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قيود أفراد

1 - جذور تريد للتجارة لصاحبها )سهير فتحى عبدالفتاح الجندى( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

08-05-2022 برقم ايداع 26524 ورقم قيد 186202    محل رئيسى  عن استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن 

تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع 

وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية 

والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو  تجميدها.  -النقل البحري والساحلي, ويشمل نقل الخامات 

والبضائع والركاب للسفن التي تعمل تحت العلم المصري.  اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف الحاصلت 

الزراعية  -اقامة وتشغيل مصنع لتشغيل وتشكيل المعادن  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس 

الجاهزة  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق  -

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الكيماوية  تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية بالمناطق الصناعية 

والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم  -تجارة الجمله والتجزئة باحدي المناطق 

النائية او المجتمعات العمرانية الجديده  : -انشطة خارج قانون 72  -تقديم الخدمات اللوجستيه من الشحن البحرى 

للبضائع والتخليص الجمركى.  -التوكيلت التجارية والتصدير  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 

في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة  أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  

-التوريدات العمومية  -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة المنوفية ملك حسن طلعت عبدالغنى بجوار السعاف- شارع الرياح البحيرى-

الخطاطبه -

2 - تجارتي للتطبيقات اللكترونية لصاحبها )عمر محمد محمد شوقي عوض( تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 26525 ورقم قيد 186203    محل رئيسى  عن   انشطة 

قانون 72 لسنة 2017  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها .  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - التسويق اللكتروني عبر النترنت  مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 21 ش الدكتور 

محمد يوسف موسى - المنطقة الولى -

3 - جمال محمود عفيفي النحاس لصاحبها )جمال محمود عفيفي النحاس( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 08-05-2022 برقم ايداع 26526 ورقم قيد 186204    محل رئيسى  عن   اقامة وتشغيل مصنع لخراطة 

وتشغيل المعادن - تروس - اعمدة - جلب - بنوز  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية المصنع المقام على قطعة 

الرض رقم 14 - ورش الشباب - المرحلة

الولى - امتداد الصناعية الخامسة - مدينه السادات -

4 - محمود هريدى للتجارة والمقاولت لصاحبها )محمود السيد احمد هريدى( تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 26538 ورقم قيد 186210    محل رئيسى  عن  • أنشطة 

داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 :  • تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة.   • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 :  • المقاولت العامة.  تلتزم الشركة بأفراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

13 درب صبيح -
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5 - تيلور شوب فاشيون Tailor Shop Fashion لصاحبها )زينب حمدي علم احمد ابو العل( تاجر فرد  

رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 26587 ورقم قيد 186225    محل رئيسى  عن  

انشطة داخل قانون الستثمار 72 /2017 :  - تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة  انشطة خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  - التجارة اللكترونية عبر النترنت  مع اللتزام بافراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

10 عطفة سماسم - درب النبوي -

 System one 6 - سيستم وان للمحتوى اللكترونى

لصاحبها )محمد سيف النصر عبدالحميد محمد( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم 

ايداع 26590 ورقم قيد 186226    محل رئيسى  عن انشطة قانون 72 :   - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات .   -انشطة خارج قانون 72 :  -التسويق العقارى  -مع افراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم 126 في 

العقار ) 7( الكائن مقرها مقرها ش وهدان -

7 - ذا ليت The Light لصاحبها )سماح محمد رجب محمد المرشدى( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 08-05-2022 برقم ايداع 26664 ورقم قيد 186234    محل رئيسى  عن - أنشطة داخل قانون 72 :  - 

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  -أنشطة خارج قانون 72 :   -

اقامة وتشغيل وادارة مركز تدريب لتنمية مهارات وقدرات الطفال وتعليم اللغات.  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة الغربية شاع مسجد التوحيد-

بجوار مسجد التوحيد-كفر فرسيس-

8 - الصرح للتجارة والتوريدات لصاحبها )مصطفى رشاد عبد اللطيف احمد( تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 26667 ورقم قيد 186235    محل رئيسى  عن  انشطة 

داخل قانون الستثمار 72 :  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  انشطة خارج 

قانون الستثمار 72 :   التوريدات العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة 18 - بالعقار رقم 20 شارع الدكتور محمد علي البقلي -

9 - الكيان للتدريب لصاحبها )انغام ايهاب حلمى عبدالرحيم( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

08-05-2022 برقم ايداع 26680 ورقم قيد 186243    محل رئيسى  عن -أنشطة داخل قانون 72 :   - إنشاء 

وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  - أنشطة خارج قانون 72 :  -اقامة 

وتشغيل وادارة مركز لتدريب وتنمية مهارات الطفال وتعديل السلوك.  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز 

مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة 1-عمارة 15 -شارع 

انس ابن مالك-الهجانة -

 Tailor Shop Fashion  10 - تيلور شوب فاشيون

لصاحبها )زينب حمدي علم احمد ابو العل( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم 

ايداع 26729 ورقم قيد 186245    محل رئيسى  عن انشطة داخل قانون الستثمار 2017/72  - تجاره الجمله 

والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  انشطة خارج قانون الستثمار 2017/72  - التجارة 

اللكترونية عبر النترنت  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  

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

لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 10 عطفة سماسم - درب النبوي -
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11 - اوركيديا للتجارة لصاحبها )خالد رهفت بناير جرجس( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

09-05-2022 برقم ايداع 26795 ورقم قيد 186259    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 8ش السيده زينب - المرج الجديدة 

-

12 - كونو لصاحبها )نورالدين ياسر عبدالمنعم محمد على حبيب( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

09-05-2022 برقم ايداع 26796 ورقم قيد 186260    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه لمنتجات 

اليس كريم بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة فيل 26 ش عطية 

الصوالحى متفرع من مكرم عبيد -

13 - ايه بي ام للتجارة والتوزيع لصاحبها )سلمه صلح عبد الفتاح حسين( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 26813 ورقم قيد 186269    محل رئيسى  عن انشطة داخل قانون الستثمار 

2017/72  - تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  إنتاج المحتوي اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - 

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت 

وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  انشطة خارج قانون 

الستثمار 2017/72  - التوزيع  - التوريدات العمومية  - اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة 14 ش ابراهيم الزناتي -

14 - سمارت كوبى Smart Copy  لصاحبها )رحاب عبدالستار عبده احمد عبدل( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 26816 ورقم قيد 186270    محل رئيسى  عن -: أنشطة 

داخل قانون 72  -تجاره الجمله والتجزئه فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  -اقامة وتشغيل 

المراكز التجارية فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  -: أنشطة خارج قانون 72  -توريد وصيانة 

ماكينات التصوير.  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار .  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 3 شارع مكرم عبيد -

15 - كوبنهاجن لصاحبها )ناديه حسين علي محمود( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

09-05-2022 برقم ايداع 26818 ورقم قيد 186271    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الجاهزة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة البحر الحمر عمارة النيل بالس - بجوار البولينج -

16 - المصرية للملبس الطبية لصاحبها )رومانى فهمى حنين يوسف( تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد 

فى 09-05-2022 برقم ايداع 26841 ورقم قيد 186283    محل رئيسى  عن   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الجاهزة المتنوعة من القمشة وتصنيع الملبس الطبية والمنسوجات بكافة  انواعها.  مع مراعاة احكام 

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

محافظة المنوفية مصنع بالقطعة رقم 256 - منطقة محور الصناعية السابعة -

17 - افاق لصاحبها )احمد صلح الدين عبدالحليم لشين( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

09-05-2022 برقم ايداع 26850 ورقم قيد 186286    محل رئيسى  عن  -انشطه قانون 72 :  -تجاره الجمله 

والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   -انشطه خارج قانون 72 :  -التوريدات العمومية  تلتزم 

المنشاه بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة 4 ش التعمير -
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18 - أي إم سي IMC  لصاحبها )محمد عبد الحميد محمد عبد الحميد( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 09-05-2022 برقم ايداع 26851 ورقم قيد 186287    محل رئيسى  عن انشطة داخل قانون الستثمار 

72 /2017 :  - تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  انشطة 

خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  - التوريدات العمومية  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 22 ش النصر - مدينة الرياض -

19 - ام بي للحاصلت الزراعية M.B لصاحبها )مؤيد عبد الجليل صوان( تاجر فرد  رأس ماله 

1,000,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 26852 ورقم قيد 186288    محل رئيسى  عن  انشطة 

داخل قانون الستثمار 72 :  اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع ونعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية 

والموالح ) برتقال - ليمون - يوسفي(  اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف الفواكه وعصيرها   انشطة خارج قانون 

الستثمار 72 :  التصدير  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة المنوفية غرفة بالمكتب رقم 8 - سوق المنطقة الخامسة -

20 - رياليتى Reality  لصاحبها )هادى سيف الدين على عبدا بسيو( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد 

فى 09-05-2022 برقم ايداع 26890 ورقم قيد 186311    محل رئيسى  عن  • أنشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنه 2017 :  - الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادى 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     • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 

لسنه 2017 :  - التسويق العقارى.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة مكتب G17 -الدور الرابع - 100 ش الميرغنى - 

مصر الجديده -

21 - الجعفرية للنقل والتجارة والتوريدات لصاحبها )مصطفى محمود جميل حامد محمد( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 27060 ورقم قيد 186331    محل رئيسى  عن -انشطة 

داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  النقل البرى للبضائع بما فى ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق 

السكك الحديديه.  تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  : -انشطة خارج قانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017  التوريدات العمومية.  - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

لكل نشاط على حدة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 15 ش السيد صالح مجدى -

22 - لو بان لصاحبها )لو بان LU . PAN  ( تاجر فرد  رأس ماله 600,000.000 قيد فى 2022-05-10 

برقم ايداع 27142 ورقم قيد 186359    محل رئيسى  عن - - انشطة قانون 72 :  - اقامة وتشغيل مصنع لنشر 

وتقطيع وصقل وجلى وتلميع الرخام والجرانيت  -- انشطة خارج قانون 72 :   - التصدير  تلتزم المنشأة بأفراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

امتداد المل - برج 103 - شقة 71 - الوتوستراد -

23 - ايهاب رمزي لصاحبها )ايهاب رمزي بشاي عبدا( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

10-05-2022 برقم ايداع 27143 ورقم قيد 186360    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتشغيل خام البلستيك  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 51 ش ذكي معوض - الوحدة العربية - قهوة شرف 

-
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24 - إيليت للقطان Elite Cottons لصاحبها )داليا عبدالحميد احمد حامد صقر( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 27146 ورقم قيد 186361    محل رئيسى  عن - - انشطة 

قانون 72 :  - تجاره الجمله والتجزئه للقطان بالمناطق 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 مراعاه 

قرار رئيس جمهوريه   مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008  - - انشطة خارج قانون 72 :  - التوريدات العمومية  

تلتزم المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة 833 ب شارع بورسعيد -

  New Barbie 25 - نيو باربى لفساتين الزفاف والسهرة

لصاحبها )محمد جهاد محمد بسام شرقطلى( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع 27148 ورقم قيد 186362    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه لفساتين الزفاف والسهرة والقمشة 

واكسسورات فساتين الزفاف والسهرة بالمناطق 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 مراعاه قرار 

رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1 بالطابق 

الرضى - بالقطعه رقم 49 مركز خدمات البنفسج

- التجمع الخامس -

26 - سيد محمد حافظ ابراهيم لصاحبها )سيد محمد حافظ ابراهيم( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

10-05-2022 برقم ايداع 27149 ورقم قيد 186363    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات الخشبية والثاث  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 5 شارع محمد السيوطى -

27 - يور اوتفيت Your Outfit لصاحبها )هاله عبدالرحمن الدكرورى داود( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 27150 ورقم قيد 186364    محل رئيسى  عن - - انشطة 

قانون 72 :  - تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق 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 مراعاه قرار 

رئيس جمهوريه مصر  . العربيه رقم 356 لسنه 2008  - إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات.  - - انشطة خارج قانون 72 :  - التسويق اللكترونى عبر النترنت  تلتزم المنشأة بأفراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

عمارة )د 6( - شقة 401 - حى المصراوية - التجمع الخامس -

28 - أحمد عبدالكريم لتجارة المواد الغذائية لصاحبها )احمد عبدالكريم عبدالحميد حسن( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 27229 ورقم قيد 186383    محل رئيسى  عن - تجاره 

الجمله والتجزئه للمواد الغذائية بالمناطق 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 مراعاه قرار رئيس  

جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008  - اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة المواد الغذائية  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة 8 شارع الضغط العالى متفرع من شارع الشركات - السلم اول - -
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29 - فور ماركتيز للبرمجيات والشبكات والتسويق اللكترونى Marketes 4   لصاحبها )محمود دياب سعيد 

محمد عمر( تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 27276 ورقم قيد 186395    

محل رئيسى  عن : أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد 

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

صوت وصورة وبيانات.  - إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  - تنفيذ وإدارة شبكات نقل 

وتداول البيانات.  - المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع 

والنماذج والرسوم الصناعية.  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى 

محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - 

التسويق اللكترونى عبر النترنت.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 52 شارع على مصطفى الفقى - الجبل الصفر -

30 - وجيه لطفى شحاته محمد طعيمه لصاحبها )وجيه لطفى شحاته محمد طعيمه( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 27518 ورقم قيد 186430    محل رئيسى  عن   اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية وخلط وتعبئة الكيماويات.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

قطعة رقم 157 - محور المنطقة الصناعية السابعة -

31 - محمد شرف الدين فرج لصاحبها )محمد شرف الدين فرج موسى( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 11-05-2022 برقم ايداع 27617 ورقم قيد 186453    محل رئيسى  عن   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات الخشبيه والثاث  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 13 شارع الشعراوي - حوض دهيون -

32 - الفيروز للتجارة والمقاولت لصاحبها )احمد مرزوق احمد علي( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

11-05-2022 برقم ايداع 27677 ورقم قيد 186464    محل رئيسى  عن : انشطة داخل قانون الستثمار 72  

تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  : انشطة خارج قانون الستثمار 72  

المقاولت العامة ومقاولت التشطيبات والديكورات  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 

بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة 5 - مجاورة 32 - عمارة 37 ب - مدينة خمسة 

عشر مايو -

33 - السرساوى الدوليه للتدريب لصاحبها )السيد محمد محمد حسانين السرساوى( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 27756 ورقم قيد 186475    محل رئيسى  عن • أنشطة 

داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات .  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي 

المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن 

تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  • تربية جميع أنواع الحيوانات 

سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  • تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان 

ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  : • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 

لسنه 2017  - اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية.  - اعداد الدورات التدريبية.  

تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة 11 ميدان الفلكى - باب اللوق -
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34 - داماس لصاحبها )رامى سيد احمد عبدالقادر( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 2022-05-11 

برقم ايداع 27758 ورقم قيد 186476    محل رئيسى  عن انشطة قانون 72  - إنتاج المحتوى اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  -: - انشطة خارج قانون 72  - التسويق العقارى  تلتزم المنشأة 

بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

فيل 163 - البنفسج 7 - التجمع الول -

 Leo Tone 35 - ليو تون

لصاحبها )عبدالرحمن احمد سعد زغلول عثمان( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-05-12 

برقم ايداع 27839 ورقم قيد 186491    محل رئيسى  عن 1-صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما 

تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات 

و التعليم 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- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- 

إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل 

وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - 

المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  

الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي 

ترخيص من الجهات  المعنية .  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه 

واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  

14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن 

بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 

- إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز 

الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال 

التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات 

إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

شقه رقم 503 بالعقار رقم 22 شارع احمد امين -

36 - المرح للستثمار السياحي لصاحبها )عصام علي عبد العال عامر( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 12-05-2022 برقم ايداع 27841 ورقم قيد 186492    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او 

ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على  ال يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه  الوحدات المبيعه 

منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

ابراج عثمان - برج ج د - شارع اغاخان -

37 - المستقبل للملبس الجاهزة لصاحبها )ياسر محمد عبدالنظير داود( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 12-05-2022 برقم ايداع 27983 ورقم قيد 186513    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الجاهزة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 5 شارع محمد مصلحى من حلمى عبدالرازق - 

منطى -
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38 - ميتركس METRICS  لصاحبها )حسام الدين علء الدين احمد فكري( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 28092 ورقم قيد 186526    محل رئيسى  عن 1- صناعة 

تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  

البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم 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- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال 

التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  

8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات 

التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع 

والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت 

وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى 

التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 43 ش النزهة -

39 - ايه اند ام A&M لصاحبها )علياء سليمان سيد جمعه( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

15-05-2022 برقم ايداع 28244 ورقم قيد 186566    محل رئيسى  عن -أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017 :   - الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى 

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   - أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - التسويق العقارى.  

* مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة مكتب ب 11 - الدور 2 - ميجا مول - التسعين الجنوبى - التجمع

الخامس -

 REDLINES 40 - ريدلينز

لصاحبها )جمال عبدالعظيم عبدالفتاح عبداللطيف( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 2022-05-15 

برقم ايداع 28276 ورقم قيد 186586    محل رئيسى  عن  انشطه قانون 72  - إعداد الدراسات القتصادية 

والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  : -انشطه خارج قانون 72  - تحصيل الديون و الفواتير ) عدا التخصيم(  -

تلتزم المنشاه بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة D9 كمبوند المعادى جاردنز- القطامية -

41 - حسين خلف مبروك عبدالرحمن لصاحبها )حسين خلف مبروك عبدالرحمن( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 28278 ورقم قيد 186587    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 3 شارع الرشاح - العكرشة - ابو زعبل -
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42 - ميراج للستثمار العقارى و المقاولت العامة لصاحبها )محمد كمال مصطفى رخا( تاجر فرد  رأس ماله 

19,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 28281 ورقم قيد 186588    محل رئيسى  عن انشطه قانون 

72  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى 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  : -انشطه خارج قانون 72  - المقاولت العامة  تلتزم المنشاه بأفراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

فيل 19 مربع 1258 - الشيراتون -

 THE GREAT WALL FOR GRANITE 43 - سور الصين العظيم للجرانيت

لصاحبها )جانغ فينغ بين ZHANG FENGBIN ( تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 

