

غرض الشركة هو .-  •تقديم الستشارات في مجال التدريب والتجارة والتسويق وتقديم الخدمات عبر النترنت   )

فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستتشارات القانونية والستشارات والدرسات  المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة رأس اللمال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن  الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها في   المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية (  •إقامة 

وتنظيم المعارض ما عدا المعارض السياحية  والمؤمرات والندوات )بشرط استصدر التراخيص  اللزمة لكل 

معرض على حده(  •اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية   وتدريب الموارد البشرية   •ادارة المنصات 

اللكترونية   •التجارة العامة والتوزيع    •التوريدات العمومية  وذلك  دون الخلص باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة   ويجوز للشركة ان تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها   او التي قد تعاونها على تحقق غرضها 

في مصر او في الخارج ،كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تحلقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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60 - غرين بردج سوليوشن Green Bridge solutions شركة سبق قيدها برقم     13931 قيدت فى 

19-01-2021 برقم ايداع    425 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   - تجارة  وتوزيع 

الدوية والمستحضرات الطبية ، ومستحضرات التجميل ، ومستلزمات العناية الشخصية ، والمستلزمات الطبية 

ومستلزمات الصيدليات ومستلزمات السنان ومعامل ومراكز السنان ، والدوية ومستحضرات البيطرية 

والمركزات واضافات العلف ، والمواد الغذائية ، وأغذية ومستلزمات الطفال  والكيماويات والمبيدات والمواد 

البتروكيماوية.   - تجارة وتوزيع قطع الغيار، والعدد والدوات والجهزة والمعدات الطبية والكهربئية واللكترونية 

والميكانيكية والهندسية وتجهيزات المستشفيات والعيادات الطبية والصيانة المتنقلة لجميع ما سبق .  - اقامة وتشغيل 

وادارة مركز صيانة الجهزه والمعدات الطبية و اللكترونية.  - التجار في السمدة والمخصبات الزراعية.  - 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  - التجار في تقاوي وبذور الحاصلت الزراعية.  - التسويق والتوريدات 

العمومية

61 - السرايا للستثمار و التنميه الزراعية و النتاج الحيوانى ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     23424 قيدت 

فى 12-08-2015 برقم ايداع    22430 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1-استصلح 

وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزارع واستزراع الراضى المستصلحه )فى حدود الف 

فدان (ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم 

طرق الرى الحديثة وليس الرى بطريق الغمر ولها فى سبيل ذلك حق تملك واستئجار الراضى واستيراد اللت 

والمعدات الزراعية وقطع الغيار والسمده والكيمياويات .  2-تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج 

السللت او اللبان او التسمين او اللحوم .  3-تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت 

او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم   4-اقامة المزارع السمكية وكذا صيد السماك .  5-النقل المبرد 

او المجمد للبضائع ويشمل اعمال الشحن والتفريغ اللزمة لمباشرة النشاط .  مع التزام الشركة بافراد حسابات 

مستقلة ومركز مالى مستقل لكل نشاط عل حده مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008   وعل الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمه لمباشره نشاطها وفقا لحكام القانون .

62 - نيكست يونت للستثمار العقاري NEXT UNIT شركة سبق قيدها برقم     1050 قيدت فى 

21-06-2018 برقم ايداع    1196 وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:  

-التوريدات العمومية  -التجارة العامة  -التسويق العقاري  -المقاولت العامة  -مقاولت التشطيبات والديكوراتمع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

356 لسنة 2008  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 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 في الهيئات السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقأ لحكام القانون ولئحته التنفيذية

63 - بلك ايز انترناشيونال BLACK EYES INTERNATIONAL شركة سبق قيدها برقم     10464 

قيدت فى 14-06-2020 برقم ايداع    2396 وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح التوريدات 

العمومية وعلي الخص توريد المستلزمات والجهزة الطبية بكافة انواعها التوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 في شأن تنظيم أعما ل الوكالة التجارية والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شأن 

سجل المستوردين و تعديلته تجهيز المستشفيات والمعامل الطبية والعيادات يجوز 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 مصراو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركة احصو علي 

كافة التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها   المقاولت العامه
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الكيان القانونى

1 - عيد جمال على شعبان وشريكته شركة سبق قيدها برقم     22526 قيدت فى 02-04-2017 برقم ايداع    

12127 وفى تاريخ  10-05-2022    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  ، 8327   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-05-2022 برقم ايداع    4345 الى   جولدن للصناعات الهندسية

2 -  فى تاريج :08-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 14126   وتم 

Breadfast ايداعه بتاريخ 08-05-2022 برقم ايداع    4311 الى    بريد فاست

3 -  فى تاريج :08-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 14126   وتم 

Breadfast ايداعه بتاريخ 08-05-2022 برقم ايداع    4310 الى    بريد فاست

4 -  فى تاريج :08-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 14126   وتم 

Breadfast ايداعه بتاريخ 08-05-2022 برقم ايداع    4308 الى    بريد فاست

5 -  فى تاريج :08-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23081   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-05-2022 برقم ايداع    4315 الى   العقالى لتجارة المواد الغذائية ش.ذ.م.م

6 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 22526   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-04-2017 برقم ايداع    12127 الى   عيد جمال على شعبان وشريكته

7 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23124   وتم 

Fila ايداعه بتاريخ 10-05-2022 برقم ايداع    4398 الى   فيل

8 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23134   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-05-2022 برقم ايداع    4410 الى   الشمس لدارة المطاعم

9 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 15495   وتم 

PLAZA INN ايداعه بتاريخ 11-05-2022 برقم ايداع    4461 الى   بلزا إن هوتيل لدارة الفنادق

10 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 21757   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-05-2022 برقم ايداع    4449 الى   مملكة سنابل للستثمار التجاري

11 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23151   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-05-2022 برقم ايداع    4447 الى   علوان للتوكيلت التجاريه الستيراد والتصدير

12 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23158   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-05-2022 برقم ايداع    4463 الى   أسامه عبدالحميد محمود عطا وشركاه

13 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23159   وتم 

ONYX  ايداعه بتاريخ 11-05-2022 برقم ايداع    4464 الى   اونيكس لصناعة وتجارة البتروكيماويات

PETROCHEMICAL INDUAERY ش.م.م

14 -  فى تاريج :12-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23185   وتم 

Dutch Ice Cream ايداعه بتاريخ 12-05-2022 برقم ايداع    4522 الى   الهولندية لليس كريم

15 -  فى تاريج :15-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 14844   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-03-2021 برقم ايداع    1881 الى   

Lotus for agricultural investments and development  لوتس للتنمية والستثمار الزراعي

16 -  فى تاريج :15-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23215   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-05-2022 برقم ايداع    4599 الى   كوزموفان ايجيبت للستثمار السياحى والخدمات 

الترفيهية
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17 -  فى تاريج :15-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23215   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-05-2022 برقم ايداع    4600 الى   كوزموفان ايجيبت للستثمار السياحى والخدمات 

الترفيهية

18 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 5204   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-04-2019 برقم ايداع    2572 الى   وضع الشركة تحت التصفية

19 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 12065   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-05-2022 برقم ايداع    4646 الى   فانتدج ايجيبت للمشروعات السياحية والترفيهية )مطاعم 

بابا جونز(

20 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 16073   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-06-2021 برقم ايداع    3992 الى   فيرتكس للمقاولت العامة والستشارات الهندسية

21 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23219   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-05-2022 برقم ايداع    4618 الى   عبور لند للصناعات الغذائيه

22 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 4244   وتم 

bloudan for trading  ايداعه بتاريخ 04-03-2019 برقم ايداع    1212 الى   بلودان للتجارة والتصدير

and export

23 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 4858   وتم 

AYANCOايداعه بتاريخ 09-04-2019 برقم ايداع    2084 الى   ايانكو للمقاولت والتشطيبات والتوريدات

24 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23257   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-05-2022 برقم ايداع    4686 الى   احمد حامد محمد الكشر وشريكية

25 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23381   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-08-2020 برقم ايداع    23961 الى                  تعمير ستيل للصناعات  المعدنية والتجارة  

شركة ذات مسئولية محدودة .

TAMEER STEEL FOR METAL ANDUSTRIES AND TRADING

26 -  فى تاريج :18-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 21819   وتم 

CASH ايداعه بتاريخ 18-05-2022 برقم ايداع    4715 الى   كاش للتمويل متناهى الصغر

27 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 16581   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-07-2021 برقم ايداع    4806 الى   اكرم  سيد ابراهيم سيد ابراهيم وشريكه شركه تضامن 

السمه التجاريه اي أم كي باك للصناعه

28 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23316   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-05-2022 برقم ايداع    4784 الى   شركه كونسوقره للتوكيلت التجاريه والستشارات الفنيه 

}كونسوقره {

29 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23317   وتم 

P H For Restaurants  ايداعه بتاريخ 19-05-2022 برقم ايداع    4785 الى   بى اتش لدارة المطاعم

Management

30 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23321   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-05-2022 برقم ايداع    4791 الى   سقارة جروب لتصنيع وتجارة العلف

31 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 13591   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-05-2022 برقم ايداع    4830 الى    تاى هاوس للستيراد والتصدير
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32 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 14395   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-02-2021 برقم ايداع    1163 الى   محمد عبادة عبدالحكيم شياح وشريكة

33 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 14810   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-05-2022 برقم ايداع    4800 الى   جولد لدارة الصيدليات

34 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 14810   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-05-2022 برقم ايداع    4801 الى   جولد لدارة الصيدليات

35 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 19136   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-05-2022 برقم ايداع    4817 الى   رابت مصر

36 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 21698   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-05-2022 برقم ايداع    4814 الى   توفير للمواد الغذائية  كازيون

37 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 21698   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-05-2022 برقم ايداع    4815 الى   توفير للمواد الغذائية  كازيون

38 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 21698   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-05-2022 برقم ايداع    4813 الى   توفير للمواد الغذائية  كازيون

39 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23340   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-05-2022 برقم ايداع    4828 الى   إبدا لتجارة و توزيع الدوية

40 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23531   وتم 

YAS   ايداعه بتاريخ 05-01-2022 برقم ايداع    912 الى   ياس براندس لتجارة وتعبئة المواد الغذائية

BRANDS

41 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 9718   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2020 برقم ايداع    1302 الى   عناية كير للتجارة

42 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 16027   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-05-2022 برقم ايداع    4878 الى   بى أم مينى 

B M MINI 

43 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23342   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-05-2022 برقم ايداع    4834 الى   النصارى لب

44 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23343   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-05-2022 برقم ايداع    4835 الى   زد كى تيكو شمال افريقيا

45 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23344   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-05-2022 برقم ايداع    4836 الى   الجمال للنظمة الصناعية

46 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23351   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-05-2022 برقم ايداع    4865 الى   اكاديمية ايمز لكرة القدم

47 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23355   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-05-2022 برقم ايداع    4871 الى   شركة مجموعه الصفوة التجارية

48 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23370   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-05-2022 برقم ايداع    4895 الى   الرؤية العربية للخدمات الهندسية وادارة المشروعات

49 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23480   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-02-2011 برقم ايداع    3200 الى   نمر محمود محمد عوض وشركاة
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50 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 5011   وتم 

first food  ايداعه بتاريخ 25-05-2022 برقم ايداع    4969 الى   الشركه الولى للخدمات الغذائية - مصر

) services egypt LLC

51 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 21346   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-05-2022 برقم ايداع    4970 الى   امونتكس للتجارة والتوريدات 

Amontex

52 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23403   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-05-2022 برقم ايداع    4985 الى   شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) 

مراكز الشفا التخصصيه (

53 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23403   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-05-2022 برقم ايداع    4986 الى    شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) 

مراكز الشفا التخصصيه (

54 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23403   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-05-2022 برقم ايداع    4980 الى   شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) 

مراكز الشفا التخصصيه (

55 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23403   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-05-2022 برقم ايداع    4982 الى   شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) 

مراكز الشفا التخصصيه (

56 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23403   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-05-2022 برقم ايداع    4992 الى   شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) 

مراكز الشفا التخصصيه (

57 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23443   وتم 

Red Hummers  ايداعه بتاريخ 06-01-2003 برقم ايداع    86 الى   ريد هامرز للدعاية والعلن

58 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 17084   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-05-2022 برقم ايداع    5065 الى   ميدل ايست تاج لتجارة لعب وملبس الطفال

59 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23403   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-05-2022 برقم ايداع    5020 الى   شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) 

مراكز الشفا التخصصيه (

60 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23403   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-05-2022 برقم ايداع    5021 الى   شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) 

مراكز الشفا التخصصيه (

61 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23403   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-05-2022 برقم ايداع    5023 الى   شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) 

مراكز الشفا التخصصيه (

62 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23403   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-05-2022 برقم ايداع    5026 الى   شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) 

مراكز الشفا التخصصيه (

63 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23403   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-05-2022 برقم ايداع    5030 الى   شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) 

مراكز الشفا التخصصيه (
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64 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23431   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-05-2022 برقم ايداع    5051 الى    طيبه 2000 لخدمات الحراسه

65 -  فى تاريج :29-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23454   وتم 

Amazing     ايداعه بتاريخ 29-05-2022 برقم ايداع    5096 الى   اميزنغ بيوتى لمستحضرات التجميل

Beauty

66 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 10259   وتم 

HB Enterprise ايداعه بتاريخ 24-03-2020 برقم ايداع    2039 الى   اتش ب للمشروعات

67 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23478   وتم 

EyOUTH FOR  ايداعه بتاريخ 30-05-2022 برقم ايداع    5143 الى   ايوث للتدريب وادارة المشروعات

TRAINING AND PROJECTS MANAGEMENT

68 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23493   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-05-2022 برقم ايداع    5173 الى   النور للمقاولت والتوريدات ش م م

69 -  فى تاريج :31-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23513   وتم 

B Capital Investments ايداعه بتاريخ 31-05-2022 برقم ايداع    5228 الى   بى كابيتال انفستمنت

70 -  فى تاريج :31-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23519   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-05-2022 برقم ايداع    5242 الى   شركة ابراهيم خليل محمد محمد
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الشخاص

1 - مصطفى ابراهيم عبدالحكم محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23156   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2000 برقم ايداع   666 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2000  بــ :  

2 - المعاون احمد محمد محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    22633   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-07-2006 برقم ايداع   10921 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2006  بــ :  منح السيد / المعاون 

احمد محمد محمد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا الحق في التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها 

أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وله 

منفردا الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ، وله منفردا حق التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان والعتمادات 

المستندية والتوقيع علي الشيكات والوراق المالية وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له حق التوقيع علي العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق التوقيع علي عقود الشراء والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ، وله حق توكيل أو تفويض الغير في 

كل أو بعض ما ذكر ، وله الحق منفردا في تأسيس شركات الموال والشركات الخاضعة لحكام القانون رقم 159 

لسنة 1981 ولئحته التنفيذية والشركات الخاضعة للقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية ، و كافة أنواع 

الشركات ، الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط ، وأية تعديلت في عقود كافة أنواع الشركات والتوقيع على 

عقود التعديل بصفة عامة ، ويشمل هذا التوقيع على عقود التأسيس وكذا التوقيع والتسجيل في سجل الوكلء 

والوسطاء التجاريين وسجل المستوردين وسجل المصدرين ومصلحة الضرائب  ) بكافة أنواعها وفروعها وشعبها 

ولجانها ( والهيئة العامة للستثمار ومصلحة الشهر العقاري ومصلحة الشركات ومصلحة التسجيل التجاري 

والغرفة التجارية ومصلحة الجوازات وإستخراج تراخيص العمل والقامة والهيئة العامة لسوق المال والهيئة 

القومية للتأمينات الجتماعية ومكاتبها المختلفة وكذلك أمام التحاد المصري لمقاولي التشيد والبناء وكذلك في كل 

ما يتعلق بشئون التأمينات الجتماعية وكافة الجهات الخاصة والعامة والحكومية بما في ذلك التوقيع على كافة 

التعهدات والقرارات والمستندات وتسليم وتسلم كافة المستندات ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  الحق في 

أن يفوض أو يوكل من يشاء في كل أو بعض ما ذكر

3 - اسلم محمد حلمى صلح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    64   وتم ايداعه بتاريخ    19-03-2018 برقم 

ايداع   67 تم التأشير فى تاريخ 19-03-2018  بــ :  

4 - عمرو محمد احمد عبد العال  مدير فرع   المقيد برقم قيد    705   وتم ايداعه بتاريخ    2018-05-16 

برقم ايداع   765 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2018  بــ :  

5 - ناصر احمد عبدالعال علي حجازي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    705   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-2018 برقم ايداع   765 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2018  بــ :  
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6 - عثمان على ابراهيم حسانين  مدير   المقيد برقم قيد    1029   وتم ايداعه بتاريخ    19-06-2018 برقم 

ايداع   1169 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2018  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهم في 

هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون 

أولئحته  التنفيذية للجمعية العامة ولهم منفردين أو مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر.  وللسيد/ عثمان علي إبراهيم حسانين – مدير، منفردا  أوسع السلطات في كافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف وفتح وغلق الحسابات وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها 

وكذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات.  وللسيد/ خالد إبراهيم عبد الحميد الشافعي – مدير، 

منفردا  إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل بحد أقصى مبلغ 

وقدره 300,000 )ثلثمائة ألف جنية مصري( أو ما يعادله من عملت أجنبية وفيما يزيد على ذلك يكون حق له 

التوقيع مجتمعا  مع السيد/ عثمان علي إبراهيم حسانين – مدير.  وله أيضا منفردا  الحق في التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور 

التعامل مع البنوك والمصارف بحد أقصى مبلغ وقدره 300,000 )ثلثمائة ألف جنية مصري( أو ما يعادله من 

عملت أجنبية وفيما زاد عن ذلك يكون له حق التوقيع مجتمعا  مع السيد/ عثمان علي إبراهيم حسانين – مدير.