15-05-2022 برقم ايداع 28282 ورقم قيد 186589    محل رئيسى  عن : انشطة داخل قانون الستثمار 72  

اقامة وتشغيل مصنع لنشر وتقطيع وصقل وجلى وتلميع الرخام والجرانيت  : انشطة خارج قانون الستثمار 72  

التصدير  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة 

130 امتداد المل -

44 - الملك المبدع لصاحبها )محمد محمود احمد حميدو( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

15-05-2022 برقم ايداع 28357 ورقم قيد 186594    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  

- إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 

2017  - انشاء وتشغيل مركز متخصص لتدريب الطفال الطبيعيين وذوى الحتياجات الخاصة والتدريب على 

النطق وتعليم لغة  التخاطب.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 10 شارع احمد محمد كمال متفرع من عمر لطفى - امام الحديقه 

الدولية

45 - عماد الخلص للمصنوعات الجلدية لصاحبها )عماد قرني شعبان توفيق( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 28480 ورقم قيد 186621    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الجلدية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

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

20 ش الكوة - من ش الجيش -

46 - دريم لصاحبها )احمد محمد حسن حسن( تاجر فرد  رأس ماله 6,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 28481 ورقم قيد 186622    محل رئيسى  عن   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجوارب.  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة القاهرة 1 ش منقريوس -

47 - تايم سكوير للستثمار العقاري والمقاولت لصاحبها )حسام سمير حسن حسني( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 28482 ورقم قيد 186623    محل رئيسى  عن  انشطة 

داخل قانون الستثمار 2017/72  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادى 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  انشطة خارج قانون الستثمار 

2017/72  - المقاولت العامة  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 

12 ش احمد كامل - القرية التكنولوجية -
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48 - سمارت فون SMART PHONE لصاحبها )عبدالكريم مفتاح عبدالكريم على( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 28483 ورقم قيد 186624    محل رئيسى  عن تجاره 

الجمله والتجزئه لجهزة المحمول و الكمبيوتر و اكسسواراتها بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة محل 4,3 مول الطيب - قطعه رقم 2- مركز خدمات شمال -المنطقة

السادسه - الحى الثامن -الشروق -

49 - الدولية لصناعة الملبس الجاهزة لصاحبها )احمد حسين عبدالفتاح محمد( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 28484 ورقم قيد 186625    محل رئيسى  عن إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  - تجارة الجملة والتجزئة للملبس الجاهزة بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 

97 مساكن صقر قريش -

 Happy Butterflies 50 - هابى بترفليز

لصاحبها )هبه امام ابراهيم على( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 28485 

ورقم قيد 186626    محل رئيسى  عن • أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • إنشاء وإدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  : • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 

2017  • اقامة وتشغيل وادارة مركز تدريب لتنمية مهارات و قدرات الطفال و رعاية الموهوبين.  تلتزم الشركة 

بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

142 ش فلسطين - المعادى الجديده -

51 - ايه اس اتش فور ماشين ASH For Machine لصاحبها )انس نصوح شوقل( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 28486 ورقم قيد 186627    محل رئيسى  عن   اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وخراطة ماكينات الخياطة والطباعة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 84 ش 

الضغط العالى - امتداد جمال عبد الناصر -

52 - أمواج لنتاج المحتوى اللكترونى لصاحبها )احمد خالد سعد عبدالوارث( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 28560 ورقم قيد 186647    محل رئيسى  عن نشاط من 

داخل قانون 72 لسنة 2017  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

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

.  : نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017  - اقامة وتشغيل مركز لتدريب وتأهيل واعداد وتنمية الموارد البشريه  

• مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام 

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

-B7 محافظة القاهرة الدور الول شقه 14 عماره 2 مجموعه 71 مدينتى

53 - اى ايه جى I E G لصاحبها )على سيد عبدالله محمد( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

16-05-2022 برقم ايداع 28563 ورقم قيد 186648    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 

72 لسنه 2017  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون المضلع.  : • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 

لسنه 2017  • المقاولت العامة.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها, بجهة محافظة القاهرة 34 ش ترعة عنانى -
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54 - بيشوى صفوت اديب عبدالمسيح لصاحبها )بيشوى صفوت اديب عبدالمسيح( تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 28575 ورقم قيد 186652    محل رئيسى  عن  نشاط من 

داخل قانون 72 لسنة 2017  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى 

محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  - انتاج المحتوى اللكترونى بصورة المختلفة 

من صوت وصورة وبيانات .  : نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017  - اقامة وتشغيل استديو صوتى وغنائى )

فيما عد البث الذاعى(  - التسويق اللكترونى  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 2 -ق 12 -مج 17 -م 9عمارات - الشروق 

-

55 - تريندي لصاحبها )آيه عادل محمد ابوطالب( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-05-16 

برقم ايداع 28581 ورقم قيد 186654    محل رئيسى  عن  انشطة داخل قانون الستثمار 72 /2017 :  - 

إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .   انشطة خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  - الدعايه و 

العلن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 13 عمارات رابعة الستثماري - ميدان 

الساعة -

56 - ضوء القمر لصاحبها )منى عبدا على حسن( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-05-16 

برقم ايداع 28590 ورقم قيد 186657    محل رئيسى  عن  • انشطه قانون 72 :  • أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  • إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   • انشطه خارج قانون 72 :  • إقامة و تشغيل مركز لتدريب و تنمية 

مهارات و قدرات الطفال ورعاية الموهوبين و تعليم لغه التخاطب  • تلتزم المنشاه بأفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية عقار رقم 16 - ش علم 

-البر الشرقى -

57 - محمد شبل توفيق نصار لصاحبها )محمد شبل توفيق نصار( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

16-05-2022 برقم ايداع 28755 ورقم قيد 186678    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

منتجات بلستيكية متنوعة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية قطعة رقم 40/185 محور المنطقة الصناعية 

السابعة -

58 - العالمية لتجارة الساعات لصاحبها )احمد عثمان عمر عثمان( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

17-05-2022 برقم ايداع 28986 ورقم قيد 186692    محل رئيسى  عن تجارة الجملة والتجزئة للساعات 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

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

23 ميدان العتبة -

59 - دعاء صلح حسين على لصاحبها )دعاء صلح حسين على( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

17-05-2022 برقم ايداع 28987 ورقم قيد 186693    محل رئيسى  عن   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس والمنسوجات.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية.  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة 45 اسكان الشباب الجنوبى - التجمع الول -
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60 - الملكة للبرمجيات والتجارة اللكترونية THE QUEEN لصاحبها )نوران علء حسن النقلي( تاجر فرد  

رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 29058 ورقم قيد 186701    محل رئيسى  عن : 

انشطة داخل قانون الستثمار 72  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - 

إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  : انشطة خارج قانون الستثمار 72  التجارة اللكترونية 

عبر النترنت  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة شقة رقم 34 - عمارة 42 - مجموعة 72 - مدينتي -

61 - المتحده للبرمجيات لصاحبها )الصباحى امام الصباحى احمد( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

17-05-2022 برقم ايداع 29060 ورقم قيد 186702    محل رئيسى  عن صناعة تكنولوجيا المعلومات و 

التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و 

تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 10 شارع رفاعه متفرع من 

الخليفه المأمون -

62 - زد ايه تي للدراسات المتخصصة والستشارات السرية ZAT لصاحبها )منى عبدل عبدالباقي احمد 

الشرقاوي( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 29084 ورقم قيد 186707    

محل رئيسى  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  - تقديم الستشارات السرية )

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(  مع افراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

9ش النادي الجديد - المعادي الجديدة -

63 - محمد نبيل عبدل علي لصاحبها )محمد نبيل عبدل علي( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

17-05-2022 برقم ايداع 29101 ورقم قيد 186709    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الجاهزة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 95 ش المجاري سابقا )عمر بن الخطاب حالياً) -

64 - رباب عادل علي سليمان لصاحبها )رباب عادل علي سليمان( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

18-05-2022 برقم ايداع 29373 ورقم قيد 186767    محل رئيسى  عن تربية جميع أنواع الدواجن والطيور 

سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القليوبية 11 ش احمد خفاجى - بهتيم -

65 - محمد شكري محمد لصاحبها )محمد شكري محمد( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

18-05-2022 برقم ايداع 29374 ورقم قيد 186768    محل رئيسى  عن تربية جميع أنواع الدواجن والطيور 

سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة 27 أ ترعة الجبل -
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66 - سرايا الشرق لصاحبها )ماجد عبدالعزيز احمد عاتق الباكرى( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

18-05-2022 برقم ايداع 29375 ورقم قيد 186769    محل رئيسى  عن  -انشطة داخل قانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017 :  تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  -

انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :   إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم 

جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك اواى.  - مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 102 شارع عمر بن 

الخطاب -

67 - البروفيسور للبرمجيات لصاحبها )محمد كمال احمد ابراهيم سيد احمد( تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 

قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 29376 ورقم قيد 186770    محل رئيسى  عن - صناعة تكنولوجيا 

المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و 

أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم 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.   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة الغربية 56 ش عصمت 

حماده -

68 - الطلل الدمشقى لصاحبها )محمود احمد الخابورى( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

18-05-2022 برقم ايداع 29379 ورقم قيد 186771    محل رئيسى  عن - أنشطة داخل قانون 72 :  -تجاره 