7 - مصطفى محمد صادق عبد المعبود  مدير   المقيد برقم قيد    1050   وتم ايداعه بتاريخ    2018-06-21 

برقم ايداع   1196 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2018  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله 

منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجميعه العامة ، وللسيد/ مصطفي محمد صادق عبد المعبود منفردا الحق في 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 وفتح حسابات وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات و الفراج عن رأس المال وحق القتراض 

والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له منفردا حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع  والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل 

ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجارية وله منفردا ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله 

حق توكيل او تفويض الغير  في كل او بعض ما ذكر

8 - عبد الرحمن محمود عبد الوهاب شحاته  مدير   المقيد برقم قيد    1050   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2018 برقم ايداع   1196 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2018  بــ :  استقاله

9 - مصطفى اسماعيل مصطفى سرهنك  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1169   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2018 برقم ايداع   1348 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2018  بــ :  التنفيذى - تفويض كل من السيد/ 

محمد عبد ا حسن الساده عضو مجلس الدارة المنتدب والسيد/ إيهاب أحمد محمد البشير رئيس القطاع المالي 

والسيد/ إسماعيل مصطفي إسماعيل سرهنك عضو مجلس الدارة التنفيذي في التوقيع أي إثنين منهم مجتمعين على 

الشيكات والتحويلت البنكية الخاصة بالشركة والتي تخص معاملت حوالت ويسترن يونيون لدي أي من البنوك 

المصرية في حدود مبلغ US 5,000,000$)خمسة مليون دولر أمريكي( للشيك الواحد و/أو التحويل البنكي 

وبدون حد أقصي لجمالي المبالغ المنصرفة من الحساب طبقا  للحتياج اليومي للتشغيل.  2( تفويض كل من 

السيد/ محمد عبد ا حسن الساده عضو مجلس الدارة المنتدب والسيد/ إيهاب أحمد محمد البشير رئيس القطاع 

المالي والسيد/ إسماعيل مصطفي إسماعيل سرهنك عضو مجلس الدارة التنفيذي في التوقيع أي إثنين منهم 

مجتمعين على الشيكات والتحويلت البنكية الخاصة بالشركة وطلب إصدار الشيكات المصرفية والتحويلت البنكية 

بكافة أنواعها فى حدود مبلغ 5,000,000 جنيه مصرى )خمسة مليين جنيها  مصريا ( بدل  من 4,000,000 

جنيه مصرى )أربعة مليين جنيها  مصريا (.
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10 - ايهاب كمال منير المصرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1169   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2018 برقم ايداع   1348 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2018  بــ :  عضو  مجلس ادارة ممثل عن 

شركة الهلي كابيتال القابضة بدل من الستاذ  محمد هشام محمد عطية

11 - وليد عبد الرحمن فرج ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    1312   وتم ايداعه بتاريخ    2018-07-17 

برقم ايداع   1528 تم التأشير فى تاريخ 17-07-2018  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله 

منفردا  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة 

أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة وللمدير 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 جميع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل 

ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها  وكذلك  له الحق فى التوقيع على عقود الشراء و القتراض والرهن والبيع  

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها  وله الحق فى تعين 

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 التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل . وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل أوبعض ما ذكر

12 - حاقظ شفيق برغوث  مدير   المقيد برقم قيد    1427   وتم ايداعه بتاريخ    30-07-2018 برقم ايداع   

1667 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2018  بــ :  

13 - رفيق شفيق برغوث  مدير   المقيد برقم قيد    1427   وتم ايداعه بتاريخ    30-07-2018 برقم ايداع   

1667 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2018  بــ :  

52 - محمد يوسف يوسف احمد المراسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5285   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2019 برقم ايداع   2688 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2019  بــ :  استقاله

53 - طلل محمد عقيل وشاح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5497   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2019 برقم ايداع   2996 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2019  بــ :  تجديد مدة اعضاء مجلس الدارة

54 - احمد عدلى عبد الحميد عبد الباقى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    5527   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-2019 برقم ايداع   3040 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2019  بــ :  

55 - امير اسحق حسين مصطفى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    5527   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-2019 برقم ايداع   3040 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2019  بــ :  

56 - سامى فتحى محمد حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    5527   وتم ايداعه بتاريخ    2019-06-11 

برقم ايداع   3040 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2019  بــ :  

57 - سنوسى عبد التواب سنوسى صميدة  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    5527   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-2019 برقم ايداع   3040 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2019  بــ :  

14 - سميرة ابراهيم دعدوش  مدير   المقيد برقم قيد    1427   وتم ايداعه بتاريخ    30-07-2018 برقم ايداع   

1667 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2018  بــ :  ويمثل رفيق شفيق برغوث/حافظ شفيق برغوث /سميره 

ابراهيم دعدوش الشركه فى علقتهم مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره 

الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحه التنفيذيه للجمعيه العامه 

والمديرون السوريون منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امان جميع الجهات 

الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارفمن سحب وايداع والتوقيع محل الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافه صور 

التعامل مع البنوك والمصارف وكان ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء 

والبيع لصول الشركه وممتلكاتها والراضى والسيارات باسم الشركه ولمصالحتها وكذلك حق التوقيع على عقود 

القرض والرهن باسم الشركه ولمصلحتها والحق فى تعين وعزل كافهالسندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه ولهم الحق فى تفويض او توكيل الغير فى التعامل باسم 

الشركه وضمن اغراضها وكذلك التعامل مع البنوك وللمدير المصرى حق اداره العلقات العامه فقط

15 - خالد عبدالنعيم عبدالرحمن رمضان  مدير   المقيد برقم قيد    1427   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2018 برقم ايداع   1667 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2018  بــ :  استقاله
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16 - وائل رشاد محروس بحيري  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1543   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2018 برقم ايداع   1811 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2018  بــ :  الموافقة بالجماع على اعادة 

تجديد مدة مجلس الدارة

17 - محمد ابراهيم السيد مصطفى سلمه  مدير   المقيد برقم قيد    1651   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2018 برقم ايداع   1953 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2018  بــ :  

18 - محمود سلمه دسوقي أحمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1651   وتم ايداعه بتاريخ    2018-08-16 

برقم ايداع   1953 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2018  بــ :  استقالة

19 - احمد محمد رمزى الشافعى  مدير   المقيد برقم قيد    1776   وتم ايداعه بتاريخ    03-09-2018 برقم 

ايداع   2112 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2018  بــ :  

20 - راندا بنت عبد الحميد بن عبد المجيد الرخاوي  مدير   المقيد برقم قيد    1776   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2018 برقم ايداع   2112 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2018  بــ :  

21 - هشام محمد رمزى الشافعى  مدير   المقيد برقم قيد    1776   وتم ايداعه بتاريخ    03-09-2018 برقم 

ايداع   2112 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2018  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير وللسيد / 

احمد محمد رمزى الشافعى  منفردا في هذا الصدد اوسع  السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما 

احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته  التنفذية للجمعية العامة 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  وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن 

راس المال منفردا وكل ذلك باسم الشركة وضمن  اغراضها  وكذلك له منفردا  الحق في التوقيع على عقود الشراء 

والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة  وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولصالحها وللمديرون مجتمعين او منفردين   الحق في تعين 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 ولهم حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر

22 - مصطفي علي حميده ابراهيم الشربيني  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2093   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2018 برقم ايداع   2514 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2018  بــ :  

23 - تسنيم علي نجيب محمد علي نجيب  مدير   المقيد برقم قيد    2221   وتم ايداعه بتاريخ    2018-10-10 

برقم ايداع   2668 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2018  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة

24 - عمر محمد على احمد عبد الرازق  مدير   المقيد برقم قيد    2864   وتم ايداعه بتاريخ    2018-11-26 

برقم ايداع   3523 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2018  بــ :  

25 - محمد عبدالجابر سيد غانم  مدير   المقيد برقم قيد    2864   وتم ايداعه بتاريخ    26-11-2018 برقم 

ايداع   3523 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2018  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة يمثل 

المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ بة صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة ولهما 

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 راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما 

الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وا 

برام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

26 - دونج دونج ين DONGDONG YIN  مدير   المقيد برقم قيد    3090   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-2018 برقم ايداع   3819 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2018  بــ :  
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27 - هوانج ايشو HUANG AISHU  مدير   المقيد برقم قيد    3090   وتم ايداعه بتاريخ    2018-12-11 

برقم ايداع   3819 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2018  بــ :  

28 - عاطف عطا معوض داود  مدير   المقيد برقم قيد    3090   وتم ايداعه بتاريخ    11-12-2018 برقم 

ايداع   3819 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2018  بــ :  يمثل المديرون  الول والثاني ) السيد/دونج دونج 

DONGDONG YIN والسيدة/هوانج ايشو HUNG AISHU  مجتمعين اومنفردين في هذا الصدد اوسع 

السلطات ل دارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع 

السلطات ل دارة الشركة والتعامل باسمها 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 

وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصاريف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال 

وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع 

والرهن   ل صول لشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي وكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ  وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعلت الشركة بالنقد او 

بالجل وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .  وللسيد /

عاطف عطا معوض داود مدير العلقات العامة بالشركة  / حق ادارة العلقات العامة للشركة فقط

29 - نصر عبد العليم محمد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    3564   وتم ايداعه بتاريخ    14-01-2019 برقم 

ايداع   268 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2019  بــ :  استقالة

30 - حسام الدين حسني حسن هلل  مدير   المقيد برقم قيد    3564   وتم ايداعه بتاريخ    2019-01-14 

برقم ايداع   268 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2019  بــ :  

31 - دينا حسنى حسن هلل  مدير   المقيد برقم قيد    3564   وتم ايداعه بتاريخ    14-01-2019 برقم ايداع   

268 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة

32 - اكرم احمد التميمى حسن الزغبى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4876   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2019 برقم ايداع   2122 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2019  بــ :  

33 - مراد عبد الحى السعيد العشرى  مدير   المقيد برقم قيد    4984   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-16 

برقم ايداع   2268 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2019  بــ :  يمثل المدير السيد / مراد عبد الحى السعيد 

العشرى الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها 

فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللمدير السيد / مراد 

عبد الحى السعيد العشرى منفردا حق 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 

وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها 

وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المستندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وله حق توكيل أو تفويض 

الغير فى كل أو بعض ماذكر.  وكذلك للمديرين منفردين الحق في التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

والقتراض لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت بأسم الشركة ولصالحها .

34 - مانوج موراليدهاران  مدير   المقيد برقم قيد    5052   وتم ايداعه بتاريخ    21-04-2019 برقم ايداع   

2371 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2019  بــ :  000

35 - فيبهاف وانكادي  مدير   المقيد برقم قيد    5052   وتم ايداعه بتاريخ    21-04-2019 برقم ايداع   

2371 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2019  بــ :  

36 - ريشى كالرا  مدير   المقيد برقم قيد    5052   وتم ايداعه بتاريخ    21-04-2019 برقم ايداع   2371 

تم التأشير فى تاريخ 21-04-2019  بــ :  
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102 - نجلء حلمى عبدالحى زيادة  مدير   المقيد برقم قيد    9682   وتم ايداعه بتاريخ    18-02-2020 برقم 

ايداع   1244 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2020  بــ :  يمثل المديران / أحمد حلمي عبد الحي زياده ، نجلء 

حلمى عبد الحى زياده - الشركة في علقتها مع الغير ولهما منفردين او مجتمعين في هذا الصدد. أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة ولهما منفردين الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وفتح وغلق الحسابات والتوقيع 

علي الشيكات والتوقيع علي عقود الرهن والقرض واصدار شهادات وخطابات الضمان بأسم الشركة ولمصلحتها 

وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول الشركة وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

103 - احمد حلمى عبدالحى زياده  مدير   المقيد برقم قيد    9682   وتم ايداعه بتاريخ    18-02-2020 برقم 

ايداع   1244 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2020  بــ :  

37 - أبابكر فتوح محمود السقا  مدير   المقيد برقم قيد    5052   وتم ايداعه بتاريخ    21-04-2019 برقم 

ايداع   2371 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة   يمثل 

المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة، ويكون لي اثنين من السادة/ 

مانوج موراليدهاران  والسيد/ فيبهاف وانكادي والسيد/ ريشي كالرا مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن أغراضها وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة 

ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة الضرائب وكافة مأمورياتها والبنوك والغرفة التجارية وهيئة 

المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 

والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية ومكاتبها التابعة لها ووزارة القوة العاملة ومكاتب العمل التابعة لها والسجل 

التجاري ومصلحة الجمارك   ويكون لي اثنين من السادة/ مانوج موراليدهاران والسيد/ فيبهاف وانكادي والسيد/ 

ريشي كالرا مجتمعين تمثيل الشركة والتوقيع والتعامل امام جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق 

حسابات والفراح عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع  البنوك والمصارف وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولي اثنين من السادة/ مانوج موراليدهاران  

والسيد/ فيبهاف وانكادي والسيد/ ريشي كالرا مجتمعين الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم.    ويكون لي اثنين من السادة/ مانوج موراليدهاران  والسيد/ فيبهاف وانكادي والسيد/ ريشي 

كالرا مجتمعين الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل.  ويكون لي اثنين من السيد/ 

مانوج موراليدهاران  والسيد/ فيبهاف وانكادي والسيد/ ريشي كالرا مجتمعين الحق في تفويض أو توكيل الغير، 

في كل أو بعض صلحيتهما.  وتعيين السيد/ أبابكر فتوح محمود السقا مدير مسئول عن الستيراد والتصدير وله 

الحق منفرد ا في تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتوقيع أمامها وتقديم 

المستندات اليها واستلمها منها وله الحق في تفويض الغير

38 - مجدى محمد على الكومى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5087   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-2019 برقم ايداع   2415 تم التأشير فى تاريخ 23-04-2019  بــ :  استقالة

39 - وليد السيد محمد احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5087   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-2019 برقم ايداع   2415 تم التأشير فى تاريخ 23-04-2019  بــ :  ممثل عن شركة ) نيوكيمت 

ميديا للدعاية والعلن (   مع بقاء صلحيات لرئيس مجلس الدارة السابق لتكون لرئيس مجلس الدارة الجديد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

.....شركة نيوكيمت ميديا للدعاية والعلن - ويمثلها : عضو

40 - شريف فهمى أسماعيل سند  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5087   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-2019 برقم ايداع   2415 تم التأشير فى تاريخ 23-04-2019  بــ :  ممثل عن شركة )نيوكيميت 

ميديا للدعاية والعلن (

41 - محمد عبد المنعم محمد عفيفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5087   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-2019 برقم ايداع   2415 تم التأشير فى تاريخ 23-04-2019  بــ :  ممثل عن بنك مصر
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42 - اشرف كامل موسى صبرى كامل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    5087   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-2019 برقم ايداع   2415 تم التأشير فى تاريخ 23-04-2019  بــ :  ممثل عن شركة فوري 

لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية

43 - كريم عزت عازر سوس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5087   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-2019 برقم ايداع   2415 تم التأشير فى تاريخ 23-04-2019  بــ :  ممثل عن البنك الهلى المصرى

44 - عبد الشافي حسين عبد الشافي علي صياد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5285   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-05-2019 برقم ايداع   2688 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2019  بــ :  

45 - خالد محمد على عمر  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    5285   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-05-2019 برقم ايداع   2688 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2019  بــ :  

 - 46

علء الدين احمد محمد طوسون  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5285   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2019 برقم ايداع   2688 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2019  بــ :  استقالة

47 - عمرو عبد المنعم محمد فاضل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5285   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2019 برقم ايداع   2688 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2019  بــ :  استقاله

48 - علء الدين بن عبد العزيز بن عبد ا محضر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5285   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-05-2019 برقم ايداع   2688 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2019  بــ :  

49 - محمد محمد اسعد ابراهيم عوض  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    5285   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-05-2019 برقم ايداع   2688 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2019  بــ :  

50 - ايهاب عبدالمنعم احمد الجمال  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5285   وتم ايداعه بتاريخ    2019-05-14 

برقم ايداع   2688 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2019  بــ :  

51 - خالد احمد عبد الحميد حسن  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    5285   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2019 برقم ايداع   2688 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2019  بــ :  

58 - حمدى احمد مصطفى على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    5527   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-2019 برقم ايداع   3040 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2019  بــ :  المادة )7( بعد التعديل :  يكون 

حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية لجميع الشركاء مجتمعين وهم :  1. أمير اسحق حسين 

مصطفى.                     2.سامى فتحى محمد حسن  3. سنوسى عبد التواب سنوسى صميده.         4. أحمد 

عدلى عبد الحميد عبد الباقى  5. حمدى أحمد مصطفى على.  ولهم الحق فى حق التعامل باسم الشـركة 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 وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشـركة وضمن أغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشـركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشـركة بالنقد أو بالجل ولهم حق 

توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.  مجتمعين فقط الحق فى التوقيع على عقود الشـراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول الشـركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت.  شريك أول           

شريك ثانى           شريك ثالث          شريك رابع                شريك خامس )متداخل(
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59 - ليلى سالم محمد سالم  مدير   المقيد برقم قيد    5570   وتم ايداعه بتاريخ    16-06-2019 برقم ايداع   

3099 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2019  بــ :  يكون للمديران مجتمعين او منفردين ، كافة السلطات المقررة 

لدارة الشركة والتعامل باسمها ، وذلك فيما عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركة في هذا النظام او قانون الشركات او 

لئحته التنفيذية .  ويمثل المديران الشركة أمام القضاء والغير .  ويكون المديران مسئولن عن إدارتها أمام 

مؤسسها .وللمديران  منفردان اومجتمعين 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 

وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها 

وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات 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 الذنيه 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  مالك الشركة

60 - عمر سالم محمد سالم  مدير   المقيد برقم قيد    5570   وتم ايداعه بتاريخ    16-06-2019 برقم ايداع   

3099 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2019  بــ :  

61 - وجيه صلح الدين عبد الحليم حلمى  مدير   المقيد برقم قيد    5607   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2019 برقم ايداع   3153 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2019  بــ :  

62 - ايه    مدحت    بدوي    ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    5607   وتم ايداعه بتاريخ    2019-06-17 

برقم ايداع   3153 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2019  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ، 

ولهما منفردان أو مجتمعان في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به هذا 

العقد أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمديران مجتمعان أو منفردان 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 وإيداع وفتح حسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج 

عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات وفى  

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولهما حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل او تفويض  الغير في كل أو بعض ما 

ذكر

63 - داني فايز طحطوح  مدير   المقيد برقم قيد    6093   وتم ايداعه بتاريخ    24-07-2019 برقم ايداع   

3789 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2019  بــ :  

64 - فادي فايز طحطوح  مدير   المقيد برقم قيد    6093   وتم ايداعه بتاريخ    24-07-2019 برقم ايداع   

3789 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2019  بــ :  

201 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14810   وتم ايداعه بتاريخ    2021-05-05 

برقم ايداع   3224 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2021  بــ :  

202 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14810   وتم ايداعه بتاريخ    2021-05-05 

برقم ايداع   3222 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2021  بــ :  

203 - ايرينى ماهرنعيم وهبه  مدير   المقيد برقم قيد    15728   وتم ايداعه بتاريخ    18-05-2021 برقم 

ايداع   3406 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2021  بــ :  

204 - بيشوى القس صليب عوض رزق ا  مدير   المقيد برقم قيد    15728   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2021 برقم ايداع   3406 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2021  بــ :  

205 - مايكل فوزى حنا سلمه  مدير   المقيد برقم قيد    15728   وتم ايداعه بتاريخ    18-05-2021 برقم 

ايداع   3406 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2021  بــ :  
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206 - مينا حنا يعقوب جرجس  مدير   المقيد برقم قيد    15728   وتم ايداعه بتاريخ    18-05-2021 برقم 

ايداع   3406 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2021  بــ :  

207 - ماريان عبدالمسيح جابرعبدالمسيح  مدير   المقيد برقم قيد    15728   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2021 برقم ايداع   3406 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2021  بــ :  

65 - فايز رشيد طحطوح  مدير   المقيد برقم قيد    6093   وتم ايداعه بتاريخ    24-07-2019 برقم ايداع   

3789 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2019  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او 

منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة 

او القانون او لئحته التنفيذية للجميعه العامة .   وللسيد / فايز رشيد طحطوح والسيد / فادي فايز طحطوح فقط 

مجتمعين او منفردين الحق في 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 وفتح حسابات باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء 

والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في التوقيع علي عقود تأسيس الشركات وفي تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 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 الغير في كل او بعض ما ذكر

66 - فادى فايز طحطوح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    6093   وتم ايداعه بتاريخ    24-07-2019 برقم 

ايداع   3789 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2019  بــ :  

67 - روى الي طنوس  مدير   المقيد برقم قيد    6093   وتم ايداعه بتاريخ    24-07-2019 برقم ايداع   

3789 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2019  بــ :  استقاله

68 - ادوار فايز طحطوح  مدير   المقيد برقم قيد    6093   وتم ايداعه بتاريخ    24-07-2019 برقم ايداع   

3789 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2019  بــ :  

69 - الء فايز سعيد علم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6361   وتم ايداعه بتاريخ    2019-08-07 

برقم ايداع   4138 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2019  بــ :  

70 - حسن السيد عبد المقصود يوسف حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6361   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2019 برقم ايداع   4138 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2019  بــ :  تفعيل قرار الجمعية العامة 

العادية للشركة والتي دعت لها الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة لستكمال تشكيل مجلس إدارة الشركة 

بسبب وفاة رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب للشركة والمنعقد بتاريخ 9-12-2021 والذي تم التصديق فيه 

على تعيين السيدة/ آلء فايز سعيد علم رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب للشركة.  ووافق المجلس بالجماع على 

تعيين السيدة/ آلء فايز سعيد علم رئيسا  لمجلس الدارة وعضو منتدب للشركة.  ووافق المجلس بالجماع على 

تحديد صلحيات رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب للشركة كالتالي:   يلمثل رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب الشركة أمام القضاء، كما يلمثل الشركة في علقتها مع الغير، وله منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة  عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية 

العامة، كما يكون له الحق في التوقيع على عقود القتراض والرهن لصالح جميع البنوك أو للبنك الهلي المصري 

أو للغير وله حق توكيل النفس أو البنك الهلي المصري أو الغير أو أي من البنوك في كل أو بعض ما ذلكروذلك 

جتمع أو  أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأمام البنوك وأمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية. وله مل

نفرد حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام  مل

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع كافة 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 والبيع لصول 

الشركة وممتلكلتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض 

والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحق في شراء الراضي والعقارات وبيعها والحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المستندات 

الذنية والتجارية وإبرام العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك حق 

توكيل وتفويض الغير في كل أوبعض ما ذلكر.
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71 - ساره محمد عبدالله عبد الدايم شحاته  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6361   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2019 برقم ايداع   4138 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2019  بــ :  

72 - احمد ماهر محمد متولي  مدير   المقيد برقم قيد    6792   وتم ايداعه بتاريخ    11-09-2019 برقم 

ايداع   4757 تم التأشير فى تاريخ 11-09-2019  بــ :  استقاله

73 - محمد اسماعيل ابو زيد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    6792   وتم ايداعه بتاريخ    11-09-2019 برقم 

ايداع   4757 تم التأشير فى تاريخ 11-09-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة

74 - عبد الناصر جلل عبد اللطيف ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    6792   وتم ايداعه بتاريخ    

11-09-2019 برقم ايداع   4757 تم التأشير فى تاريخ 11-09-2019  بــ :  

75 - هانى عبد الفتاح على سالم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    6924   وتم ايداعه بتاريخ    2019-09-18 

برقم ايداع   4941 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2019  بــ :  بدل من ابراهيم على على

76 - حنان حسن محمد محمد خليل  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7121   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2019 برقم ايداع   5209 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2019  بــ :  تعيين السيدة / حنان حسن محمد 

محمد – رقم قومي 28612201305501  ) كنائبا  لرئيس مجلس الدارة ( ولها مع السيد / عمرو يحيى سيد 

عبد الفتاح ) رئيس مجلس الدارة ( مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة النقدية او بالجل وكذلك حق فتح او غلق الحسابات بالبنوك وكذلك الحق في التوقيع على 

الشيكات وكذلك الحق في فتح حساب للشركة سحب وايداع وحق قبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وكذلك الحق في التوقيع على عقود القتراض والرهن باسم الشركة 

ولمصلحتها وعلى عنوانها وكذلك الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

77 - اسلم احمد توفيق احمد  مدير   المقيد برقم قيد    7230   وتم ايداعه بتاريخ    07-10-2019 برقم ايداع   

5361 تم التأشير فى تاريخ 07-10-2019  بــ :  استقاله

78 - رضا علي أحمد حموده  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    7578   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-24 

برقم ايداع   5836 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2019  بــ :  خروج

79 - محمود سعد محمود محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    7578   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2019 برقم ايداع   5836 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2019  بــ :  

80 - عيد حامد على رزق  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    7578   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-24 

برقم ايداع   5836 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2019  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسؤلية أمام الجهات 

الرسمية للشريكين  المتضامنين السيد / عيد حامد علي رزق والسيد / محمد ايوب علي ايوب  ولهم مجتمعين حق 

التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها أمام 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 لهم مجتمعين الحق في 

التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت بأسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهم مجتمعين حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ماذكر .  *تبقي باقي بنود العقد كما هي دون تعديل .

81 - علء الدين على عبدالعليم الروبى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    7578   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2019 برقم ايداع   5836 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2019  بــ :  

82 - محمد ايوب على ايوب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    7578   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-24 

برقم ايداع   5836 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2019  بــ :  
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160 - اليون ندياي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14212   وتم ايداعه بتاريخ    03-02-2021 برقم 

ايداع   864 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  ) ممثل عن شركة اطلس كنتريز سبورت ( - إلغاء كافة 

سلطات التوقيع الواردة على السجل التجاري للشركة الخاصة بالسيد/ أيمن أحمد عبد العزيز أحمد والسيدة/ لوتشيكا 

غابرييل رادو.  إعطاء السيد/ هشام جمال الدين محمد عبد المنعم رخا مصري الجنسية مواليد 1980/3/15

بصفته رئيس قطاع المشتريات والتوريدات كافة صلحيات التوقيع السابق منحها للسيدة/ لوتشيكا غابرييل رادو 

الواردة بالسجل التجاري للشركة . ) وذلك مع ابقاء كافة سلطات التوقيع الخرى الواردة على السجل للشركة كما 

هى ( .

161 - شريف احمد احمد محمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    14452   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-15 

برقم ايداع   1260 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2021  بــ :  استقاله

162 - احمد سمير السيد محمد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    14452   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-15 

برقم ايداع   1260 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2021  بــ :  

163 - سعيد ابو زيد على  مدير   المقيد برقم قيد    14452   وتم ايداعه بتاريخ    15-02-2021 برقم ايداع   

1260 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2021  بــ :  يمثل السيد / احمد سمير السيد محمد   و السيد / سعيد ابوزيد 

على ابوزيد   الشركة في علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة ولهم حق التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم مجتمعين او منفردينوللستاذ / احمد سميرالسيد محمد  منفردا التعامل مع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور 

التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك بإسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له 

الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت بإسم 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 أو 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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83 - محمد ممدوح محمد فتحي عباس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    7658   وتم 

ايداعه بتاريخ    30-10-2019 برقم ايداع   5958 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2019  بــ :  بغرض الشركة 

وتفويض / رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب في تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية وفى 

اتخاذ كافة الجراءات القانونية لتودية الدعوات   القرار الثاني  قرر مجلس الدارة بالجماع على تعديل تحديد 

صلحيات مجلس الدارة على النحو التالي:  يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض 

بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة وللمجلس الحق في ان يعين عدة مديرين ووكلء 

مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.    للسيد/ محمد ممدوح محمد فتحي 

عباس رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا تمثيل الشركة أمام القضاء، والتوقيع منفردا عن الشركة أمام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وأمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة بكافة فروعها والبورصة 

المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة و اليداع والقيد المركزي بمصلحه الشهر العقاري 

ومصلة الجمارك ومصلحه السجل التجاري و مصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 

و هيئه التنمية الصناعية والهيئة العامة للتأمينات  الجتماعية وفروعها ومكاتب العمل ، ووزارة الكهرباء وكافة 

شركاتها وشركات الغاز وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والتوقيع على عقود تعديل الشركة وكذلك 

عقود تأسيس الشركات أمام جميع الجهات سالفة الذكر وقطاع العمال العام والخاص وكذلك له حق التوقيع عن 

الشركة في الشراء والبيع و الرهن لكافة أصول الشركة من أراضي ومباني واللت والمعدات و السيارات 

والستئجار والقراض ولقتراض باسم الشركة كما له الحق التوقيع على جميع  أنواع المعاملت المالية أمام 

البنوك والتسهيلت الئتمانية واستصدار  خطابات الضمان وفتح العتمادات المستندية وفتح وغلق الحسابات بكافة 

أنواعها و السحب من هذه الحسابات وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم 

واجورهم وله ابرام كافة العقود و المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل كما انه له 

الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.   و للسيد / هاني عيد العزيز محمود عبد الرحيم مدير تنفيذى  

منفردا الحق في تمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وامام الهية العامة للستثمار والمناطق 

الحرة بكافة فروعها والبورصة للمصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة واليداع والقيد 

المركزي و مصلحة الشهر العقاري ومصلحة الجمارك ومصلحة السجل التجاري و مصلحة الضرائب والهيئة 

العامة للرقابة على الصادرات والواردات و هيئه التنمية الصناعية والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية وفروعها 

ومكاتب العمل ، ووزارة الكهرباء وكافة شركاتها وشركات الغاز وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك و 

له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة.   وللسيد / هاني عيد العزيز محمود عبد الرحيم مدير تنفيذى     

مع السيد / عمر أحمد رحا محمد مدير مالي    الحق في التوقيع على المعاملت المالية أمام البنوك واستصدار 

خطابات الضمان وفتح العتمادات المستندية  والسحب من حسابات الشركة لدى البنوك والمصارف وعمل 

التحويلت البنكية بحد أقصى 500 ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملت الجنبية كأجمالي المعاملت شهريا. 

الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.   وللسيد / عمر أحمد رحا محمد مدير مالي   الحق في فتح وغلق 

الحسابات بكافة أنواعها والتوقيع على المعاملت المالية أمام ابنوك والسحب من حسابات الشركة لدى البنوك 

والمصارف وعمل التحويلت البنكية بحد أقصى 100 ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملت الجنبية كأجمالي 

المعاملت شهريا. الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.

84 - صلح الدين شافعى محمود  مدير   المقيد برقم قيد    8545   وتم ايداعه بتاريخ    16-12-2019 برقم 

ايداع   7181 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2019  بــ :  

85 - عمرو صلح الدين شافعى محمود  مدير   المقيد برقم قيد    8545   وتم ايداعه بتاريخ    2019-12-16 

برقم ايداع   7181 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2019  بــ :  
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86 - حسام صلح الدين شافعى محمود  مدير   المقيد برقم قيد    8545   وتم ايداعه بتاريخ    2019-12-16 

برقم ايداع   7181 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2019  بــ :  صلح الدين شافعي محمود أبو العل 

1/10/1958مصر رقم قومي 25810010202554   مدير له كافة الصلحيات ويمتلك حق التوقيع منفردا  -   

حسام صلح الدين شافعي محمود 8/4/1989 مصر رقم قومي 28904082100638   مدير/ عمرو صلح 

الدين شافعي محمود 10/4/1990مصر رقم قومي 29004102100675 مدير لهما حق التوقيع مجتمعين - 

وذلك فيما يتعلق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكذلك حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل.  فيما عدا ما سبق يمثل المديرون الشركة فى علقاتها مع الغير ولهم مجتمعين 

او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهما الحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها .. ولهما حق توكيل 

او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

87 - عبدالرحمن شاكر محمد محمد فرج  مدير   المقيد برقم قيد    8574   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2019 برقم ايداع   7227 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2019  بــ :  استقاله

88 - عمر عنتر سعودي حمزه  مدير   المقيد برقم قيد    8574   وتم ايداعه بتاريخ    17-12-2019 برقم 

ايداع   7227 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2019  بــ :  استقاله

89 - عمرو علي محمود علي صبره  مدير   المقيد برقم قيد    8574   وتم ايداعه بتاريخ    2019-12-17 

برقم ايداع   7227 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2019  بــ :  يمثل المدير الشركه في علقاتها مع الغير وله في 

هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او 

لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمديرين منفردين او مجتمعين الحق في التعامل بأسم الشركه وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية والغير حكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والفراج عنن رأس 

المال وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال وله حق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك لهم مجتمعين فقط حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي و وكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك بأسم الشركه ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

90 - تسنيم علي نجيب محمد علي نجيب  مدير   المقيد برقم قيد    21249   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2020 برقم ايداع   1525 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2020  بــ :  وتباشر المديره وظائفها لمدة 

غير محددة

91 - بيشوى هانئ شاكر اسعد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9112   وتم ايداعه بتاريخ    19-01-2020 برقم 

ايداع   421 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2020  بــ :  

92 - محمد احمد محمد صقر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9213   وتم ايداعه بتاريخ    23-01-2020 برقم 

ايداع   554 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2020  بــ :  

93 - محمد ابراهيم عبدالجليل السيد  مدير   المقيد برقم قيد    9222   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-23 

برقم ايداع   572 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2020  بــ :  ) استقالة (

94 - ابراهيم عبد الجليل السيد عبد ا  مدير   المقيد برقم قيد    9222   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-23 

برقم ايداع   572 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2020  بــ :  - و يباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة.