الجمله والتجزئه في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  - أنشطة خارج قانون 72 :   -ادارة المطاعم 

والكافيهات  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار.  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة القليوبية محل 9 سنتر الؤلؤة-الحى الول -

69 - جوسي فروتس بلس للتجارة والتوزيع لصاحبها )محمد شعبان تيسير شوشان( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 29380 ورقم قيد 186772    محل رئيسى  عن   انشطة 

داخل قانون الستثمار 72 :  تجاره الجمله والتجزئه للمشروبات والعصائر بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديده    انشطة خارج قانون الستشمار 72 :  تقديم وتوزيع المشروبات والعصائر " فيما عدا المشروبات 

الكحولية"  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة 115 شارع 9 -

70 - ترافل يارد للستثمار السياحي Travel Yard for Tourism Investment لصاحبها )ندى سلمه محمد 

سلمه اللقاني( تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 29381 ورقم قيد 

186773    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى 

السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , 

واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على  ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية 

والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه  الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات 

المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  أقامه وتشغيل يخوت السفارى على ال يقل مستواها عن ثلثه نجوم  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 44 ش عبد ل ابو السعود -
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71 - كاتى Katee  لصاحبها )كريستينا ناجى فوزى يوسف( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

18-05-2022 برقم ايداع 29444 ورقم قيد 186785    محل رئيسى  عن -: أنشطة داخل قانون 72  -اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الحذية والشنط.  -تجارة الجملة والتجزئة فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة.  -: أنشطة خارج قانون 72  -التوريدات العمومية.  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 6 شارع محمود البدرى-من شارع محمد 

مقلد-مصطفى النحاس-الدور 11 -شقة 22 -

72 - عبد الرحمن سعيد فتحي ABD ELRAHMAN SAEED FATHY لصاحبها )عبد الرحمن سعيد فتحي 

السيد حسانين( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 29570 ورقم قيد 

186790    محل رئيسى  عن 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 علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة 

وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

امتداد مدينة 15 مايو - مجاورة 6 - منطقة 3 - قطعة 15 - مدينة

73 - ار اس اتش للفنادق والمطاعم R.S.H لصاحبها )ريهام رضا مصطفى احمد النحاس( تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 29571 ورقم قيد 186791    محل رئيسى  عن : انشطة 

داخل قانون الستثمار 72  اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية 

والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال 

المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على  ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى 

السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه  الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من 

الطاقه اليوائيه للمشروع  اقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو 

المرتبطة بها.  : انشطة خارج قانون الستثمار 72  اقامة وتشغيل المطاعم والكافتريات ووحدات الطعام المتنقلة 

لتقديم كافة انواع المأكولت والمشروبات والتيك اواي "  فيما عدا المطاعم العائمة وفيما عدا المشروبات الكحولية"  

مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

ق 108 عمارات البنفسج - التجمع الول - القاهرة الجديدة - أول -

74 - مخبز طباقى لصاحبها )محمد يوسف على بدوى( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

18-05-2022 برقم ايداع 29588 ورقم قيد 186799    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مخبز آلى لنتاج 

الخبز الطباقى.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 58 ش مؤسسة الزكاه - بركة الحاج - المرج الشرقية 

-

75 - العل لتجارة الجملة لصاحبها )بلل عبد النبي سعيد خميس( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

18-05-2022 برقم ايداع 29589 ورقم قيد 186800    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 45 ش رمسيس - -

76 - السيد جميل ابوزيد عماره لصاحبها )السيد جميل ابوزيد عماره( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 18-05-2022 برقم ايداع 29603 ورقم قيد 186806    محل رئيسى  عن : نشاط من داخل قانون 72 لسنة 

2017  انشاء مناطق الخدمات التجاريه والترفيهيه  : نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017  انشاء وادارة كوافير 

رجالى لقص الشعر  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  

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

لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 12 شارع احمد الرشيدى -نبيل الوقاد -
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77 - يو بي سي للتجارة وتكنولوجيا المعلومات UPC لصاحبها )عمر وليد حمدي عبد الفتاح( تاجر فرد  رأس 

ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 29605 ورقم قيد 186807    محل رئيسى  عن : 

انشطة داخل قانون الستثمار 72  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  - أعمال 

تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  

- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  : انشطة خارج قانون الستثمار 72  

تقديم الستشارات العقارية )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(  التسويق العقاري  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 7 محمد سامي الحاروني -

78 - محمد عبد العظيم ابو الحسن عيد لصاحبها )محمد عبد العظيم ابو الحسن عيد( تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 29617 ورقم قيد 186810    محل رئيسى  عن 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.  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة 78 ش محمد مقلد -

79 - شاكر صقر عبدالمؤمن ابراهيم لصاحبها )شاكر صقر عبد المؤمن ابراهيم( تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 29618 ورقم قيد 186811    محل رئيسى  عن تربية جميع 

أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة ع 409 - مساكن اطلس - خلف موقف ح 10 -

80 - وائل محمد شكرى محمد القصبجى لصاحبها )وائل محمد شكرى محمد القصبجى( تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 29621 ورقم قيد 186813    محل رئيسى  عن تربية جميع 

أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  تربية 

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

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

القاهرة ب 6 الجيزه اى -

81 - بيراميدز لصاحبها )هانى عصام محمود عبدالمنعم احمد( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

18-05-2022 برقم ايداع 29622 ورقم قيد 186814    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او 

ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على  ال يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه  الوحدات المبيعه 

منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  اقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب 

الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 16 ش 

ابوالخير -خلف سينما هنولولو -

Page 16 of 1274 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

82 - ساوند سنتر لصاحبها )سحر احمد ماهر محمد سلمه( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

19-05-2022 برقم ايداع 29787 ورقم قيد 186848    محل رئيسى  عن : نشاط من داخل قانون 72 لسنة 

2017  - اقامة وتشغيل مصنع لتجميع اجهزة صوت وصورة للسيارات )استريو سيارات(  : نشاط من خارج 

قانون 72 لسنة 2017  صيانة اجهزة صوت وصورة للسيارات )استريو سيارات(  • مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 41 أ 

مساكن فكتوريا -شبرا مصر -

83 - تروي لب لتكنولوجيا المعلومات TROYLAB لصاحبها )رائد بكار عبد الحميد بكار( تاجر فرد  رأس 

ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 29788 ورقم قيد 186849    محل رئيسى  عن - 

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 علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية .  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة مكتب G114-الدور الول - المبنى اليوناني - 

جريك كامبس -

84 - الحكمه الكبرى لصاحبها )رضا عبدالنبى ابوشليته السيد( تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 

19-05-2022 برقم ايداع 29789 ورقم قيد 186850    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه للدوات 

المكتبية ومعدات المكتبيه والبلستيكيه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة شقه 22 بالدور السادس بالعقار رقم 2 شارع سيف الدين المهرانى -

الفجاله -

85 - محمد عبدالحميد السيد شحاته لصاحبها )محمد عبدالحميد السيد شحاته( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 29794 ورقم قيد 186851    محل رئيسى  عن تربية جميع أنواع الدواجن 

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة 27 أ ش ترعة الجبل -

86 - فتحي منصور فتحي الرفاعي لصاحبها )فتحي منصور فتحي الرفاعي( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 

قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 29795 ورقم قيد 186852    محل رئيسى  عن 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.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

124 ش ممدوح سالم -

87 - فالكون برنت لصاحبها )احمد شندي حسن نصر( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

19-05-2022 برقم ايداع 29921 ورقم قيد 186875    محل رئيسى  عن : انشطة داخل قانون الستثمار 72  

اقامة وتشغيل مطبعة  : انشطة خارج قانون الستثمار 72  التوريدات العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز 

مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 5 شارع سياج - من 

شارع الشركات -
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88 - ثلجة الفريدة لصاحبها )احمد اشرف جوده دياب( تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 

19-05-2022 برقم ايداع 29924 ورقم قيد 186876    محل رئيسى  عن -: أنشطة داخل قانون 72  -اقامة 

وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ المواد الغذائية واللحوم والسماك وتبريدها أو تجميدها.  -اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائية المجمدة واللحوم والسماك.  تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائية المجمدة واللحوم 

والسماك في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  -: أنشطة خارج قانون 72  -التوريدات العمومية 

وعلى الخص توريد المواد الغذائية المجمدة واللحوم والسماك.  -توزيع المواد الغذائية المجمدة واللحوم والسماك.  

مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار .  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القليوبية شارع 23 يوليو-كفر مناقر-بندر -

89 - دسوقى لتصنيع وتجارة القمشة لصاحبها )محمد دسوقى عبدالرحمن حسين( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 29971 ورقم قيد 186882    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع النسجة والغزول والخيوط واللياف الصناعية والقمشة  تجاره الجمله والتجزئه للنسجة 

والغزول والخيوط واللياف الصناعية والقمشة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه  الجديده  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القليوبية الدور الول برج اليسر -شارع العشرين -ارض الدلتا -مسطرد -

90 - القصى لتجارة مواد البناء والمقاولت لصاحبها )هانى ياسر محمود احمد( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 30251 ورقم قيد 186894    محل رئيسى  عن : • أنشطة 

داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة لمواد البناء.  : • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • المقاولت العامة.  تلتزم الشركة 

بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

8 ش الخليلي - بهتيم -

91 - كامبينج للتجارة Camping for Trading لصاحبها )مارسيلينو ميشيل ناجي وردخان( تاجر فرد  رأس 

ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 30252 ورقم قيد 186895    محل رئيسى  عن انشطة 

داخل قانون الستثمار 2017/72  - تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  انشطة 

خارج قانون الستثمار 2017/72  - التسويق اللكتروني عبر النترنت  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز 

مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم 153 في العقار 

رقم 7 - الكائن بشارع وهدان - قسم اول

مدينة نصر -

92 - مصنع النجمه لقطع غيار التوكتوك لصاحبها )عصمت عزت عبدالراضى عبدالرحيم( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 30253 ورقم قيد 186896    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع قطع غيار التوكتوك  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 5شارع على باشا -حلمية الزيتون 

-

93 - الهرام لتصنيع الخشاب لصاحبها )مصطفى محمد مصطفى حسن( تاجر فرد  رأس ماله 

2,000,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 30254 ورقم قيد 186897    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 4 شارع راتب باشا-قسم الساحل

94 - نادر عادل عبدالمنعم محمد سعد لصاحبها )نادر عادل عبدالمنعم محمد سعد( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 30255 ورقم قيد 186898    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة والحذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 15 شارع 70 -
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95 - كيمو نت  Kimo Net  لصاحبها )احمد محمد كامل عبدالرحيم محمود( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 30256 ورقم قيد 186899    محل رئيسى  عن نشاط قانون 

72 لسنة 2017 :  - التصالت وخدمات النترنت .  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - اقامة وتشغيل نت 

كافية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القليوبية 53 ش رشدي - عزبة رستم -

96 - رحاب جمال الدين ابراهيم سعيد لتجارة المواد الغذائية لصاحبها )رحاب جمال الدين ابراهيم سعيد( تاجر فرد  

رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 30257 ورقم قيد 186900    محل رئيسى  عن 

تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة 42 أ امتداد عبدالرحمن نصر -

97 - يونايتد ايجلز UNITED EAGLES  لصاحبها )محمد طاهر محمود عبد الفتاح( تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 30258 ورقم قيد 186902    محل رئيسى  عن انشطة داخل 

قانون الستثمار 72 :   - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

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

والتدريب عليها  .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول 

البيانات   انشطة خارج قانون الستثمار 72 :  التسويق اللكتروني عبر النترنت  مع افراد حسابات ماليه ومركز 

مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 6 شارع مصطفى النحاس 

-

98 - الباتروس انترناشيونال للستثمار لصاحبها )حسام الدين زكريا الشحات سيد احمد( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 30260 ورقم قيد 186904    محل رئيسى  عن - أنشطة 

داخل قانون 72 :  -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

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

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر 

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

أنواع الحيوانات , سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  -تربية جميع أنواع الدواجن 

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  -تربية الخيول.  -

المزارع السمكية  -الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  -أنشطة خارج قانون 72 :   -التوريدات 

العمومية  -تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات 

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

لنشطة الشركات  العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية(  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار .  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة - 1 برج التيسير-شارع البغدادى-متفرع من شارع ال 17 -النزهة 2 -

99 - الحرمين لتجارة مواد البناء والمقاولت لصاحبها )مصطفى محمد عبدالفتاح عامر( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 30261 ورقم قيد 186907    محل رئيسى  عن - أنشطة 

داخل قانون 72 لسنة 2017 :  - تجاره الجمله والتجزئه لمواد البناء )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة(.  - أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - المقاولت العامة.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 64 شارع 

الشعراوى - بهتيم -
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100 - رفاعى لتصنيع المعدات الثقيلة لصاحبها )محمد حسن محمد عيد رفاعى( تاجر فرد  رأس ماله 

25,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 30262 ورقم قيد 186908    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المعدات الثقيلة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة عزبة الحاج عيد رفاعى - خلف 

سبيكو - اول السلم -

101 - بلتين لصاحبها )بدر عبدالعزيز احمد العليمى( تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 

22-05-2022 برقم ايداع 30265 ورقم قيد 186909    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الجاهزة بكافة انواعها والغزل والنسيج والمفروشات والتطريز والطباعة لكل ما  سبق وتنجيد الثاث.  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القليوبية قطعة 12 - بلوك 12013 - المتداد الشمالى - المنطقة الصناعية -

102 - لوراس الرمانية للتجارة ARMANIAN LAURAS FOR TRADE  لصاحبها )ارتافزد زوهرابيان 

ARTAVAZD ZOHRABYAN تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

30266 ورقم قيد 186910    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائية والمخبوزات والحلويات 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة البحر الحمر وحدة رقم 3 - 

عمارة 266 - حي الكوثر -

103 - الحلم فور ميديا Elhelm For Media  لصاحبها )عبدالوهاب محمد ابراهيم بيومى( تاجر فرد  رأس 

ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 30267 ورقم قيد 186911    محل رئيسى  عن - 

أنشطة داخل قانون 72 :  - التصالت وخدمات النترنت  -إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات.  - أنشطة خارج قانون 72 :  -التسويق اللكترونى  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز 

مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 1 شارع 15 مايو-برج 

الصفوة-اعلى هايبر الشرقية-

104 - اوربان للستثمار العقاري والمقاولت لصاحبها )حمادة عبد الصمد عبد الجليل جعفر( تاجر فرد  رأس ماله 

25,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 30268 ورقم قيد 186912    محل رئيسى  عن انشطة داخل 

قانون الستثمار 72 :   الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادى 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  اقامه وتشغيل المراكز التجاريه بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديده   انشطة خارج قانون الستثمار 72 :  المقاولت العامة  التطوير العقاري  مع افراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

وحدة رقم 1 - عمارة 24 ج - شارع علي بن ابي طالب -

105 - الروفان للتجارة والتوريدات العمومية لصاحبها )اميره حسن عبدالرحيم عبدل( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 30525 ورقم قيد 186956    محل رئيسى  عن : نشاط من 

داخل قانون 72 لسنة 2017  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  : نشاط من 

خارج قانون 72 لسنة 2017  التوريدات العمومية  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقه بالدور الول بالعقار رقم 48 ش بقطر 

-
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106 - كابيتال سيتى العقارية لصاحبها )احمد عصام حسين احمد( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

22-05-2022 برقم ايداع 30552 ورقم قيد 186962    محل رئيسى  عن - - انشطة قانون 72 :  - الستثمار 

العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى 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  - تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق 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 

مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر   العربيه رقم 356 لسنه 2008  -- انشطة خارج قانون 72 :   - التسويق 

العقارى  - التوريدات العمومية  تلتزم المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 155 ب شارع الكرامة - ألف مسكن - جسر السويس - - -

107 - دعاء صلح حسين على للملبس الجاهزة لصاحبها )دعاء صلح حسين على( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 30556 ورقم قيد 186963    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة والمنسوجات.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 5 شارع شعبان 

موسى من شارع عين شمس -

108 - اكرم عوض الكريم ابراهيم للتجارة والستثمار العقاري لصاحبها )اكرم عوض الكريم ابراهيم عبدل( تاجر 

فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 30869 ورقم قيد 187091    محل رئيسى  

عن تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى 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  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 137 أ ش محمد فريد -

109 - القائد لستصلح واستزراع الراضي الصحراوية لصاحبها )احمد محروس عبد الحميد امين( تاجر فرد  

رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 30870 ورقم قيد 187092    محل رئيسى  عن 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. 

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

الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

320 أ - الحي الرابع - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

110 - الهندسية للمعدات والتوريدات العمومية لصاحبها )رجب السيد على عبد الحليم( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 30871 ورقم قيد 187093    محل رئيسى  عن : • أنشطة 

داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.  : 

• أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • التوريدات العمومية.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 10 ش محمد 

عبداللطيف -
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111 - اف جى اى الدولية البحرية للتجارة FGI لصاحبها )اسلم بيومى اسماعيل حسين( تاجر فرد  رأس ماله 

2,000,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 30872 ورقم قيد 187094    محل رئيسى  عن -: 

أنشطة داخل قانون 72  -النقل البحري والساحلي , ويشمل نقل الخامات والبضائع والركاب للسفن التي تعمل تحت 

العلم المصري.  -النقل البحري لعالي البحار , ويشمل نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه القليمية 

باستخدام السفن ووسائل  النقل البحري المختلفة كالناقلت والبواخر والعبارات.  -إقامة وتشغيل وإدارة المراسي 

النيلية متكاملة الخدمات اللزمة لتشغيلها السياحي , بشرط الحفاظ على البيئة النهرية  من التلوث ومن أخطار 

الحريق بالمواقع المحددة والمعتمدة من الجهات المختصة,وأل تقل الطاقة الستيعابية لكل منها  عن عدد 24 فندقا 

عائماً.  -اقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  -

تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  -: أنشطة خارج قانون 72  -توريد جميع 

المعدات واللت البحرية  -صيانة واصلح السفن  -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.  