95 - اشرف السيد محمد السيد شيحة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    3217   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-12-2018 برقم ايداع   3987 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2020  بــ :  

96 - عبد الهادي علي السعدي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9273   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2020 برقم ايداع   645 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2020  بــ :  
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97 - ندى محمود محمد حلمي البسيونى  مدير   المقيد برقم قيد    9275   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-27 

برقم ايداع   647 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2020  بــ :  

98 - محمد محمود محمد حلمي البسيونى  مدير   المقيد برقم قيد    9275   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2020 برقم ايداع   647 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2020  بــ :  يمثل المديران الشركة  في علقتها 

مع الغير ولهما منفردان فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللمديران منفردان حق التعامل بإسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية والقطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص 

بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات و إستصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما منفردان الحق فى التوقيع على عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و المنقولت بإسم الشركة و لصالحها و لهما منفردان 

الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم ولهما منفردان حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية و إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما منفردان حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات أمام الهيئة 

القومية للتأمينات الجتماعية ولهما منفردان حق توكيل أوتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

104 - ايمن عز الدين عبد العزيز فهمى  مدير ادارى   المقيد برقم قيد    9863   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2020 برقم ايداع   1497 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2020  بــ :  الموافقة بالجماع على منح السيد 

/ ايمن عز الدين عبد العزيز فهمي " المدير الداري " منفردا الصلحيات التية : حق التعامل باسم الشركة و

ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وله الحق في التعامل مع الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري والغرف التجارية والهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والقيد اليداع المركزي والبورصة 

المصرية والتوقيع على عقود أمناء الحفظ ومصالح الضرائب بجميع أنواعها ومأمورياتها وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات بحد اقصي " عشرة مليون جنيه  مصر " وفتح وعلق 

الحسابات وكافة صور التعامل مع البنوك وله حق السحب والفراج عن رأسمال الشركة المصدر البالغ قدره 

5000000 جنيه مصري ) خمسه مليون جنيه مصري ( المودع لدي بنك عودة فرع  جاردن سيتي  وله حق 

توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

105 - جمال سعد محمد ابوالسعود  مدير   المقيد برقم قيد    9875   وتم ايداعه بتاريخ    27-02-2020 برقم 

ايداع   1511 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2020  بــ :  

106 - رمضان مسعد حامد على  مدير   المقيد برقم قيد    9875   وتم ايداعه بتاريخ    27-02-2020 برقم 

ايداع   1511 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2020  بــ :  مثل المدير السيد/ رمضان مسعد حامد علي الشركة فى 

علقتها مع الغير وله منفردا  فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامه وللمدير منفردا  الحق في 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 وإيداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن 

رأس المال  والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكل ذلك باسم الشركة  وضمن 

أغراضها وله 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 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وللسيد/ رمضان مسعد حامد علي مع السيد/ جمال سعد محمد ابو 

السعود )مجتمعين فقط( حق الحصول علي التسهيلت البنكية والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها  العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر.
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99 - إوديان داسجوبتا Udayan Dasgupta  مدير   المقيد برقم قيد    9424   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2020 برقم ايداع   860 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2020  بــ :  يمثل المديرين الشركة فى علقتها 

مع الغير، ولهم فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة فى 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  المجموعة )أ( تتكون من:   1- أميت جين )من غير 

المديرين(.  2- ديباك سنغال )من المديرين(.  3- فيكرام راج جايسوال ) من غير المديرين(.  4- بورس بيجون 

دكتور) من المديرين(.  5- أوديان داسجوبتا )من المديرين(.  6- هيمانشو ميتال )من غير المديرين(  المجموعة )

روبرت  جيرالد كانى ماهيندا ) من المديرين(.  3- شوميت كابور )من المديرين(.   2- ب( تتكون من:   1-

مارتين  أحمد عبد المحسن فهمى حرفوش ) من غير المديرين(.  5- ديليجت شانموغام ) من المديرين(.  4-

يوهان مين ) من المديرين(   يكون لى شخص من المجموعة )أ(  دايفيد وايز ) من غير المديرين(.   6-

مجتمعا مع أى شخص من المجموعة )ب( حق تميثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام كافة الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والوزارات والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم بما في ذلك ) على سبيل 

المثال وليس الحصر( الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للصادارات والواردات والهيئة العامة 

للتنمية الصناعية والسجل الصناعى وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزى ومصلحة الجمارك ومصلحة 

الضرائب العامة ومأمورياتها المختلفة ولجان الطعن بكافة أنواعها والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والشهر 

العقارى وإدارة السجل التجارى والغرف التجارية والمحافظات وكافة المحليات ومكاتب القوى العاملة وكافة 

الدارات المختصة بكل ما سبق، وله حق استصدار كافة التراخيص والتصاريح اللزمة لممارسة نشاط الشركة، و 

التوقيع على جميع الوراق والمستندات اللزمة لستصدار هذه التراخيص والتصاريح.  يكون لى شخص من 

المجموعة )أ( مجتمعا  مع أى شخص من المجموعة )ب( حق تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض ماذكر.   

يكون لى شخص من المجموعة )أ( مجتمعا  مع أى شخص من المجموعة )ب( الحق فى التوقيع على جميع أنواع 

العقود و التفاقيات نيابة عن الشركة بما فى ذلك ) على سبيل المثال وليس الحصر( عقود البيع والشراء وعقود 

العمل وإنهائها.     يكون لى شخص من المجموعة )أ( مجتمعا  مع أى شخص من المجموعة )ب( الحق فى توقيع 

وإجراء كافة المعاملت البنكية والتوقيع على الشيكات والسحب وفتح غلق الحسابات البنكية وقبض وتحويل ودفع 

المبالغ المالية وإصدار خطابات العتماد وخطابات الضمان والفراج عن رأس المال وتفويض الغير فى كل أو 

بعض مماسبق.     يكون لى شخص من المجموعة )أ( مجتمعا  مع أى شخص من المجموعة )ب( الحق فى 

التوقيع نيابة عن الشركة بحد أقصى 20 مليون )عشرون مليون جنيه مصرى أو ما يعادلها بالدولر المريكي( 

على عقود القروض والتسهيلت الئتمانية والرهن والتوقيع على كافة مستندات الضمان ذات الصلة مع البنوك 

وغيرها من المؤسسات المالية بما فى ذلك على سبيل المثال ل الحصر توقيع السندات الذنية وجميع أنواع الرهن 

بما فى ذلك الرهن العقارى والرهن التجارى ورهن المحل التجارى وذلك للنفس أو للغير ولهما الحق فى توكيل 

النفس أو الغير أو توكيل البنوك فى كل أو بعض ما ذكر.   يكون للسيد/ بورس بيجون دكتور والسيد/ جيرالد كانى 

ماهيندا مجتمعين أو منفردين الحق فى التوقيع نيابة عن الشركة على عقود القروض والتسهيلت الئتمانية والرهن 

والتوقيع على كافة مستندات الضمان ذات الصلة مع البنوك والفراج عن رأس مال الشركة وغيرها من 

المؤسسات المالية دون حد أقصى وبأى عملة بما فى ذلك- على سبيل المثال ل الحصر- توقيع السندات الذنية 

وجميع أنواع الرهن بما فى ذلك الرهن العقارى والرهن التجارى ورهن المحل التجارى وذلك أمام مكتب توثيق 

الشهر العقارى المختص وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك للنفس أو للغير ولهما حق توكيل النفس أو 

الغير أو توكيل البنوك فى كل أو بعض ما ذكر.   يكون للسيد/ مبروك شريف على سليمان )من غير المديرين( 

مسئول التشغيل فى الشركة حق تمثيل الشركة والتوقيع أمام الهيئة القومية لسلمة الغذاء و وزارة التموين وزارة 

البيئة والدفاع المدنى والرقابة الصناعية والهيئة العامة للتنيمة الصناعية.

100 - محمد احمد محمد طراد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9612   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-13 

برقم ايداع   1147 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2020  بــ :  

101 - محمد احمد على الجمل  مدير   المقيد برقم قيد    9682   وتم ايداعه بتاريخ    18-02-2020 برقم 

ايداع   1244 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2020  بــ :  استقاله
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107 - محمود عبد الحميد محمد اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    23266   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2020 برقم ايداع   11704 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2020  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة . يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة. وللمدير / ماجد نديم محمد طارق ماجد نديم منفردا او للمديرين / احمد عبد الحليم صلح الدين 

الشناوى ، محمود عبد الحميد اسماعيل  مجتمعين او للمديرين ماجد نديم محمد طارق ماجد نديم ، محمود عبد 

الحميد اسماعيل  مجتمعين او للمديرين ماجد نديم محمد طارق ماجد نديم ، احمد عبد الحليم صلح الدين الشناوى 

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 و شهادات الضمان وحق الفراج عن راس 

المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف و لهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة 

وممتالكتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة  وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود المشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكروكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها. 

وللمدير / ماجد نديم محمد طارق ماجد نديم منفردا  الحق فى التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع لصول 

الشركة وممتالكتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل او تفويض 

الغير فى كل او بعض ما ذكر

108 - ماجد نديم محمد طارق ماجد نديم  مدير   المقيد برقم قيد    23266   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2020 برقم ايداع   11704 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2020  بــ :  

109 - مازن محمد طارق ماجد نديم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    23266   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2020 برقم ايداع   11704 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2020  بــ :  

110 - احمد عبد الحليم صلح الدين

الشناوى  مدير   المقيد برقم قيد    23266   وتم ايداعه بتاريخ    11-03-2020 برقم ايداع   11704 تم 

التأشير فى تاريخ 11-03-2020  بــ :  

111 - مصطفي ابراهيم احمد عبد الجواد  مدير   المقيد برقم قيد    10178   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2020 برقم ايداع   1929 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  استقاله

112 - نور احمد صابر محمود  مدير   المقيد برقم قيد    10178   وتم ايداعه بتاريخ    16-03-2020 برقم 

ايداع   1929 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة

113 - مصطفى على الدمرداش عبده  مدير   المقيد برقم قيد    10284   وتم ايداعه بتاريخ    2020-04-28 

برقم ايداع   2078 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2020  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين او منفرين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بإسمها فيما ما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  و للمديرين  مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل بأسم 

الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع 

الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات و كافة صور 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات و الفراج عن رأس المال و القتراض و الرهن 

وكل ذلك بأسم الشركة و لصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع و الرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية ولهم الحق فى التوقيع على عقود تأسيس الشركات فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

و تحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة و لصالحها ولهم حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه و التجارية و إبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر

114 - عماد الدين محمد سلمة عيسي  مدير   المقيد برقم قيد    10284   وتم ايداعه بتاريخ    2020-04-28 

برقم ايداع   2078 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2020  بــ :  

115 - ياسر جبريل عبد الله محمد  مدير   المقيد برقم قيد    10484   وتم ايداعه بتاريخ    2020-06-15 

برقم ايداع   2427 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2020  بــ :  
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116 - احمد جبريل عبداللة محمد خليفه  مدير   المقيد برقم قيد    10484   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2020 برقم ايداع   2427 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2020  بــ :  يمثل المديران الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهما منفردين أو مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللمديران  منفردين او 

مجتمعين 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 و 

التوقيع على الشيكات وفتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق الفراج عن راس 

المال وكافة صور التعامل مع البنوك و المصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها و كذلك لهما الحق فى 

التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى و السيارات 

و المنقولت باسم الشركة و لصالحها  ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل اوتفويض الغير فى 

كل أو بعض ماذكر .

117 - جبريل عبد الله محمد خليفه  مدير   المقيد برقم قيد    10484   وتم ايداعه بتاريخ    2020-06-15 

برقم ايداع   2427 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2020  بــ :  خروج للوفاة

118 - محمد عبد اللطيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11691   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2020 برقم ايداع   4239 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2020  بــ :  

119 - حبيبة حسام صبري دسوقي عبد الفتاح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11691   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-09-2020 برقم ايداع   4239 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2020  بــ :  

120 - ايمن سعد يوسف عبدالنبى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11691   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2020 برقم ايداع   4239 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2020  بــ :  

121 - حسام صبرى دسوقى عبدالفتاح

 صبرى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    11691   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-09 

برقم ايداع   4239 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2020  بــ :  ولرئيس مجلس الداره والعضو المنتدب 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 وحق الفراج عن راس المال  وكافة  

صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع علـى 

عقود الشـراء  والقتراض والرهن والبيع لصول الشـركة ومـمتلكـاتـها العقارية والراضـى والسيارات 

والمنقولت باسم  الشـركة ولصالحها وله الحق  في التوقيع علي عقود القتراض والرهن للنفس والغير وله الحق 

في توكيل البنك الهلي المصري او البنوك او الغير في كل او بعض  ماذكر وذلك امام مصلحة الشهر العقاري 

والتوثيق وامام البنوك وله الحق في تاسيس الشركات بكافة انواعها وتعديلتها والتوقيع  علي عقود التأسيس 

وتعديل جميع انواع الشركات  والتوقيع امام الشهر العقاري والهيئة العامة للستثمار وهيئة سوق المال  ومصلحة 

السجل التجاري وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض 

ودفع  المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق  بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل اوتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

122 - ايمن ربيع عبد الظاهر عبد الغنى  مدير   المقيد برقم قيد    11785   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2020 برقم ايداع   4375 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2020  بــ :  استقاله

123 - حسين مصطفى محمد صابر حسين  مدير   المقيد برقم قيد    11785   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2020 برقم ايداع   4375 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2020  بــ :  
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124 - محمود طلعت محمد  مدير   المقيد برقم قيد    11785   وتم ايداعه بتاريخ    14-09-2020 برقم ايداع   

4375 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2020  بــ :  يمثل المديرين/ حسين مصطفى محمد صابر - / محمود طلعت 

محمد حسن  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 بأسم 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 و التوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات و استصدار خطابات وشهادات 

الضمان  وحق الفراج عن رأس المال و كافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة و 

ضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن و البيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات و المنقولت باسم الشركة ولصالحها و لهما الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى وو كلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر .

125 - احمد حمدى محمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    12033   وتم ايداعه بتاريخ    27-09-2020 برقم 

ايداع   4737 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2020  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ، ولهم 

منفردين أو مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به هذا العقد 

أوقانون الشركات 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 وإيداع وفتح وغلق الحسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن 

وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية ولهم الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات وفى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

126 - محمد حمدى محمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    12033   وتم ايداعه بتاريخ    27-09-2020 برقم 

ايداع   4737 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2020  بــ :  استقاله

127 - اشرف حمدى محمد محمد الصابر  مدير   المقيد برقم قيد    12033   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2020 برقم ايداع   4737 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2020  بــ :  

128 - ياسر فوزى محمد توفيق  مدير   المقيد برقم قيد    12053   وتم ايداعه بتاريخ    28-09-2020 برقم 

ايداع   4759 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2020  بــ :  استقالة

129 - باسم جوزيف جرجس حنين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12121   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2020 برقم ايداع   4849 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2020  بــ :  

130 - زينب محمد ربيع احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12303   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-12 

برقم ايداع   5107 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2020  بــ :  

131 - بلل قطب احمد عبد العزيز  مدير   المقيد برقم قيد    12409   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-18 

برقم ايداع   5279 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2020  بــ :  
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132 - محمد الخالدعبدالمجيد الشبعان  مدير   المقيد برقم قيد    12409   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-18 

برقم ايداع   5279 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2020  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير 

ولهما مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه.   وللمدير السيد / محمد الخالد عبد المجيد 

الشبعان منفردا 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 الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع علي الشيكات و الفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها  وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي 

والسيارات والمنقولت وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها  وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه 

وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

133 - دريد محمد شبعان DUREID M CHABAAN  مدير   المقيد برقم قيد    12409   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-10-2020 برقم ايداع   5279 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2020  بــ :  استقاله

134 - ايريك يواكيم كالمباخ eric Joachim kalmbach  مدير   المقيد برقم قيد    12581   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-10-2020 برقم ايداع   5574 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2020  بــ :  فرع - بدل من السيد ) 

عبد العزيز بلحرازم ( .

135 - بدوى محمد بدوى شبل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12715   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-04 

برقم ايداع   5781 تم التأشير فى تاريخ 04-11-2020  بــ :  

136 - احمد محمد عبد الرؤوف عبد العال محمد شيخون  مدير   المقيد برقم قيد    4170   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2019 برقم ايداع   1108 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2020  بــ :  مثل المديرون الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهما مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركـة و التعامل بأسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة 0   وللمديرون مجتمعين أو 

منفردين الحق فى التعامل بأسم الشركة و ضمن أغرضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع 

العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و 

إيداع و التوقيع على الشيكات و فتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل 

مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال و كل ذلك بأسم الشركة و ضمن اغراضها وكذلك لهم الحق 

فى التوقيع على عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى و 

السيارات و المنقولت بأسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم و أجورهم ولهم حق قبض و دفع المبالغ وتوقيع و تحويل و بيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وإبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل الغير 

فى كل أوبعض ما ذكر 0

137 - عبدالرحمن مجدى على عبدالعزيز  مدير   المقيد برقم قيد    13224   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2020 برقم ايداع   6603 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2020  بــ :  
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138 - علء الدين عمرو عبدالعظيم علي السيد  مدير   المقيد برقم قيد    13224   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2020 برقم ايداع   6603 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة  يمثل المديران الشركه في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات 

لداره الشركة والتعامل باسمها فيها عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته  التنفيذيه للجمعيه 

العامة .   وللمديران مجتمعين او منفردين 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 لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

139 - ثروت سيد صالح حسنين  مدير   المقيد برقم قيد    13261   وتم ايداعه بتاريخ    09-12-2020 برقم 

ايداع   6651 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2020  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة

140 - مصطفى ثروت سيد صالح  مدير   المقيد برقم قيد    13261   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-09 

برقم ايداع   6651 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2020  بــ :  استقاله

141 - منى سعيد محمد محمد ناصف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13599   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2020 برقم ايداع   7198 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2020  بــ :  

142 - فاديه على محمد احمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    13710   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-05 

برقم ايداع   94 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2021  بــ :  

143 - احمد صبرى محمد محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13710   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2021 برقم ايداع   94 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2021  بــ :  

144 - محمد عادل يونس خيرى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13710   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2021 برقم ايداع   94 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2021  بــ :  استقاله

145 - جون عزمى وهبه سعد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13710   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2021 برقم ايداع   94 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2021  بــ :  ملك حق التوقيع علي معاملت 

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ، وللمجلس الحق 

في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين   

ولرئيس مجلس الدارة منفردا. الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية  

وغير الحكومية  وقطاع العمال والقطاع العام والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك له الحق في التوقيع علي 

عقود الشراء والبيع بإسم الشركة ولصالح الشركة والتوقيع علي معاملت الشركة مع الغير وله الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة  وتحديد رواتبهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل و له حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح 

حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان والعتمادات المستندية وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة ولمصلحتها  وضمن أغراضها  وتمثيل الشركة أمام القضاء 

للسيد / رئيس مجلس الدارة منفردا وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

146 - احمد على احمد عبدالرحمن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13725   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2021 برقم ايداع   114 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2021  بــ :  

147 - ابراهيم محمد محمد حسنين كرم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13725   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2021 برقم ايداع   114 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2021  بــ :  
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148 - جمال فتحي إبراهيم محمد حماد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13725   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2021 برقم ايداع   114 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2021  بــ :  عضو مجلس الدارة المنتدب - 

لي أثنين من السادة التالي أسمائهم مجتمعين الحق في التوقيع عن الشركة أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية 

وعلى الخص التعامل مع الهيئة العامة للصادرات والواردات والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية 

الصناعية، ومباشرة كافة إجراءات تعديل النظام الساسي للشركة والتوقيع علي عقود التعديل أمام مصلحة الشهر 

العقاري والتوثيق بجميع مكاتبها والتعامل مع و أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة 

المالية والغرف التجارية والسجل التجاري ومصلحة الشركات وشركة مصر للمقاصة واليداع المركزي ومصلحة 

الضرائب والمكاتب والمأموريات التابعة لها ولجان المنازعات الضريبية ولجان فض وتسوية منازعات الستثمار 

وتسليم وتسلم المستندات واعتمادها والتوقيع عليها نيابة عن الشركة أمام كافة الجهات المذكورة ، ولهم الحق في 

تسجيل العلمات التجارية وبراءات الختراع والنماذج الصناعية وتطبيقات ومواقع الحاسب اللي وتطبيقات 

المحمول ولهم حق إبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل بما فيها 

عقود التسهيلت الئتمانية بكافة أنواعها وكفالة الغير والتوقيع علي عقود البيع والشراء البتدائية والنهائية أمام 

الشهر العقاري والسجل العيني للراضي والوحدات الدارية والتجارية والسكنية  والتوقيع علي عقود اليجار 

كمؤجر أو مستأجر وعقود التأجير التمويلي وعلي عقود التمويل بأنواعها المختلفة التي تتم في الشكل الرسمي 

وضمان الرهن العقاري وقيد حق المتياز لباقي الثمن وعلي قوائم الضمان والمتياز وعلي عقود شطب الرهن 

كليا  وجزئيا  وشطب حق المتياز كليا  و جزئيا  وعلي إلغاء التوكيلت الصادرة من و لصالح الشركة والتوقيع علي 

عقود الرهن والقتراض لصالح الشركة والتوقيع علي عقود التنازل أمام أجهزة المدن وهيئة المجتمعات العمرانية 

الجديدة  والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والتوقيع على عقود بيع وشراء الصول 

العقارية والسيارات والتوبيسات والدراجات البخارية واللت والمعدات والتعامل مع كافة إدارات المرور 

المختصة في كل ما يلزم من إجراءات استخراج التراخيص وشهادات البيانات والمخالفات، وشراء وبيع جميع 

المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والعقارات والراضي والتوقيع على تلك العقود أمام مصلحة الشهر 

العقاري والتوثيق ولهم الحق في إبرام كافة المعاملت والعقود، والمعاملت والعقود البنكية والمصرفية والتوقيع 

على كافة العقود أمام البنوك و الحصول على القروض والتسهيلت الئتمانية  من البنوك و المؤسسات المالية 

المصرية و الجنبية سواء بالجنيه المصري أو بكافة العملت الجنبية وفتح الحسابات وإغلقها  والسحب واليداع 

وتقديم الضمانات والرهونات اللزمة لذلك وتوقيع عقودها والمستندات الخاصة بالشركة والتوقيع علي الشيكات ، 

ولهم حق السحب واليداع ، ولهم حق تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

ومكافأتهم ولهم قبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية واتخاذ 

الجراءات اللزمة لنشاء وافتتاح الفروع ومكاتب التحصيل التي يوافق علي إنشائها مجلس الدارة ، ولهم التوقيع 

علي عقود التفاق والبروتكولت المختلفة ولهم كافة السلطات والصلحيات التنفيذية اللزمة لدارة الشركة ولهم 

حق تفويض وتوكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر ولرئيس مجلس الدارة منفردا  تمثيل الشركة أمام القضاء 

وقبول التنازل لصالح الشركة والتنازل لصالح العملء وله حق الصلح والتنازل عن القضايا والقرار والنكار 

والبراء

149 - نسرين سليمان سليمان ابو حمد  مدير   المقيد برقم قيد    13790   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-11 

برقم ايداع   201 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2021  بــ :  
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150 - خالد الشافعى  مدير   المقيد برقم قيد    13790   وتم ايداعه بتاريخ    11-01-2021 برقم ايداع   

201 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهما 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 الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وللمديرين مجتمعين او منفردين  الحق 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 الشركة ولصالحها ولها حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 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 وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها .

151 - محمد فتحى احمد البدوى غانم  مدير   المقيد برقم قيد    13790   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-11 

برقم ايداع   201 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2021  بــ :  تخارج

152 - شوكت محمد محمد سويلم  مدير   المقيد برقم قيد    13871   وتم ايداعه بتاريخ    14-01-2021 برقم 

ايداع   339 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2021  بــ :  ) استقالة (

153 - محمد عبد الحميد زكى  مدير   المقيد برقم قيد    13871   وتم ايداعه بتاريخ    14-01-2021 برقم 

ايداع   339 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهما 

منفردان او مجتمعان  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا العقد  

أو قانون الشركات  أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة علي ان يكون للسيد / محمد عبد الحميد زكي دياب منفردا 

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 

والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف و حق الفراج عن راس المال  وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها   وكذلك له  الحق في  

التوقيع على عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع  لصول الشركة وممتلكاتها العقارية  والراضي 

والسيارات والمنقولت باسم الشركه  و لصالحها وله حق التوقيع علي عقود تاسيس الشركات والحق 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 التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل و له حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .والحق في توقيع عقود توريد وشراء 

جميع انواع المشروبات و المأكولت فيما يحقق نشاط الشركة كل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

154 - حسن على احمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    13931   وتم ايداعه بتاريخ    19-01-2021 برقم 

ايداع   425 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2021  بــ :  استقالة

155 - حسن محى الدين دوغان  مدير   المقيد برقم قيد    13931   وتم ايداعه بتاريخ    19-01-2021 برقم 

ايداع   425 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2021  بــ :  استقالة
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156 - هشام ممدوح عبد الرحيم محمود  مدير   المقيد برقم قيد    13931   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2021 برقم ايداع   425 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2021  بــ :  يمثل السيد / عمر دوغان الشركة 

في علقتها مع الغير وله منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ 

به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.       للمدير منفردا  الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العام الخاص بكافة 

أشكالها كذلك التعامل مع جميع انواع البنوك و المصارف من سحب وايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح 

الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض بطريق العتمادات أو القروض غير المفتوح بها 

اعتمادات بالبنوك وكذلك حق الرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة 

ولمصلحتها وضمن أغراضها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع للصول والممتلكات العقارية 

والراضي والسيارات باسم ولصالح الشركة والتوقيع باسم الشركة علي عقود تأسيس الشركات وعقود تعديل 

الشركات بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة وله الحقفي تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجاريو وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله شراء 

جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.     وللسيد 

/ هشام ممدوح عبد الرحيم محمود - مدير العمليات الستيرادية وله حق تمثيل الشركة و فى سحب بوالص الشحن 

الجوى والبري والبحرى واستلم أذون التسليم للرسائل الجمركية الخاصة بالشركة )الواردة والصادرة( من 

شركات الطيران والتوكيلت الملحية ، وانهاء كافة الجراءات الجمركية واستلم الطرود من شركات الطيران 

واستلم المشمول من شركة السكندرية لتداول الحاويات والبضائع ، وشركة السكندرية لمحطات الحاويات 

الدولية   AICT ، وشركة أوشن اكسبريس ، ومستودع شركة MTS  بمرغم وايداع يوفى فريت العام وايداع 

المصرية لخدمات الشحن وايداع ايكو لين والدارة العامة لشرطة ميناء السكندرية والدارات التابعة لها وادارة 

الحماية المدنية وادارة شئون الخدمة ، وفى تمثيلنا امام الهيئةالعامة للرقابة على الصادرات والواردات وفى عرض 

الرسائل واستلم العينات وكذلك امام كافة الجهات الرقابية الخرى ، وانهاء كافة الجراءات المتعلقة بالرسائل 

الجمركية الخاصة بنا وتمثيلنا امام مصلحة الجمارك والمواقع المختلفة والتوقيع نيابة عن الشركة على اقرار القيمة 

للغراض الجمركية وتسجيل الشركة بإدارة المتعاملين مع الجمارك ، والتعامل مع الجهاز القومى لتنظيم 

التصالت ، والتعامل مع مصلحة المن العام ، والتعامل مع مصلحة الثروة المعدنية وله حق توكيل الغير في كل 

أو بعض ما سبق.

157 - محمد مدحت على فائق  مدير   المقيد برقم قيد    14146   وتم ايداعه بتاريخ    01-02-2021 برقم 

ايداع   758 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2021  بــ :  : يمثل المدير الشركة في علقته مع الغير و له منفردا 

في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او 

القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للمدير منفرد الحق في التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكوميه و غير حکوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و کافه صور التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف و التوقيع علي الشيكات و الفراج عن رأس المال و حق القتراض و الرهن و كل ذلك باسم الشركة و 

لصالحها و كذلك له حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و له 

الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات و في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و 

اجورهم و كل ذالك باسم الشركه و لصالحها و له حق قبض و دفع المبالغ و تووقيع و تحويل و بيع و تسديد كافه 

السندات الذنيه و التجاريه و ابرام کافه العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل و له حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

158 - ميراى الحلو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14212   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-03 

برقم ايداع   864 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  ) ممثله عن شركة اطلس كنتريز سبورت ( .

159 - لودميلد كليموك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14212   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-03 

برقم ايداع   864 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  ) ممثله عن شركة اطلس كنتريز سبورت ( .
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164 - العباس محمود بكر امين  مدير   المقيد برقم قيد    12709   وتم ايداعه بتاريخ    04-11-2020 برقم 

ايداع   5775 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - يمثل 

المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ بة صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين او منفردين 

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 وايداع 

والتوقيع على 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 لهم الحق فى التوقيع 

على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وا برام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى 

كل او بعض ما ذكر

165 - محمد محمد امين محمد بدر  مدير   المقيد برقم قيد    12709   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-04 

برقم ايداع   5775 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2021  بــ :  

166 - محمد محمود على محمد  مدير   المقيد برقم قيد    12709   وتم ايداعه بتاريخ    04-11-2020 برقم 

ايداع   5775 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2021  بــ :  استقاله

167 - محمد عايش احمد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14614   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-24 

برقم ايداع   1505 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2021  بــ :  

168 - نهال جمال احمد البهى الكومى  مدير   المقيد برقم قيد    14696   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-01 

برقم ايداع   1639 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2021  بــ :  استقاله

169 - محمد جمال احمد البهى  مدير   المقيد برقم قيد    14696   وتم ايداعه بتاريخ    01-03-2021 برقم 

ايداع   1639 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2021  بــ :  

170 - مدحت مجدى محمد جلل الدين  مدير   المقيد برقم قيد    14696   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2021 برقم ايداع   1639 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2021  بــ :  

171 - احمد اسماعيل عبدالمجيد سليم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    14737   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-03-2021 برقم ايداع   1702 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2021  بــ :  

172 - احمد محمد عبدالعزيز عمر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14737   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2021 برقم ايداع   1702 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2021  بــ :  

173 - محمد رشاد سليم السيد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14737   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2021 برقم ايداع   1702 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2021  بــ :  نائب رئيس مجلس الدارة 

وعضو مجلس الدارة

174 - عبد الرحمن السيد إسماعيل السيد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14737   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-03-2021 برقم ايداع   1702 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2021  بــ :  

175 - احمد ياسر سليم أحمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14737   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2021 برقم ايداع   1702 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2021  بــ :  
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176 - أحمد مصطفي زكي عطيه سليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14737   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2021 برقم ايداع   1702 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2021  بــ :  حق الدارة والتوقيع : يملك حق 

الدارة والتوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من 

مجلس الدارة ؛ وللمجلس الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن 

الشركة مجتمعين أو منفردين .وللسيد / احمد إسماعيل عبد المجيد سليم ) رئيس مجلس الدارة (   والسيد /عبد 

الرحمن شعبان اسماعيل عبد المجيد سليم                          ) عضو مجلس ادارة (  والسيد / احمد مصطفي 

ذكي عطيه سليم ) عضو مجلس أداره ( مجتمعين أو منفردين حق التوقيع عن معاملت الشركة وتعهداتها   -

سادسا / تبقي باقي بنود العقد كما هي يختص السيد احمد اسماعيل عبد المجيد سليم والسيد : احمد مصطفي 

زكي عطية سليم منفردانم او مجتمعان في حق التوقيع والسحب والفراج عن راس المال المودع بالبنك وفتح 

وغلق الحسابات البنكية

177 - عبد الرحمن شعبان إسماعيل عبد المجيد سليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14737   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-03-2021 برقم ايداع   1702 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2021  بــ :  

178 - عبد الرحمن خالد النجار  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    14787   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2021 برقم ايداع   1781 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2021  بــ :  

179 - هشام محمود سلم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    14787   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-08 

برقم ايداع   1781 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2021  بــ :  

180 - نادين عبد الرحمن فوزى عبد الحميد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14788   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-03-2021 برقم ايداع   1782 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2021  بــ :  لها جميع الصلحيات 

فى حالة سفر رئس مجلس الدارة

181 - عواطف مختار أحمد عبده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14788   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2021 برقم ايداع   1782 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2021  بــ :  

182 - غادة فضل سعيد إبراهيم أبو حجير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14788   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2021 برقم ايداع   1782 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2021  بــ :  

183 - محمد جمال عبدالمطلب السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14788   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2021 برقم ايداع   1782 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2021  بــ :  

184 - مختار احمد مختار احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14788   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2021 برقم ايداع   1782 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2021  بــ :  

185 - محمد مختار احمد عبده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14788   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2021 برقم ايداع   1782 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2021  بــ :  لرئيس مجلس الدارة السيد / 

محمد مختار أحمد عبده منفردا  حق التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتبتهم وأجورهم وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة النقدية 

أو بالجل وكذلك حق فتح أو غلق الحسابات بالبنوك والمصارف وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكذلك الحق في التوقيع 

على الشيكات  وكذلك التوقيع على كافة العقود من بيع او شراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ومنقولتها 

والراضي والسيارات بأسم الشركه ولمصلحتها وكذلك الحق في سحب وإيداع وزيادة رأس المال وحق قبض ودفع 

كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وكذلك الحق في التوقيع على عقود 

القتراض وارهن بأسم الشركة ولمصلحتها وعلى عنوانها وكذلك الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات 

وكذلك الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر .

186 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14810   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-09 

برقم ايداع   1815 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2021  بــ :  

187 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14810   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-09 

برقم ايداع   1816 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2021  بــ :  

188 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14810   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-09 

برقم ايداع   1813 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2021  بــ :  
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189 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14810   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-09 

برقم ايداع   1812 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2021  بــ :  

190 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14810   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-09 

برقم ايداع   1814 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2021  بــ :  

191 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14810   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-09 

برقم ايداع   1818 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2021  بــ :  

192 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14810   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-09 

برقم ايداع   1817 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2021  بــ :  بدل من السيد/ محمد الجميعى ابراهيم

193 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14810   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-09 

برقم ايداع   1811 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2021  بــ :  

194 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14810   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-09 

برقم ايداع   1821 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2021  بــ :  

195 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14810   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-09 

برقم ايداع   1820 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2021  بــ :  

196 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14810   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-09 

برقم ايداع   1819 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2021  بــ :  

197 - عصام قنديل عبدالمعطى الخولى  مدير   المقيد برقم قيد    527   وتم ايداعه بتاريخ    2018-05-02 

برقم ايداع   564 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2021  بــ :  ويباشر المديراين وظائفهم لمدة غير محدودة   يمثل 

المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به هذا العقد الشركة أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  

للمدير السيد / الصديق حسن علي الخضر منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 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 وعلي عقود تاسيس الشركات وفتح حسابات 

وحق الفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وشمل اغراضها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء 

ةالبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وله ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ماذكر .  وللسيد / عصام 

قنديل عبدالمعطي الخولي حق ادارة العلقات العامة فقط

198 - الصديق حسن على الخضر  مدير   المقيد برقم قيد    527   وتم ايداعه بتاريخ    02-05-2018 برقم 

ايداع   564 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2021  بــ :  تم تعديل الجنسية الى ) جنوب السودان ( جواز سفر 

R00328438

199 - محمود عصام الدين محمد محمود القاضى  مدير   المقيد برقم قيد    15435   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2021 برقم ايداع   2888 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2021  بــ :  استقاله
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200 - محمود ثروت وزير ابوعرب  مدير   المقيد برقم قيد    15435   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-18 

برقم ايداع   2888 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله في 

هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة ، وللمدير الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك له حق التوقيع علي 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق في التوقيع علي عقود تأسيس الشركات 

وفي تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.  