-اقامه وتشغيل واداره مراكز اللعاب المائيه )الكوا سنتر(  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 8 شارع طشتمر-من شارع طلعت حرب -

112 - ليبرتى برودكشن لصاحبها )سها ربحى محمد احمد النجار( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

23-05-2022 برقم ايداع 30873 ورقم قيد 187095    محل رئيسى  عن : • أنشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنه 2017  • نشاط صناعة السينما ومنها اقامة او استئجار استوديوهات او معامل النتاج السينمائى او 

دور العرض او تشغيلها, بما  فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع.  : • أنشطة خارج 

قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • تنظيم المهرجانات والمؤتمرات الفنية والثقافية والغنائية.  تلتزم الشركة 

بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

7 ش وهدان من ش تعز -

113 - رويال للستثمار الصناعى لصاحبها )محب محمود دياب موسى غنام( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 30875 ورقم قيد 187096    محل رئيسى  عن : نشاط 

داخل ق 72  -أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع البلوك السمنتى و البلدورات و اانترلوك و الخرسانه الجاهزه فيما 

عدا خام السمنت  -تجاره الجملة و التجزئة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادي القديم  -اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائيه  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق 

الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 

356 لسنة  . 2008  اقامه و تشغيل محطه لفرز و تعبئه و  تغليف المواد الغذائيه  إنشاء أو إدارة أو تشغيل 

المدارس.  إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني .  إنشاء الجامعات .  : نشاط خارج ق 72  

استغلل المناجم و المحاجر  المقاولت العامه  اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع 

أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى  التصدير  مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 3 ش 

الزهور - الهجانه - مدينه نصر - شقه 6 -

114 - اسنوا ايجيبت SNOW EGYPT لصاحبها )امين علء امين محمد التازى( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 31194 ورقم قيد 187125    محل رئيسى  عن تجاره 

الجمله والتجزئه للمشروبات المثلجةبالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة 20 ش ابو حيان -الحى السابع -مدينة نصر اول -
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115 - احمد فؤاد ابراهيم زكى احمد محمد الخشاب لصاحبها )احمد فؤاد ابراهيم زكى احمد محمد الخشاب( تاجر 

فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 31195 ورقم قيد 187126    محل رئيسى  

عن تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 5 أ شارع سليم الول -

116 - محمد رجب محمد طافور لصاحبها )محمد رجب محمد طافور( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 24-05-2022 برقم ايداع 31196 ورقم قيد 187127    محل رئيسى  عن تربية جميع أنواع الدواجن 

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  تربية جميع أنواع 

الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

5أ ش عبد الرحمن نصر -

117 - وحيد عبدالرحمن عقل جاد لصاحبها )وحيد عبدالرحمن عقل جاد( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد 

فى 24-05-2022 برقم ايداع 31197 ورقم قيد 187128    محل رئيسى  عن تربية جميع أنواع الدواجن 

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة 13 ش عطا ل -الترعه البولقيه -

118 - أراك للستثمار والتطوير العقارى ARAK  لصاحبها )وليد محمد ابراهيم محمد( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 31198 ورقم قيد 187129    محل رئيسى  عن  • أنشطة 

داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 :  • الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 

النائية والمناطق خارج الوادى 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   •أنشطة خارج قانون 

الستثمار رقم 72 لسنه 2017 :  • التطوير العقارى.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 169 النرجس 4 - التجمع الخامس - 

القاهرة الجديدة - أول -

119 - رفعت ابراهيم سليمان الخشاب لصاحبها )رفعت ابراهيم سليمان الخشاب( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 31199 ورقم قيد 187130    محل رئيسى  عن تربية جميع 

أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 28 شارع مصر والسودان - كوبرى القبه -

120 - سموز روك Smooth Rock لصاحبها )هبه محسن حسنى مصطفى السيد الجمال( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 31259 ورقم قيد 187174    محل رئيسى  عن  نشاط من 

داخل قانون 72 لسنة 2017 :  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده   نشاط من 

خارج قانون 72 لسنة 2017 :  التجارة اللكترونيه عبر النترنت  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 8مربع ب تقسيم اسماء 

فهمى -ارض الجولف -
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121 - أكتف تكنولوجى أكس Active Technology X لصاحبها )ماجد مصطفى سعد محمد( تاجر فرد  رأس 

ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 31260 ورقم قيد 187175    محل رئيسى  عن • 

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 والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  • إنتاج وتطوير النظم 

المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  • أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  • تنفيذ وادارة 

شبكات نقل وتداول البيانات  • التصالت وخدمات النترنت  • المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية 

الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  • إقامة شبكات نقل الصوت والصورة 

والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات  المعنية.  • اقامه واداره وتشغيل 

وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من 

الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون  • مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. )مع مراعاة قرار 

وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنه 2003  • إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات  • إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات 

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

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

والفني., بجهة محافظة القاهرة شقة 1 - عمارة 135 - الدور الرضى - المحلية السابعة - التجمع

الثالث -

122 - مصنع العرب لصاحبها )صالح محمود صالح ابو هانى( تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 

24-05-2022 برقم ايداع 31261 ورقم قيد 187176    محل رئيسى  عن  • أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 

72 لسنه 2017 :  •اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلط الموزايكو بكافة انواعه.  • أنشطة خارج قانون الستثمار 

رقم 72 لسنه 2017 :   • توريد البلط الموزايكو بكافة انواعه.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية عقار بجوار مصنع زكريا شجر 

للرخام- ارض التين - ابو زعبل -

123 - هشام كامل محمود على شحاته لصاحبها )هشام كامل محمود على شحاته( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 31262 ورقم قيد 187177    محل رئيسى  عن تربية جميع 

أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  تربية 

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

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

القاهرة 2 خوخه الهدوميه -

124 - الصالة للتجارة والتوريدات العمومية لصاحبها )محمد يحى سعد قنديل( تاجر فرد  رأس ماله 

18,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 31315 ورقم قيد 187182    محل رئيسى  عن - - انشطة 

قانون 72 :  - تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق 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 مراعاه قرار 

رئيس جمهوريه مصر   العربيه رقم 356 لسنه 2008  - - انشطة خارج قانون 72 :  - التوريدات العمومية  

تلتزم المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة 15 شارع سالم عوض - مدينة الطيران -
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125 - مجمدات الشامي لصاحبها )عامر فايز الشامي( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

24-05-2022 برقم ايداع 31411 ورقم قيد 187188    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه للمجمدات 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية محل رقم 45 - المركز 

العالمي للتطوير 3 - الحي الول -

126 - محمد ابراهيم رياض عبدالحفيظ لصاحبها )محمد ابراهيم رياض عبدالحفيظ( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 31412 ورقم قيد 187189    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه والخشاب والثاث.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 4 ش 

وسط الرض من ش خالد نصرالدين - ارض الكابلت -

127 - اسامه عباس فكرى عبدالخالق لصاحبها )اسامه عباس فكرى عبدالخالق( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 31632 ورقم قيد 187203    محل رئيسى  عن 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.  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة 15 شارع طومانباى -

128 - امام محمد امام السيد صيام لصاحبها )امام محمد امام السيد صيام( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد 

فى 25-05-2022 برقم ايداع 31633 ورقم قيد 187204    محل رئيسى  عن تربية جميع أنواع الدواجن 

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة 28 أ ش طومانباى -

129 - خالد لطفى تاج الدين غانم لصاحبها )خالد لطفى تاج الدين غانم( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 25-05-2022 برقم ايداع 31661 ورقم قيد 187229    محل رئيسى  عن تربية جميع أنواع الدواجن 

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة 78 شارع محمد مقلد - مدينة نصر اول -

130 - مسعد أحمد موسى عبدالواحد لصاحبها )مسعد أحمد موسى عبدالواحد( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 31662 ورقم قيد 187230    محل رئيسى  عن تربية جميع 

أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 85 شارع طومانباى -

131 - الراجحي لللكترونيات والتعبئة والتغليف وتجارة الجملة والتجزئة لصاحبها )على عبدل عمر راشد

الراجحي( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 31663 ورقم قيد 187231    

محل رئيسى  عن - اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف كافة المنتجات  - تجارة الجملة والتجزئة لللكترونيات 

واكسسورات المحمول والكمبيوتر والدوات المكتبية والقرطاسية بالمناطق 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 مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القليوبية قليوب المحطة - مركز قليوب - بجوار قسم شرطة مركز قليوب -
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132 - محمود سعد للنقل والمقاولت لصاحبها )محمود سعد حسن على( تاجر فرد  رأس ماله 400,000.000 

قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 31800 ورقم قيد 187249    محل رئيسى  عن : نشاط من داخل قانون 72 

لسنة 2017  النقل البرى للبضائع بما فى ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديديه  *وليتم 

مزاولة نشاط النقل البرى للركاب و البضائع و المهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه ال بعد  

القيد بسجل الناقلين و استخراج التراخيص بمزاوله النشاط من الهيئة العامة للطرق و الكبارى والنقل البرى مع 

الخذ فى  العتبار بأن الهيئة ل تمنح تراخيص مزاولة انشطة النقل السياحى أو الرحلت  : نشاط من خارج قانون 

72 لسنة 2017  المقاولت العامه  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية مكتب بالقطعه 6 مركز خدمات الشباب 63 م -

133 - منى فرج مصلحى احمد نورالدين لصاحبها )منى فرج مصلحى احمد نورالدين( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 31803 ورقم قيد 187250    محل رئيسى  عن تربية جميع 

أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 8 ش احمد خليل - ش الليلى -