وللمدير حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها.

208 - مينا ناجح عبدة يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    15728   وتم ايداعه بتاريخ    18-05-2021 برقم 

ايداع   3406 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطان لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  1- بيشوى القس صليب عوض رزق ا  2 - مينا حنا 

يعقوب جرجس  3- مايكل فوزى حنا سلمه  4- ماريان عبد المسيح جابر عبد المسيح  5- ايرينى ماهر نعيم 

وهبه   6- مينا ناجح عبده يوسف  ولى اثنين من المديرين مجتمعين  الحق في 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 و ايداع والتوقيع على الشيكات  وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكاقة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم الحق فى التوقيع على عقود تاسيس الشركات و في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشار طات والصفقات 

التي تتعلق بعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر.

209 - محمد امين حسين امين سالمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    15767   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2021 برقم ايداع   3478 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2021  بــ :  

210 - مازن ميلد داود غالى عبده  مدير   المقيد برقم قيد    15943   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-01 

برقم ايداع   3796 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2021  بــ :  استقاله

211 - امانى عبد الفتاح عبد الرؤف فتح ا  مدير   المقيد برقم قيد    15943   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2021 برقم ايداع   3796 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2021  بــ :  صدور احكام قضائية ضده او 

ضدهم وبانه لم يسبق صدور احكام عليهم  بعقوبه جنائية او جنحة مخلة بالشرف او بعقوبة من العقوبات 

المنصوص عليها فى المواد )89( .)162(. )163( .)164( من قانون الشركات  تمثل المديرة/ الشركة فى 

علقتها مع الغير ولها منفردة فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرة منفردة 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 لها الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولها 

الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل ولها حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر
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212 - جهاد انطونيوس الهاشم  مدير   المقيد برقم قيد    16011   وتم ايداعه بتاريخ    06-06-2021 برقم 

ايداع   3894 تم التأشير فى تاريخ 06-06-2021  بــ :  

213 - بشير جورج سيام  مدير   المقيد برقم قيد    16011   وتم ايداعه بتاريخ    06-06-2021 برقم ايداع   

3894 تم التأشير فى تاريخ 06-06-2021  بــ :  استقاله

214 - ريهام عز الدين عبد الرحمن الصاوى  مدير   المقيد برقم قيد    16011   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-2021 برقم ايداع   3894 تم التأشير فى تاريخ 06-06-2021  بــ :  استقاله

215 - محمد مصطفى الدسوقى حموده  مدير   المقيد برقم قيد    16011   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-06 

برقم ايداع   3894 تم التأشير فى تاريخ 06-06-2021  بــ :  

216 - محمد عبد المحسن محمد مصطفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16240   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2021 برقم ايداع   4244 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2021  بــ :  

217 - سالي فؤاد عبد الحميد خليل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    16240   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-06-2021 برقم ايداع   4244 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2021  بــ :  استقاله

218 - حاتم ابراهيم حسين سلمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    16240   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-06-2021 برقم ايداع   4244 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2021  بــ :  مع البقاء على كافة 

سلطات التوقيع المخولة لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب كما هى مثبتة بالسجل التجارى

219 - احمد صلح علي عبد الودود احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16240   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2021 برقم ايداع   4244 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2021  بــ :  

220 - محمد عبد الرحمن خليفه فرغلي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16240   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2021 برقم ايداع   4244 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2021  بــ :  

231 - عاصم احمد احمد محمد شهيب  مدير   المقيد برقم قيد    18013   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-16 

برقم ايداع   5651 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2021  بــ :  

302 - طه خضر طه محمد عبدالجواد  مدير عام   المقيد برقم قيد    21539   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2022 برقم ايداع   1756 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2022  بــ :  

315 - احمد محمود محمد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23081   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-08 

برقم ايداع   4315 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  

316 - كريم محمد ابراهيم 

عبد المولى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23101   وتم ايداعه بتاريخ    08-05-2022 برقم ايداع   4342 

تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  

317 - كرم حامد السيد علي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    6454   وتم ايداعه بتاريخ    09-05-2022 برقم 

ايداع   4389 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  

318 - حنان كامل قرنى عثمان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    22526   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2017 برقم ايداع   12127 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

221 - جورج نادي عوض عبد المسيح  مدير   المقيد برقم قيد    16344   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2021 برقم ايداع   4407 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2021  بــ :  و يباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محددة   يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير و له منفرد فى  هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و 

التعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة   و للمدير 

منفرد الحق فى 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 كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و 

ايداع و فتح حسابات و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات و الفراج عن 

راس المال و حق القتراض و الرهن  و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها  و كذلك لهم حق التوقيع على عقود 

الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و له الحق فى التوقيع على عقود تأسيس الشركات و 

فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و له 

حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و 

المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر
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222 - محمد حسن طه حسن  مدير   المقيد برقم قيد    16344   وتم ايداعه بتاريخ    23-06-2021 برقم 

ايداع   4407 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2021  بــ :  استقاله

223 - علء بن محمود بن موسى الحسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23362   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2018 برقم ايداع   6127 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2021  بــ :  

224 - هاشم احمد محمود سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    16611   وتم ايداعه بتاريخ    11-07-2021 برقم 

ايداع   4850 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2021  بــ :  استقاله

225 - مصطفى حفظى على ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    5085   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-23 

برقم ايداع   2413 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة يمثل 

المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ بة صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين 

مجتمعين او منفردين الحق في 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 وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على 

الشيكات والفراج عن راس المال  وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق فى التوقيع علي عقود 

تاسيس الشركات وفي تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير 

فى كل او بعض ما ذكر

226 - شريف نبوي اسماعيل اسماعيل زيتون  مدير   المقيد برقم قيد    5085   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-2019 برقم ايداع   2413 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2021  بــ :  

227 - محمود مصطفى نصر زيدان  مدير   المقيد برقم قيد    18010   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-16 

برقم ايداع   5640 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين أو 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 .   وللمديرين) السيد/محمود مصطفى نصر زيدان و 

السيد/ وليد أيوب علي أيوب  (مجتمعين فقط الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال بكافة أشكلهم وكذلك لهما الحق مجتمعين فقط في التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع  وفتح حسابات والتوقيع مجتمعين فقط علي الشيكات  والفراج عن 

راس المال وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  و كذلك لهما مجتمعين فقط  الحق في التوقيع على عقود الشراء 

والبيع والتنازل ول يحق  لهما الرهن او القتراض لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق مجتمعين فقط 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولهما 

الحق مجتمعين فقط في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود و المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل. وللمديرين )السيد/محمود مصطفي 

نصر زيدان والسيد/ وليد أيوب علي أيوب والسيد /شريف محسن سليمن سليمان(مجتمعين فقط الحق في التعامل 

مع القطاع الخاص بكافة أشكاله وكذلك لهم الحق مجتمعين فقط فى التوقيع على عقود تاسيس الشركة ولهم الحق 

مجتمعين فقط في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

228 - شريف محسن سليمان سليمان علوان  مدير   المقيد برقم قيد    18010   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2021 برقم ايداع   5640 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2021  بــ :  

229 - وليد ايوب على ايوب  مدير   المقيد برقم قيد    18010   وتم ايداعه بتاريخ    16-08-2021 برقم 

ايداع   5640 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2021  بــ :  

230 - شركة/ مايلرز سابلي تشين بي.في. 

/ هولندا

Mylerz Supply Chain B.V.  مدير   المقيد برقم قيد    18013   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-16 

برقم ايداع   5651 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2021  بــ :  
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232 - راكان بن محمد بن ضحيان الضحيان  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    18027   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2021 برقم ايداع   5669 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2021  بــ :  طيمثل الرئيس التنفيذى الشركة 

أمام القضاء والغير ويكون لرئيس مجلس الدارة والرئيس التنفيذى الحق فى التوقيع باسم الشركة مجتمعيين أو  

منفردين على كافة التعاقدات و التعاملت و لهما الحق فى شراء أصول الشركة و إبرام جميع العقود و الصفقات  

و لهما أيضا الحق مجتمعيين أو  منفردين فى التعامل باسم الشركة مع كافة البنوك والمصارف و فتح الحسابات و 

أغلقها و الحصول على التسهيلت الئتمانية و القروض باسمها و الرهن بانواعه وإصدار كافة الشيكات و 

التوقيع عليها باسمها ولهما مجتمعيين أو  منفردين الحق فى التعامل مع الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة و 

الهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة و البورصة المصرية و شركات السمسرة فى الوراق المالية 

و وزارة التصالت و وزارة المالية و البنك المركزى و جميع الجهات المعنية بالملكية الفكرية والبرمجيات و 

مصلحة التسجيل التجارى و السجل التجارى و  لهما الحق فى توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر و توكيل 

المحامين و المحاسبين و الغاء التوكيلت المذكورة مجتمعيين أو  منفردين.

233 - محمد بن ضحيان بن عبد العزيز الضحيان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18027   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-08-2021 برقم ايداع   5669 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2021  بــ :  

234 - محمد بن عبيد بن محمد العفيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18027   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2021 برقم ايداع   5669 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2021  بــ :  

235 - مصطفى سمير محمود عرفة  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    18027   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2021 برقم ايداع   5669 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2021  بــ :  

236 - خالد سعيد اسماعيل محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18027   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-17 

برقم ايداع   5669 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2021  بــ :  

237 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14810   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-02 

برقم ايداع   6236 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2021  بــ :  

238 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14810   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-02 

برقم ايداع   6237 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2021  بــ :  

239 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14810   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-02 

برقم ايداع   6238 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2021  بــ :  

240 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14810   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-02 

برقم ايداع   6235 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2021  بــ :  

241 - محمد عمرو على جمال الدين حسانين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23341   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-05-2010 برقم ايداع   9773 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2021  بــ :  تصحيح الخطأ المادى 

بالفقرة الرابعة من الفئات  المخول لها صلحيات التوقيع عن الشركة بالبنوك على الشيكات والتحويلت البنكية 

لتصبح :الفئة )ب( بحد أقصى خمسة مليون جنيه مصري ؛بشرط أن يكون هناك توقيعين على القل من الشخاص 

الواردين بذات الفئة

242 - وائل إبراهيم صابر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18479   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2021 برقم ايداع   6387 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2021  بــ :  منح حق التوقيع علي حسابات 

وشبكات الشركة مجتمعين ليكون الدكتور/ عادل حسن علي علم -بصفته عضو مجلس الدارة المنتدب توقيع أول 

والتوقيع الثاني لي من   الدكتور / وائل ابراهيم صابر يحمل بطاقة رقم قومي 27308202101531 عضو 

مجلس الدارة ، او الدكتور/ وائل سعيد سيدمحمد ويحمل بطاقة رقم قومي 27504272102252 بصفته رئيس 

القطاع المالي والداري

243 - احمد محمد على سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    18483   وتم ايداعه بتاريخ    07-09-2021 برقم 

ايداع   6397 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2021  بــ :  

244 - مصطفي حسين السيد ادريس  مدير   المقيد برقم قيد    18483   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-07 

برقم ايداع   6397 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2021  بــ :  
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245 - مصطفى محمد عبد الفتاح ابراهيم 

الجندى  مدير   المقيد برقم قيد    18483   وتم ايداعه بتاريخ    07-09-2021 برقم ايداع   6397 تم التأشير 

فى تاريخ 07-09-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجميعة العامة.  وللمديرالسيد/ احمد محمد علي سليمان  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 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 له الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت والتوقيع على عقود تعديل وعقود تأسيس الشركات 

وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.  -وللمدير السيد 

/ احمد محمد علي سليمان والسيد / مصطفي حسين السيد ادريس وللسيد / مصطفي محمد عبد الفتاح  ابراهيم 

الجندي مجتمعين او منفردين الحق في اداره العلقات العامه للشركه فقط

246 - كريم حسن فتحى ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    18522   وتم ايداعه بتاريخ    08-09-2021 برقم 

ايداع   6459 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2021  بــ :  

247 - حسام الدين حسن محمد غازى زيتون  مدير   المقيد برقم قيد    18522   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2021 برقم ايداع   6459 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محددة

248 - محمد اسامة السيد السيد حماد  مدير   المقيد برقم قيد    18522   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-08 

برقم ايداع   6459 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2021  بــ :  استقاله

249 - مصطفي جمال سالم الشحات  مدير   المقيد برقم قيد    18571   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-12 

برقم ايداع   6549 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2021  بــ :  استقاله

250 - ايهاب حمدى احمد عطية احمد  مدير   المقيد برقم قيد    18571   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-12 

برقم ايداع   6549 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2021  بــ :  استقاله

251 - ابراهيم حسن محمد جمعة الرفاعي  مدير   المقيد برقم قيد    18571   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2021 برقم ايداع   6549 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2021  بــ :  3- يمثل المدير الشركة فى 

علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .      وله الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه                                                                              

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم  وزاره القوى العاملة والهجرة وله الحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم و حق التعامل منفردا مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان والعتمادات المستندية والتوقيع علي 

الشيكات وحق القتراض و الرهن وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء 

والبيع و الرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها والفراج عن 

راسمال الشركة من البنك و التوقيع علي عقود الشتراك في تاسيس الشركات وعلي عقود تعديل عقد الشركة بعد 

موافقة الجمعية العامة الغير عادية وله الحق ابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذك
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252 - محمد شعبان عواض الشرقاوي  مدير   المقيد برقم قيد    18749   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-20 

برقم ايداع   6818 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2021  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ، 

ولهما منفردان أو مجتمعان في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به هذا 

العقد أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمديران مجتمعان أو منفردان 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 وإيداع وفتح حسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج 

عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات وفى  

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولهما حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل او تفويض  الغير في كل أو بعض ما 

ذكر

253 - ياسر عيد مهدى متولى  مدير   المقيد برقم قيد    18749   وتم ايداعه بتاريخ    20-09-2021 برقم 

ايداع   6818 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2021  بــ :  

254 - على  شريف قورنى ابو الدهب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18795   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2021 برقم ايداع   6913 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2021  بــ :  

255 - هانى عبد الفتاح على سالم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    6924   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-28 

برقم ايداع   7063 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2021  بــ :  بدل من السيد /ابراهيم على على

256 - عماد حمدىمحمد عبدالرحيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18957   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2021 برقم ايداع   7162 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2021  بــ :  

257 - زكريا عمران كمال الدين عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    19285   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2021 برقم ايداع   8724 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2021  بــ :  استقالة

258 - محمد احمد عبدالمتعال محمد العقباوى  مدير   المقيد برقم قيد    19285   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2021 برقم ايداع   8724 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها 

مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمدير منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها 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 واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف و حق الفراج عن 

رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة و لصالحها وله 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحدي`مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق التوقيع على عقود تاسيس الشرکات وله حق توكيل أو تفويض الغير 

في كل أو بعض ما ذكر.

259 - ايهاب احمد عباس احمد  مدير   المقيد برقم قيد    12727   وتم ايداعه بتاريخ    04-11-2020 برقم 

ايداع   5796 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2021  بــ :  استقاله

260 - ابراهيم يحيى حاج خليل  مدير   المقيد برقم قيد    19474   وتم ايداعه بتاريخ    02-11-2021 برقم 

ايداع   9036 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2021  بــ :  
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261 - محمد يحيى على حارس رفيع  مدير   المقيد برقم قيد    19474   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-02 

برقم ايداع   9036 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ، 

ولهم منفردين  أو مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها عدا ما أحتفظ بة هذا 

العقد أو قانون الشركات أو ولئحتة التنفيذية للجمعية العامة .  والمديرين محتمعين أو منفردين الحق فى التعامل 

بأسم 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 والمصاريف والتوقيع على الشيكات والفراح عن رأس المال واستصدارة خطابات 

وشهادات الضمان والحق القتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتكاتها العقارية ولهم الحق فى التوقيع على عقود تأسيس الشركات وفى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع  وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

262 - محمد مهند زكريا حاج خليل  مدير   المقيد برقم قيد    19474   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-02 

برقم ايداع   9036 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2021  بــ :  

263 - فيصل محمد خير مندو  مدير   المقيد برقم قيد    19474   وتم ايداعه بتاريخ    02-11-2021 برقم 

ايداع   9036 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2021  بــ :  

264 - طارق عبد التواب سلم سالم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    9736   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2020 برقم ايداع   1325 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  استقاله

265 - علء عمر محمد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    9736   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2020 برقم ايداع   1325 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية وللشريك المتضامن /علء عمر محمد محمد منفرد الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومبة 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 علي الشيكات والفراج  عن راس  المال وحق القتراض  والرهن وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء وله الحق في التوقيع علي  عقود تاسيس الشركات 

وفي تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم 

حق وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ماذكر

266 - عصام الدين طه حسن سعودى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    9736   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2020 برقم ايداع   1325 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  

267 - هانى احمد عبدا محمد المصرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19978   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2021 برقم ايداع   9842 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2021  بــ :  
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268 - خالد احمد عبدا محمد المصري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19978   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2021 برقم ايداع   9842 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2021  بــ :  تكون أختصاصات السيد / هانى 

احمد عبدا محمد المصرى – رئيس مجلس الدارة –والسيد / هشام احمد عبدا محمد المصرى - عضو مجلس 

الدارة  - )مجتمعين او منفردين ( حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على 

هذة المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة  الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين 

وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين . ولرئيس مجلس الدارة وعضو مجلس الدارة 

السيد / هشام احمد عبدا محمد المصرى  )مجتمعين او منفردين ( الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها  أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم 

وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات وحق الفراج عن 

رأس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن والتوقيع على عقود المديونية وسندات 

المديونية وكافة عقود الرهن وعقود الكفالة وكفالة الغير وكذلك حق البيع للنفس والغير لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات والمنقولت .ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم ولهما إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

269 - هشام احمد عبد ا محمد المصرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19978   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2021 برقم ايداع   9842 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2021  بــ :  

 - 270

عبدالخالق علي غالب البشاري  مدير   المقيد برقم قيد    20279   وتم ايداعه بتاريخ    12-12-2021 برقم 

ايداع   10350 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2021  بــ :  

271 - احمد ابراهيم علي محمد الزواوي  مدير   المقيد برقم قيد    20279   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2021 برقم ايداع   10350 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2021  بــ :  

272 - محمد عبد الملك عبد ا السراجي  مدير   المقيد برقم قيد    20279   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2021 برقم ايداع   10350 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2021  بــ :  

273 - محمد احمد احمد الشتيوي  مدير   المقيد برقم قيد    20279   وتم ايداعه بتاريخ    12-12-2021 برقم 

ايداع   10350 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محدده .   يمثل 

المديرون الشركه في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه   

وللمديرون مجتمعين او منفردين حق 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 والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها 

وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه 

والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق 

التوقيع علي عقود تاسيس الشركات ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

274 - خالد عواد موسى جعفر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20351   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-15 

برقم ايداع   10471 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2021  بــ :  

275 - مصطفى صالح توفيق احمد  مدير   المقيد برقم قيد    20467   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-22 

برقم ايداع   10697 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2021  بــ :  استقاله

276 - محمد احمد محمود محمد خليل  مدير   المقيد برقم قيد    20467   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-22 

برقم ايداع   10697 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة
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277 - احمد امين السيد احمد لطفي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    23184   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2021 برقم ايداع   4242 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2021  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

للمهندس/ أحمد امين السيد احمد لطفى العضو المنتدب منفردأ حق الدارة والتوقيع وتمثيل الشركة امام كافة 

الجهات الحكومية والغير حكومية وكافة القطاعات والهيئة العامة للستثماروالمناطق الحرة والضرائب والجمارك 

والقطاع الخاص والعام وله حق السحب والصرف والرهن والقتراض وحق البيع والشراء بضمان أصول الشركة 

والتوقيع امام جميع  البنوك والمصارف وفتح الحسابات الدائنة والمدينة والعتمادات المستندية والمعاملت 

المصرفية وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وله حق التوقيع على عقود تاسيس وتعديل الشركات 

بكافة انواعها وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر

278 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14810   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-27 

برقم ايداع   10836 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2021  بــ :  

279 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14810   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-27 

برقم ايداع   10835 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2021  بــ :  
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280 - هشام محمود عويس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20538   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2021 برقم ايداع   20538 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2021  بــ :  الموافقة بالجماع منح 

اختصاصات رئيس مجلس الدارة  والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الدارة وذلك على النحو التالى :-   

أختصاصات رئيس مجلس الدارة السيد الستاذ / هشام محمود عويس  يمثل رئيس مجلس الدارة السيد الستاذ / 

هشام محمود عويس الشركة فى علقاتها مع الغير وله أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها ولصالح 

الشركة ولرئيس مجلس الدارة حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية 

وكافه المحاكم بكافة دراجاتها ومحكمة النقض والداريا العليا والتحكيم والوزارات والهيئات العامة والخاصة 

والمؤسسات والشركات ومصلحة التسجيل التجاري ومكاتبها وإدارتها ومصلحة الضرائب المصرية ومأموريتها 

ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ومكاتبها ومصلحة الجمارك وشركة الطيران والخطوط الجوية وشركة قناة 

السويس لتداول الحاويات ووزارة القوي العاملة والتدريب ومكاتب العمل ومكاتب تراخيص العمل للجانب والهيئة 

العامة للتامينات الجتماعية ومكاتبها والهيئة العامة للموانئ ووزارة الزراعة والحجر البيطرى ووزارة الصحة 

وأمام الدارة العامة للمرور وإدارات ووحدات ونيابات المرور وحق تقديم واستلم وتسليم المستندات والقرارات 

والتوقيع عليها ، ويكون لرئيس مجلس الدارة الحق في تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة 

للرقابة المالية والسجل التجاري وجهاز تنمية التجارة الداخلية وادارة العلمات التجارية والنماذج الصناعية ، وله 

منفردا حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.  ويكون لعضاء مجلس الدارة التالى اسماءهم :-  

السيد / رياض مــنير رياض أرمانيوس عضو مجلس إدارة .السيـــدة / لندا نتالى منير رياض أرمانيوس عضو 

مجلس إدارة . السيدة  / ياسمين مــنير رياض أرمانيوس  عضو مجلس إدارة  مجتمعين حق التوقيع على كافه 

المعاملت والتعاملت البنكيه لجميع العملت والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع نيابة عن الشركة فى إبرام القروض والتسهيلت مع البنوك والجهات الخرى بما يتمشى مع 

مصلحة الشركة كما لهم الحق فى التوقيع امام كافة الجهات المعنية اللزمة لتسهيل اجراءات الشركة واعمالها من 

بيع أو شراء وتأجير والقتراض والرهن  لكل ممتلكات الشركة المادية والمعنوية وضمان حقوق الغير وترتيب 

كافه الحقوق للغير والتوقيع على كافة انواع العقود البتدائية أو النهائية ولهم حق تفويض أو توكيل الغير فى كل أو 

بعض ما ذكر داخل أو خارج جمهورية مصر العربية .  ويكون للسيدة / منى يوسف باسيلى رباط  - منفردة حق 

التوقيع على كافه المعاملت والتعاملت البنكيه لجميع العملت ولها حق تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض 

ما ذكر داخل أو خارج جمهورية مصر العربية .   إختصاصات العضو المنتدب السيدة الدكتورة / ياسمين مــنير 

رياض أرمانيوس                      يمثل العضو المنتدب السيدة الدكتورة / ياسمين مــنير رياض أرمانيوس 

الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا  أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها ولصالح الشركة وللعضو 

المنتدب منفردا  حق التوقيع علي عقود اليجار والستئجار والستغلل للعقارات.   و له حق التوقيع منفردا  على 

جميع عقود الشراء سواء فى الراضى أو العقارات أو المنقولت أو السيارات والمستحضرات والسلع الرأسمالية 

والعلمات التجارية والنماذج الصناعية و براءات الختراع وغيرها من الحقوق والسهم والسندات وإجراء جميع 

التصرفات الناقله للملكية لصالح الشركة بشكل عام وله اجراء هذه التصرفات داخل جمهورية مصر العربية أو 

خارجها و له كافة الصلحيات فى ذلك وبصفة عامة له حق الشراء ويكون للعضو المنتدب منفردا  حق تمثيل 

الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والوزارات والهيئات العامة والخاصة 

والمؤسسات والشركات وأمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومكاتبها ومأمورياتها ومصلحة التسجيل التجاري 

ومكاتبها وإداراتها ومصلحة الضرائب المصرية ومأموريتها ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ومكاتبها 

ومصلحة الجمارك ووزارة القوي العاملة والتدريب ومكاتب العمل ومكاتب تراخيص العمل للجانب والهيئة العامة 

للتأمينات الجتماعية ومكاتبها والهيئة العامة للموانئ ومصلحة الجمارك وشركة الطيران والخطوط الجوية وشركة 

قناة السويس لتداول الحاويات ووزارة الزراعة والحجر البيطرى ووزارة الصحة وأمام الدارة العامة للمرور 

وإدارات ووحدات ونيابات المرور وحق تقديم وإستلم وتسليم المستندات والقرارات والتوقيع عليها .ويكون 

للعضو المنتدب منفردا  الحق في التعامل مع البنوك فى فتح الحسابات وغلقها ، وله الحق ايضا  فى التوقيع علي 

الشيكات وحق السحب واليداع والتعامل مع البنوك فى التسهيلت الئتمانية وحساب جاري مدين بدون حد أقصى 

بالجنيه المصرى والعملت الجنبية وله منفردا حق توكيل وتفويض أيا  من أعضاء مجلس الدارة أو الغير في كل 

او بعض ما ذكر وله الحق فى التخالص والتصالح عن جميع أنواع القضايا أمام جميع المحاكم بكافة درجاتها وله 

إجراء هذه التصرفات السابق ذكرها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وله كافة الصلحيات فى ذلك وله 
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حق التوقيع على عقود كفالة الشركات الشقيقة أو التابعة أمام كافة المصارف والبنوك والهيئات والشخاص 

والتوقيع على عقود الكفالة بكافة أنواعها وله كافة الصلحيات فى ذلك. وللعضو المنتدب منفردا  الحق فى التوقيع 

على جميع عقود الشراء النهائية بكافة انواعها امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والسفارات والقنصليات 

لصالح الشركة وكذلك التوقيع على التخالصات مع الغير امام كافة المصالح الحكومية والغير حكومية والمحاكم 

والشهر العقارى وله الحق بالتوقيع على كافة عقود بيع وشراء السيارات بكافة انواعها وعقود شراء المستحضرات 

الطبية بجميع انواعها امام الشهر العقارى وعقود التأجير التمويلى بكافة انواعها وله اجراء كافة جميع هذه 

التصرفات داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وله منفردا حق توكيل وتفويض أيا  من أعضاء مجلس الدارة 

أو الغير في كل او بعض ما ذكر.  ويكون للعضو المنتدب مجتمع مع عضو مجلس الدارة السيدة / منى يوسف 

باسيلى رباط  حق القتراض والرهن  لكل ممتلكات الشركة المادية والمعنوية وضمان حقوق الغير وترتيب كافه 

الحقوق للغير والتوقيع على كافة انواع العقود البتدائية أو النهائية .

281 - على محمد معوض سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    20602   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-02 

برقم ايداع   14 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2022  بــ :  

282 - محمد محمد معوض سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    20602   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-02 

برقم ايداع   14 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين منفردين الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال و القطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات وحق 

التوقيع على عقودالقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما 

الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم  واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

283 - حسين فؤاد محمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    20689   وتم ايداعه بتاريخ    05-01-2022 برقم 

ايداع   161 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  استقالة

284 - رياض بن علي بن سعود ال عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    20689   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2022 برقم ايداع   161 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  يمثل المديران الشركة فى علقاتها 

مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما 

احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامه وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق 

فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكتها العقارية ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما مجتمعين أو 

منفردين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح  حسابات  وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر..

285 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14810   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-26 

برقم ايداع   772 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2022  بــ :  

286 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14810   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-26 

برقم ايداع   773 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2022  بــ :  بدل من السيد / محمد الجميعى ابراهيم

287 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14810   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-26 

برقم ايداع   775 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2022  بــ :  

288 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14810   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-26 

برقم ايداع   776 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2022  بــ :  
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289 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14810   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-26 

برقم ايداع   777 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2022  بــ :  

290 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14810   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-26 

برقم ايداع   778 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2022  بــ :  

291 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14810   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-26 

برقم ايداع   774 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2022  بــ :  بدل من السيد / محمد الجميعى ابراهيم

292 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14810   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-26 

برقم ايداع   779 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2022  بــ :  

293 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14810   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-26 

برقم ايداع   781 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2022  بــ :  

294 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14810   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-26 

برقم ايداع   780 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2022  بــ :  بدل من السيد/ محمد الجميعى ابراهيم

295 - ممدوح بدر الدين عبداللطيف بدر الدين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21142   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-02-2022 برقم ايداع   1000 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2022  بــ :  يمتلك حق التوقيع عن 

الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب . ولمجلس الدارة الحق.في.أن يعين..عدة . 

مديرين.أو . وكلء . مفوضين.وأن يخولهم أيضا حق .. ..... : التوقيع " عن الشركة ملفردين أو مجتمعين **** 

ولزئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب تمثيل الشركة في علقاتها مع الغير ولهم منفردين أومجتمعين في هذا 

الصدد أوسيع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها . فيما عدا ما احتفظ ..... به صراحة..عقد الشركة..أو .. 

القانون..أو ... لئحته التنفيذية للجمعية العامة ويحق لهم تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخذ وتحديد مرتباتهم 

ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع ... وتجويل.وبيع..وشراء.وتبديد.كافة . السندات..الذنية . التجارية.و.

ابن.ام.جميع.العقود والمشارطلت .... والصفقات التي تتعلق بمعاملة الشركة نقدا أو بالجل ولهم متفردين أو 

مجتمعين حق شراء وبيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت وفتح الحسابات بالبنوك والسحب واليداع 

..و.التوقيع..على..الشيكات..وكذلك..لهم.حق..الشتراكه.في.المؤسسات..الخرى..ولهما..حق..توكيل وتفويض 

الغير في كل أو بعض ما ذكر وكل ما سبق باسم الشركة ولمصلحتها

296 - محمد طلعت عبد العظيم محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    21186   وتم 

ايداعه بتاريخ    03-02-2022 برقم ايداع   1074 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2022  بــ :  الموافقة 

بالجماع على تفويض السيد/ محمد طلعت عبدالعظيم محمد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب له منفردا فقط 

تمثيل الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا حق التوقيع في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون وله حق التعامل باسم الشركة في كافة النواحي 

الدارية والمالية والفنية والقانونية وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالها والتوقيع على كافة المستندات والوراق والعقود امام الجهات 

المذكورة وله حق استصدار تراخيص سيارات المنشأة وكذلك له حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف وفتح 

الحسابات البنكية بها وسحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة 

صور التعامل مع البنوك والمصارف والسحب على المكشوف وله حق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وله الحق في غلق الحسابات البنكية والقتراض والبيع والرهن وتقديم الضمانات البنكية 

وتسيلها والتمويل والسحب على المكشوف والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها كذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراءوالرهن وله الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وان يقوم بتعيين الموظفيين والشراف عليهم 

وتحديد مهامهم وتحديد رواتبهم وعزلهم، وله الحق في التوقيع على عقود العمل والتوقيع على نماذج اللغاء في 

حالة انهاء خدماتهم لدى كافة الجهات ذات العلقة 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 الحق في التوقيع على العقود والمناقصات لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والشركات 

والشخاص .  وله حق توكيل الغير في تمثيل الشركة امام القضاء او مصلحة الضرائب او الجهات الحكومية.
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297 - تيمور يسرى اسماعيل ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    21401   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-15 

برقم ايداع   1468 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2022  بــ :  يمثل  المديران الشركة فى علقتها مع الغير ، 

ولهما منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به 

هذا العقد أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمديران مجتمعين او منفردين 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 والمصاريف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصاريف وحق الفراج 

عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لها الحق فى التوقيع على عقود الشراء 

والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت بأسم الشركة 

ولصالحهما ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات ولهما حق توكيل أو تفويض 

الغير فى كل أو بعض ماذكر

298 - انجي يسري إسماعيل إبراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    21401   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-15 

برقم ايداع   1468 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2022  بــ :  

299 - عبد القادر محسن عبد القادر  مدير   المقيد برقم قيد    21486   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-20 

برقم ايداع   1654 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2022  بــ :  استقالة

300 - احمد عبد المنعم حمزه فتوح  مدير   المقيد برقم قيد    21486   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-20 

برقم ايداع   1654 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2022  بــ :  يمثل المدير الشركه في علقتها مع الغير وله 

منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او 

القانون أو لءحته التنفيذيه للجمعيه العامه .  وللسيد/احمد عبد المنعم حمزه فتوح منفردا الحق في التعامل باسم 

الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات 

والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات استصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركه وممتلكاتها 

العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وله الحق في الشراء وتعين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق القبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق للمعاملت الشركه 

بالنقد والجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو

301 - هدير سامى سليمان محمد  مدير عام   المقيد برقم قيد    21539   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-21 

برقم ايداع   1756 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2022  بــ :  

303 - آمال احمد غانم حرب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21539   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2022 برقم ايداع   1756 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2022  بــ :  إعطاء السيدة / أمال أحمد غانم 

حرب)رئيس مجلس الدارة( منفردةجميع الصلحيات والسلطات  تمثل الشركة السيدة / أمال أحمد غانم حرب)

رئيس مجلس الدارة( منفردة في علقتها مع الغير في هذا  الصدد أوسع السلطات وحق التوقيع والتعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية  وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم لصالح الشركة وحق  التوقيع على كافة عقود تأسيس الشركات بأنواعها والتعديل والتوقيع 

امام الهيئة العامة للستثمار والمناطق  الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقارى والسجل 

التجارى والغرفة التجارية ومركز  تنمية التجارة وهيئة اتحاد الصناعات والسجل الصناعي وامام اى جهة اخرى 

ايا كانت وحق التوقيع على  إبرام العقود والتفاقيات.وحق التوقيع والتعامل امام كافة البنوك والمصارف 

والمؤسسات المالية في فتح  الحسابات واغلقها وعمل دفاتر الشيكات والتسهيلت الئتمانية واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان.  والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولها حق 

قبض ودفع

304 - سميح الدين السيد سميح محمود حنفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21539   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-02-2022 برقم ايداع   1756 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2022  بــ :  
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305 - محمد علي علي عبدالحليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21539   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2022 برقم ايداع   1756 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2022  بــ :  

306 - محمد حسن محمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    21562   وتم ايداعه بتاريخ    22-02-2022 برقم 

ايداع   1814 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2022  بــ :  استقالة

307 -  علء حسن محمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    21562   وتم ايداعه بتاريخ    22-02-2022 برقم 

ايداع   1814 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2022  بــ :  يكون للمدير كافة السلطات المقررة لدارة الشركة 

والتعامل باسمها ؛ وذلك فيما عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركة فى هذا النظام او قانون الشركات او لئحته التنفيذية 

.   ويمثل المدير الشركة امام القضاء والغير ويكون المدير مسئول عن ادارتها أمام  مؤسسها .   وللمدير 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 وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها  وكذلك له الحق فى التوقيع 

على عقود  الشراء والقتراض  والرهن والبيع لصول  الشركة  وممتلكاتها العقارية  والراضى  والسيارات  

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى  ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة 

العقود  والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  وله حق التوقيع على عقود تأسيس 

الشركات وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر.

308 - محمد حمدى عبد العزيز حافظ  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21590   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2022 برقم ايداع   1880 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2022  بــ :  

309 - شريف ابراهيم عبدالقادر عيد  مدير   المقيد برقم قيد    22119   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-23 

يمثل المديران الشركه فى علقتها مع الغير  برقم ايداع   3052 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2022  بــ :  3-

ولهما منفردان او مجتمعان فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا 

وللمديرين مجتمعان او منفردان الحق فى  العقد او قانون الشركات او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه .  4-

التعامل بأسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ، وللمديران ) مجتمعان فقط ( حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركه ولصالحها وكذلك 

لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه ) سواء الثابته او المنقوله بما فيها السيارات ( 

وممتلكاتها العقاريه وجميع ماسبق فيما زاد عن مبلغ مائة الف جنيه مصرى فقط لغير ، اما فيما قل عن مائة الف 

جنيه مصرى فقط لغير فهى للمديران ) مجتمعان او منفردان ( ولها ايضا ) مجتمعان او منفردان ( الحق فى 

التوقيع على عقود تاسيس الشركات وفى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل 

ذلك بأسم الشركه ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر .

310 - هشام مجد حسن تركي  مدير   المقيد برقم قيد    22119   وتم ايداعه بتاريخ    23-03-2022 برقم 

ايداع   3052 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2022  بــ :  

311 - جمال احمد عويضه سعد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22303   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-03 

برقم ايداع   3459 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2022  بــ :  

312 - عمرو مصطفى اسماعيل مصطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14126   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2022 برقم ايداع   4310 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  

313 - عمرو مصطفى اسماعيل مصطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14126   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2022 برقم ايداع   4308 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  

314 - عمرو مصطفى اسماعيل مصطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14126   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2022 برقم ايداع   4311 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  
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319 - عيد جمال على شعبان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    22526   وتم ايداعه بتاريخ    2017-04-02 

برقم ايداع   12127 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام 

الجهات الرسمية للشريك المتضامن وهو : عيد جمال على شعبان وله منفردا 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 وايداع وفتح حسابات والفراج عن راس 

المال وكل ذلك ياسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن 

والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم و له حق قبض ودفع المبالغ و توقيع وتحويل 

وبيع و تسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود و المشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

320 - هيثم السعيد محمد عليمى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23124   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-10 

برقم ايداع   4398 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

321 - عبد المجيد محمد عبد المجيد عبده  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23134   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2022 برقم ايداع   4410 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

322 - احمد ناجى حسن عوض ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13282   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2022 برقم ايداع   4425 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

323 - محمد حسن فرج  مدير فرع   المقيد برقم قيد    15495   وتم ايداعه بتاريخ    11-05-2022 برقم 

ايداع   4461 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

324 - محمود سعد حسانين على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21757   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-11 

برقم ايداع   4449 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

325 - أحمد كمال الدين إسماعيل المكاوي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23151   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2022 برقم ايداع   4447 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

326 - محمود عبد الحميد محمود عطا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23158   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2022 برقم ايداع   4463 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

327 - محمد احمد علي عمرون  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23159   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-11 

برقم ايداع   4464 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

328 - احمد مدحت محمد ابراهيم خليل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23185   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2022 برقم ايداع   4522 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  

329 - مروان مدحت فؤاد توفيق وافى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23215   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2022 برقم ايداع   4599 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  

330 - خالد سيد حواش حواش حسانين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23215   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2022 برقم ايداع   4600 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  

331 - مصطفى محمد عمر محمد دياب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12065   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-2022 برقم ايداع   4646 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  
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332 - تامر محمد علي طه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    16073   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2021 برقم ايداع   3992 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركة وتعهداتها رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وله منفردا الحق في 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 وفتح وغلق الحسابات والتوقيع علي 

الشيكات وله حق القتراض وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن لصالح الشركة وكفالة الغير واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات باسم الشركة ولصالحها.  وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و له حق 

الفراج عن رأسمال الشركة من البنك وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر، ولمجلس الدارة 

الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

333 - اسلم حسين ابراهيم خليل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21972   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-16 

برقم ايداع   4621 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  

334 - كريم مجدى جوده محمد سيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21972   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-2022 برقم ايداع   4623 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  

335 - مصطفى علء الدين محمود موسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21972   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-2022 برقم ايداع   4619 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  

336 - تامر محمود احمد مصطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23219   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-2022 برقم ايداع   4618 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  

337 - كريم عمرو عبدالفتاح محمد شحاته  مدير   المقيد برقم قيد    4858   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2019 برقم ايداع   2084 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهما لمدة 

غير محددة .وذلك بعد التأكد من ان المدير أو المديرين لم يسبق صدور احكام قضائية ضده او ضدهم وبأنه لم 

يسبق صدور احكام عليهم بعقوبة جنائية او جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليهـا فـي 

المـواد ) ?? ( ، ) 162 ( ، ) 163 ( ، ) 164 ( من قانون الشركات * يمثل المديرون الشركة في علقتها مع 

الغير ولهما مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرون وهما السيد / أيهاب جمال اسماعيل 

شديد و السيد / كريم عمرو عبد الفتاح محمد شحاته مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن را ] المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

338 - ايهاب جمال اسماعيل شديد  مدير   المقيد برقم قيد    4858   وتم ايداعه بتاريخ    09-04-2019 برقم 

ايداع   2084 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  

339 - فر عبد القادر ابو العزم الشناوي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23257   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2022 برقم ايداع   4686 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  

340 - احمد عبد النبى محمد عبد السلم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21819   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2022 برقم ايداع   4715 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  

341 - خالد بن عبد الرحمن بن سليمان بن سويدان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23282   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2022 برقم ايداع   4729 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  
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342 - سامح محمد سعد محمد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23282   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2022 برقم ايداع   4729 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  

343 - يوسف حسن راجح  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16581   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-08 

برقم ايداع   4806 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  

344 - محمود وائل محمد كربوج  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16581   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2021 برقم ايداع   4806 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  استقاله

345 - ايمن عزب العزب رضوان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23316   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2022 برقم ايداع   4784 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  

346 - عصام عزت احمد عمران  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23317   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-19 

برقم ايداع   4785 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  

347 - زينهم محمود اسماعيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23321   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-19 

برقم ايداع   4791 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  

348 - احمد عثمان عبد الحميد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13591   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2022 برقم ايداع   4830 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

349 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14810   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-22 

برقم ايداع   4800 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

350 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14810   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-22 

برقم ايداع   4801 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

351 - اسلم على محمود عبدالباقى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19136   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2022 برقم ايداع   4817 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

352 - شادي مصطفى محمد نصر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21698   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2022 برقم ايداع   4814 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

353 - شادي مصطفى محمد نصر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21698   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2022 برقم ايداع   4815 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

354 - شادي مصطفى محمد نصر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21698   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2022 برقم ايداع   4813 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

355 - حسين محمد سلمه سالم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23340   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-22 

برقم ايداع   4828 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

356 - عبد ا مبروك خميس بايتس  مدير   المقيد برقم قيد    9718   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-19 

برقم ايداع   1302 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  

357 - عبدالرحمن احمد معوض عبدالفتاح  مدير   المقيد برقم قيد    9718   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2020 برقم ايداع   1302 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  يمثل المديران  الشركة في 

علقتها مع الغير ولهما  منفردان او مجتمعان في هذا الصدد اوسع السلطات لداة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللمديران  منفردان او 

مجتمعان  حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها اما 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 ا    لحسابات واستصدار خطابات وشهادات  الضمان وحق الفراج عن راس 

المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما  الحق في 

التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما  الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت           الشركة بالنقد او بالجل وكذلك   حق توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر

358 - هيثم جلل محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16027   وتم ايداعه بتاريخ    23-05-2022 برقم 

ايداع   4878 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  
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359 - مرفت محمد سعد النصارى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23342   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2022 برقم ايداع   4834 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  

360 - هشام محمد عبد السلم يحي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23343   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2022 برقم ايداع   4835 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  

361 - مازن محمد حسين احمد موسي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23344   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2022 برقم ايداع   4836 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  

362 - عمر امجد احمد حسن حسن على الفقى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23351   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2022 برقم ايداع   4865 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  

363 - ناصر احمد ناصر عوض  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23355   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-23 

برقم ايداع   4871 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  

364 - احمد محمد زكي صميده الجابري  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    23480   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2011 برقم ايداع   3200 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  - يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للسيد / أحمد محمد زكى صميدة الجابرى مع أحد الشركاء المتضامنين الخرين 

مجتمعين فقــط ولهم حق التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والسجل التجارى ومصلحة الضرائب والهيئة العامة 

للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة السياحة ومصلحة الجمارك والموانىء المصرية وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وإستصدار خطابات الضمان 

وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن بأسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهم  حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لمنقولت 

الشركة الثابتة والمنقولة وكذلك التوقيع على جميع العقود البتدائية والنهائية والتوقيع أمام مصلحة الشهر العقارى 

والتوثيق على كافة العقود النهائية والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات بكافة انواعها 

بأسم الشركة ولصالحها   ولهم  الحق فى تمثيل الشركة أمام المحاكم بكافة انواعها واتخاذ ما تقتضية إجراءات 

التقاضى ولة الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم  ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم الحق فى توكيل الغير فى التوقيع على الشيكات الخاصة بإسم 

الشركة من البنوك وكافة المعاملت البنكية وله حق تفويض وتوكيل الغير بالسحب واليداع والتحويلت الخارجية 

والداخلية وطلب إستخراج دفاتر الشيكات بإسم الشركة وتحويل المرتبات وتمثيلها فى إجراء كافة المعاملت البنكية 

وفى التعامل على حساب الشركة بالبنوك الحكومية والبنوك الخاصة وجميع البنوك العامة بالدولة   ولهم حق 

توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر فيما عدا الشريك الموصى  - تعديل مدير الشركة ليصبح السيد / أحمد محمد 

زكى صميدة الجابرى  مديرا  مسئول  من الناحية الفنية والسياحية .

365 - نمر محمود محمد عوض  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    23480   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2011 برقم ايداع   3200 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

366 - أسامة نمر محمود عوض  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    23480   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2011 برقم ايداع   3200 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

367 - محمد نمر محمود عوض  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    23480   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2011 برقم ايداع   3200 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

368 - ياسمين ثروت نعيم بطرس  شريك   المقيد برقم قيد    23480   وتم ايداعه بتاريخ    2011-02-23 

برقم ايداع   3200 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  موصية

369 - محمد حسن على محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5011   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-25 

برقم ايداع   4969 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

370 - محمد عبد الفتاح محمود حسن عثمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21346   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2022 برقم ايداع   4970 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

371 - محمد محمود عبدالعظيم عبدالطيف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23403   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2022 برقم ايداع   4992 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  
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372 - مى مجدى محمد عبدالرحمن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23403   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2022 برقم ايداع   4985 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

373 - دعاء ثروت احمد حسن العطار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23403   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2022 برقم ايداع   4986 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

374 - كريم عمر محمد محمد خورشيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23403   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2022 برقم ايداع   4980 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

375 - عمرو عبدالعزيز حسن محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23403   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2022 برقم ايداع   4982 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

376 - شيرين هلل احمد محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23443   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2003 برقم ايداع   86 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

377 - ياسر محمد احمد بركات  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23443   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2003 برقم ايداع   86 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  )ممثل لشركه المنصور والمغربى 

للستثمار والتنميه ) ش.م.م (   قررت الجمعية تعيين السيدة / شيرين هلل أحمد محمد    > رئيس مجلس الدارة 

< وكلفتها بالختصاصات التاليـة :- ))  تمثيل الشركه امام جميع الهيئات والمؤسسات  ولها ايضا حق الشراء و 

التوقيع امام جميع الجهات الحكومية والعامة  ولها الحق فى التوقيع على جميع العقود التى المبرمه باسم الشركه 

مع الغير ولها اوسع السلطات فى اداره اعمال الشركة ولها الحق فى تمثيل الشركة امام المحاكم  وفى التصالح 

والتخالص عن الدعاوى وماموريات الشهر العقارى وأيضا امام  ادارات المرور وهيئة التأمينات الجتماعية 

ومكاتبها ومصلحة الضرائب ومأمورياتها المختلفة ولجان الطعن ، والتعامل مع وزارة الثقافة و الملكية الفكرية 

وادارة تسجيل العلمات التجارية وحقوق المؤلف وبراءات الختراع والحاسب اللى والنماذج الصناعية  والدارة 

العامة على المصنفات الفنية  وتمثيل الشركة امام  المحاكم بجميع درجاتها المختلفة ، ولها حق توكيل الغير او 

تفويضه فى كل اوبعض مما ذكر.   وافق الحاضرون بالجماع على أن يكون :- صلحية إصدار وإيداع وتصديق 

الشيكات باسم الشركة والعائدة للشركة والقيام بتحويل أموال من حساب إلى حساب آخر عائد لشركة أخرى والقيام 

بالتحويلت المصرفية على أنواعها وسحب الموال النقدية من حسابات الشركة وفتح وغلق الحسابات واصدار 

خطابات الضمان وكافة  صور التعامل مع البنوك والمصارف  وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن أغراضها وكذلك الحق فى إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد 

أو الجل وذلك لدى جميع المصارف والمراجع المعنية يعود للمجموعتين ) أ (  ،) ب(  مجموعة ) أ (  تتكون من  

:  )1(:  السيد/ هاشم محمد سمير أبوزيد  )2( السيدة / شرين هلل أحمد محمد  مجموعة )ب( تتكون من :)1( 

السيد/ أحمد مهاب كمال الدين بيلى.)2( السيد / ياسر محمد أحمد بركات  ) 3 ( السيد /  عبدالرحمن محمود أحمد 

عبدالغنى ) مصرى الجنسية مواليد 29/1/1981م.  رقم قومى : 28101290104978  ويجب لصحه التوقيع 

وجود توقيعين مجتمعين على ان يكون التوقيعين واحد من كل مجموعه ول يقبل اى توقيع منفردا .

378 - احمد مهاب كمال الدين بيلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23443   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2003 برقم ايداع   86 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  ))ممثل لشركه المنصور والمغربى 

للستثمار والتنميه ) ش.م.م ( (

379 - هاشم محمد سمير ابو زيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23443   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2003 برقم ايداع   86 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  )ممثل لشركه المنصور والمغربى 

للستثمار والتنميه ) ش.م.م (

380 - أمنية مجدى محمد يوسف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    17084   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-26 

برقم ايداع   5065 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

 - 381

عبدالخالق رفعت عبدالخالق

 درويش  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23321   وتم ايداعه بتاريخ    26-05-2022 برقم ايداع   5047 تم 

التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

382 - اسامه كمال مصطفى محمد علي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23403   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2022 برقم ايداع   5020 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  
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383 - حسين درويش شعراوى محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23403   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2022 برقم ايداع   5021 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

384 - مروة سيد حسن حمادة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23403   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-26 

برقم ايداع   5023 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

385 - مصطفى احمد شحاته بخيت  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23403   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2022 برقم ايداع   5026 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

386 - غزال سيد فرج راتب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23403   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-26 

برقم ايداع   5030 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

387 - عمر محمد عبدالمنعم حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23431   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2022 برقم ايداع   5051 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

388 - مصطفى عبد اللطيف محمود عبد الرحمن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23478   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2022 برقم ايداع   5143 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  

389 - علم عبدالحميد عبدالموجود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23493   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2022 برقم ايداع   5173 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  

390 - محمود محمد سعيد محمود محمد الشيخ  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23507   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2022 برقم ايداع   5215 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  

391 - محمد عبد الغني فهمي احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23513   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2022 برقم ايداع   5228 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  

392 - ابراهيم خليل محمد محمد خليل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23519   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2022 برقم ايداع   5242 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  

تجديد افراد

تجديد شركات

1 - زهران للثاث والديكور ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   22401  قيدت فى  02-10-2012 برقم ايداع   

1000001 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/10/2022  12:00:00

ص

2 - ابراهيم محمد مطاوع وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   23223  قيدت فى  18-04-2007 برقم ايداع   

7110 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/04/2027  12:00:00ص
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