134 - باندا للتجارة و التوريدات العمومية لصاحبها )عمرو خالد سعدالدين محمد( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 31804 ورقم قيد 187251    محل رئيسى  عن : انشطه 

قانون 72  -تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  : -انشطه خارج قانون 72  - 

التوريدات العمومية  تلتزم المنشاه بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة دور ارضى رقم 2 مكرر - عقار رقم 10 - شارع السباح عبد

المنعم الشربينى -

135 - الهانم لتجارة مواد البناء والمقاولت لصاحبها )هانم احمد عبدل عصر( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 31805 ورقم قيد 187252    محل رئيسى  عن : نشاط من 

داخل قانون 72 لسنة 2017  تجاره الجمله والتجزئه لمواد البناء بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  : 

نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017  المقاولت العامه  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 32 ش الشابورى -بهتيم -

136 - محمود عباس عبدالرحيم احمد لصاحبها )محمود عباس عبدالرحيم احمد( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 31806 ورقم قيد 187253    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مخبز طباقى.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 9 شارع فاروق المنشاوى من شارع احمد بن حنبل - 

اسبيكو - قسم السلم اول -

137 - ساوند اند مور  Sound And More لصاحبها )سامر هانى واصف امين واصف( تاجر فرد  رأس ماله 

12,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 31983 ورقم قيد 187284    محل رئيسى  عن -: أنشطة 

داخل قانون 72  -نشاط صناعة السينما ومنها اقامة او استئجار استوديوهات بما فى ذلك من تصوير وتحميض 

وطبع وانتاج وعرض  وتوزيع.  -: أنشطة خارج قانون 72  -عزل وتجهيز استوديوهات.  مع اللتزام بافراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

مجمع جرين لند-بلوك 13006 -

138 - محمد محمد احمد رزق لصاحبها )محمد محمد احمد رزق( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

26-05-2022 برقم ايداع 31984 ورقم قيد 187285    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مخبز الى لنتاج 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 1 شارع احمد عبدالهادى من شارع رشدى
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139 - عفاف لتجارة الفساتين السواريه لصاحبها )عفاف محمد رشدى عمر( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 

قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 31985 ورقم قيد 187286    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه 

للفساتين السواريه والملبس الجاهزة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة 8 شارع امين انيس-الحى الرابع -

140 - المصرى للستثمار العقارى والمقاولت لصاحبها )بيتر برنار ادوار المصرى( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 32005 ورقم قيد 187298    محل رئيسى  عن -: أنشطة 

داخل قانون 72  -الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى 

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  -: أنشطة خارج قانون 72  -المقاولت العامة.  مع اللتزام 

بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

4 شارع مكرم-من شارع جسر السويس -

141 - كيندر جارتن Kinder Garten لصاحبها )مروه محمود احمد عبدل( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 32006 ورقم قيد 187299    محل رئيسى  عن نشاط قانون 

72 لسنة 2017  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  نشاط خارج 

قانون 72 لسنة 2017  - اقامة وتشغيل وإدارة مركز تدريب لتنمية مهارات وقدرات الطفال وتعليم اللغات  مع 

افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

الدور الرضي - 10 ش مختار سعيد - ناصية 2ش محمود انور - ارض الجولف -

142 - سيد جمعة سالم علي لصاحبها )سيد جمعه سالم علي( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

26-05-2022 برقم ايداع 32007 ورقم قيد 187300    محل رئيسى  عن   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الجاهزة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية اخر شارع 10 - بجوار مسجد مجد السلم - منشية 

الجبل الصفر -

143 - عطور عمر لصاحبها )عمر عبدالمعين المصرى( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

26-05-2022 برقم ايداع 32103 ورقم قيد 187302    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه للعطور 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية محل رقم 4 سنتر 

الياسمين -

144 - اى تى - كونكت لخدمات النترنت I.T.Conect-Serves Intarnet لصاحبها )محمد جمال ابوالعل( 

تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 32182 ورقم قيد 187308    محل 

رئيسى  عن : نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  

- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  - التصالت وخدمات النترنت  : نشاط من خارج قانون 72 لسنة 

2017  - عرض المصنفات السمعيه والبصريه على اجهزة الكمبيوتر والبليستيشن  - توريد وتركيب كاميرات 

المراقبه للمنشات من الداخل فقط  مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  • مع 

اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة الدور الرضى 5 ش مكه من ش مؤسسة الزكاه -
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145 - محمد على طه محمود لصاحبها )محمد على طه محمود سليمان نجم( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 32184 ورقم قيد 187309    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية عنبر بالدور الرضى-كفر الشرفا العربى -

146 - مصر لتكنولوجيا النظم الذكية Egypt Smart Systems Technology لصاحبها )اندرو فيكتور 

وديع رزق ل( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 32186 ورقم قيد 

187310    محل رئيسى  عن انشطة داخل قانون الستثمار 2017/72  - استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون 

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

الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو 

التسمين أو اللحوم.  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض 

أو التسمين أو اللحوم.  1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و 

تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم 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- إنتاج 

المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات 

نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق 

الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت 

والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  13 - اقامه و 

اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على 

ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل 

التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى 

العلمي والثقافي والفني.  انشطة خارج قانون الستثمار 2017/72  - التوريدات العمومية  - المقاولت المتكاملة  

- ادارة المشروعات فيما عدا الفندقية  - الشراف على تنفيذ المشروعات  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز 

مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 22 ش الميرية - متفرع 

من الخمراوية -

147 - ربيع عبدالعظيم شريف لصاحبها )ربيع عبدالعظيم شريف عبداللطيف( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 32187 ورقم قيد 187311    محل رئيسى  عن تجارة 

الجملة والتجزئة للخبز والمخبوزات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة 1 زقاق العقبي - بالسروجيه -
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148 - بشتاك كونستركشن Pishtaq Construction لصاحبها )غاده فائز عبدالعزيز محمود( تاجر فرد  رأس 

ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 32207 ورقم قيد 187321    محل رئيسى  عن -: 

أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  - إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  

- إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.  - إعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية 

ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية.  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - 

المقاولت العامة.  - مقاولت اعمال الديكور واعمال الترميم والصيانة للمبانى والمنشآت.  * مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

19 شارع دولتيان - اغاخان - الدور 12 - شقة 45 - الخلفاوى -

149 - ربيع عبدالعظيم شريف عبداللطيف لصاحبها )ربيع عبدالعظيم شريف عبداللطيف( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 32208 ورقم قيد 187322    محل رئيسى  عن اقامة و 

تشغيل مخبز بلدى نصف الى مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 21 حارة عبد ا بك المتفرع من شارع 

السروجيه -

150 - الهرم الخالد لصاحبها )احمد امير محمد رصرص( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

26-05-2022 برقم ايداع 32272 ورقم قيد 187338    محل رئيسى  عن انشطة داخل قانون الستثمار 

2017/72   - تجاره الجمله والتجزئه لخامات البلستيك بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  :2017/ 

انشطة داخل قانون الستثمار 72  - التوريدات العمومية  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 3 ش ابو بكر الصديق - متفرع من ش 

الشيخ مجاهد - المرج الشرقية

151 - رحمه للملبس الجاهزة والسواريه لصاحبها )رحمه اسامه زعموط( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 32297 ورقم قيد 187339    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الجاهزة والسواريه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 6 شارع العزاوى متفرع من شارع 6 اكتوبر-

مدينة عمر بن الخطاب-جسر السويس -

152 - ايسموك لصاحبها )جابر سيد جابر مراد( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-29 

برقم ايداع 32448 ورقم قيد 187363    محل رئيسى  عن انشطة داخل قانون الستثمار 2017/72  - تجاره 

الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  انشطة خارج قانون الستثمار 2017/72  - ادارة 

وتشغيل المطاعم الثابتة والكافيهات  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 8732 ش تيمور -

153 - انس تكس لصاحبها )محمد انس محمد ماهر درويش( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

29-05-2022 برقم ايداع 32618 ورقم قيد 187401    محل رئيسى  عن : • أنشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنه 2017  • تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة للقمشة.  : • أنشطة 

خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • توزيع القمشة.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 86 ش احمد لشين - تقسيم عمر 

بن الخطاب
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154 - محمد عادل عبدالفتاح عبدالقادر فرج لصاحبها )محمد عادل عبدالفتاح عبدالقادر فرج( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 32844 ورقم قيد 187456    محل رئيسى  عن - أنشطة 

داخل قانون 72 لسنة 2017 :  - تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو 

التسمين أو اللحوم.  - أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - التصدير.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 27 مجاورة 3 

المنطقة الولى عمارات -

155 - اشرف سعيد حسن ابوسقاية لصاحبها )اشرف سعيد حسن ابوسقاية( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 32846 ورقم قيد 187457    محل رئيسى  عن  انشطة داخل قانون 

الستثمار 72 :  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.   انشطة خارج قانون الستثمار 72 :  التصدير  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 14 شارع سليم الول -

156 - طلعت صابر مأمون عبدالكريم لصاحبها )طلعت صابر مأمون عبدالكريم( تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 32847 ورقم قيد 187458    محل رئيسى  عن نشاط قانون 

72 لسنة 2017 :  - تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج 

البيض أو التسمين أو اللحوم.  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - التصدير  مع افراد حسابات ماليه ومركز 

مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 28 أ ش طومانباي -

157 - عبدا عبد الوهاب رمضان خسكيه لصاحبها )عبدا عبد الوهاب رمضان خسكيه( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 32848 ورقم قيد 187459    محل رئيسى  عن استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في 

هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة 

فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك 

لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 54 ش 

ولى العهد -

158 - شريف عمر محمد محمد ابوريشه لصاحبها )شريف عمر محمد محمد ابوريشه( تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 32849 ورقم قيد 187460    محل رئيسى  عن تربية جميع 

أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 28 أ شارع طومانباى -

159 - هيما السندباد للملبس لصاحبها )ابراهيم عادل كامل عبدالنور( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 30-05-2022 برقم ايداع 32850 ورقم قيد 187461    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 4 ش ابوسيفين من ش المهندس - العكرشة - ابوزعبل -
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160 - ابراهيم ابراهيم عبدالحميد ابوجليل لصاحبها )ابراهيم ابراهيم عبدالحميد ابوجليل( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 32851 ورقم قيد 187462    محل رئيسى  عن : انشطة 

قانون 72  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  : 

انشطة خارج قانون 72  -اقامة وتشغيل وادارة مركز تدريب لتنمية مهارات وقدرات الطفال ورعايه الموهوبين  

-مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

شقة بالدور الول بالعقار رقم 38 ش جنزور الناحيه الشرقية بجوار

مسجد قباء

161 - كينج فاشون للملبس الجاهزة لصاحبها )صادق محمد صادق محمد( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 32853 ورقم قيد 187463    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الجاهزة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 16 ش حسن جمعة - ارض الجنينة -

162 - ديكورست لتصنيع الموبيليا لصاحبها )محمد انور مرسى الشيمى( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 30-05-2022 برقم ايداع 32873 ورقم قيد 187473    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 32 ش مصطفى عامر - الفرنوانى -

163 - الوائل للتجارة والتوريدات لصاحبها )باسم محمد كامل بحيري( تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد 

فى 30-05-2022 برقم ايداع 32875 ورقم قيد 187474    محل رئيسى  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017  - 

تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  - 

التوريدات العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة القاهرة عمارة 161 - مربع 26 - مجاورة 1 - حي 1 - نموذج 3 - الشروق -

164 - ليالى الفيروز لصاحبها )هناء شعبان جلل عكاشه احمد( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

30-05-2022 برقم ايداع 32877 ورقم قيد 187475    محل رئيسى  عن : -انشطة داخل قانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017  اقامة وتشغيل الفنادق )الثابتة( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة 

المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات 

الخاصه بها والتوسع فيها على  ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن 

ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه  الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه 

اليوائيه للمشروع.  : -انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم 

والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك اواى.  - 

مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

عقار رقم 1 - ابراج بافاريا تاون -

165 - دى بى اس للمحتوى اللكترونى والتوريدات العموميةDPS لصاحبها )محمد عبدالرحمن محمد 

عبداللطيف( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 33370 ورقم قيد 187709    

محل رئيسى  عن : -انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  : -انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  التوريدات العمومية.  

- مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

9 ش سالم محمود -
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166 - طارق لخدمات النترنت والبلى ستيشن لصاحبها )احمد طارق احمد على( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 33371 ورقم قيد 187710    محل رئيسى  عن -: - انشطة 

قانون 72  - التصالت وخدمات النترنت .  -: - انشطة خارج قانون 72  - اقامة وتشغيل مركز لللعاب 

اللكترونية )البلى ستيشن(  تلتزم المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 23 شارع الشيخ على عبدالرازق -

167 - سيتى جيت  City Gate لصاحبها )احمد ربيع احمد سرور( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

31-05-2022 برقم ايداع 33372 ورقم قيد 187711    محل رئيسى  عن : نشاط من داخل قانون 72 لسنة 

2017  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى 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  : نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017  مقاولت اعمال التشطيبات  

• مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة محل رقم 124 مول 1 -

168 - جاكلى لصناعة العصائر والتوريدات لصاحبها )سمير عباس مبروك سميح( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 33373 ورقم قيد 187712    محل رئيسى  عن : نشاط من 

داخل قانون 72 لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف العصائر والمنتجات الغذائية  : نشاط 

من خارج قانون 72 لسنة 2017  التوريدات العمومية  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 27 كورنيش النيل مقابل نايل كنترى -

حدائق حلوان -

169 - النور لتصنيع خراطيم الرى لصاحبها )خيريه حسن ناصف ناصف( تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 

قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 33382 ورقم قيد 187718    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

خراطيم الرى بالتنقيط.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية وحدة رقم 3 - اعلى المحلت - السوق التجارى - 

المنطقة السابعة -

170 - ياسر محمد محمد على صفا لصاحبها )ياسر محمد محمد على صفا( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 33436 ورقم قيد 187750    محل رئيسى  عن -: - انشطة قانون 72  - 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة.  

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

الري  الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء 

كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  -: - انشطة خارج قانون 72  - 

التصدير  تلتزم المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة القاهرة 1 عطفة ابو صباح - ح الخواص - شارع الحسنية -

171 - احمد عمران احمد محسب لصاحبها )احمد عمران احمد محسب( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 31-05-2022 برقم ايداع 33437 ورقم قيد 187751    محل رئيسى  عن -: - انشطة قانون 72  - تربية 

جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  -: 

- انشطة خارج قانون 72  - التصدير  تلتزم المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 7 عطفة ابو جاموس - الخواص - الحسنية -
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172 - عمرو عبدالخالق ابراهيم محمد مطر لصاحبها )عمرو عبدالخالق ابراهيم محمد مطر( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 33438 ورقم قيد 187752    محل رئيسى  عن استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في 

هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة 

فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج 

السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو 

التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 240 ش ولى العهد -

173 - تمكين للبرمجيات والستشارات لصاحبها )احمد زين محمد ابراهيم( تاجر فرد  رأس ماله 

250,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 33439 ورقم قيد 187753    محل رئيسى  عن : نشاط من 

داخل قانون 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  .  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - 

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  : نشاط 

من خارج قانون 72 لسنة 2017  - تقديم الستشارات فى المجالت الدارية والتدريب )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(  • مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 24 شارع 

الشهيد مصطفى رياض -المنطقة الولى -

174 - عماد طه عبداللطيف محمد لصاحبها )عماد طه عبداللطيف محمد( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 33440 ورقم قيد 187754    محل رئيسى  عن : نشاط من داخل قانون 72 

لسنة 2017  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  : نشاط من خارج قانون 72 

لسنة 2017  التوريدات العمومية  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 9شارع حسن افلطون -
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175 - تك هب TECH HUB لصاحبها )فتحى رافت فتحى ابوطالب( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 31-05-2022 برقم ايداع 33543 ورقم قيد 187759    محل رئيسى  عن • صناعة تكنولوجيا المعلومات 

و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و 

تطوير البرمجيات و التعليم 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 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  • تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  • التصالت وخدمات النترنت  • المشروعات التى 

تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  .  • إقامة 

شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  

المعنية  • اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد 

الحصول على  ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  • مشروعات البحث والتطوير 

العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا 

الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  • إنشاء وإدارة مراكز التدريب 

لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  • إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  • حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  • النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  

العلمي والثقافي والفني.مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية شقة رقم 2- 1 ش جسر البحر -القناطر الخيرية -

الخرقانية -

176 - بيراميدز للستثمار والتسويق العقاري لصاحبها )ساره عصام الدين كمال الدين محمود فوزي( تاجر فرد  

رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 33550 ورقم قيد 187760    محل رئيسى  عن 

انشطة داخل قانون الستثمار 72 /2017 :  - الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 

النائية والمناطق خارج الوادى 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   انشطة خارج قانون الستثمار 

72 /2017 :  - التسويق العقاري  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة 5 - عمارة 20 - البنفسج عمارات - التجمع الول -

177 - الكواملة للمواد الغذائية لصاحبها )اسماء مهران رشوان رضوان( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 31-05-2022 برقم ايداع 33637 ورقم قيد 187767    محل رئيسى  عن انشطة داخل قانون الستثمار 

72 :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف وتجميد المواد الغذائية والمثلجات واليس كريم والعصائر   

انشطة خارج قانون الستثمار 72 :  التوريدات العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 10 ح جاب ا - مصنع الطباشير -
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فروع الفراد

1 - النصر للتشغيلت المعدنية لصاحبها )محمد عبدالحميد محمد أحمد(  قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع   

27541 ورقم قيد   109374  محل فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع للخراطة و لتشكيل وتشغيل المعادن

   التوريدات العمومية

 مع التزام المنشأة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة

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

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة ش عمر بن الخطاب وراق العرب - الوراق

2 - جرين سمايل لصاحبها )حاتم فؤاد عبد اللطيف محمد الكومي(  قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع   27987 

ورقم قيد   123779  محل فرعى  عن غرض الشركة :1 إقامة وتشغيل مصنع لتصينع المكملت الغذائية والغذية 

الخاصة ومستحضرات التجميل والمخصبات الزراعية والتصنيع لدى الغير.

2 إستصلح و تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع 3 إستزراع الراضي المستصلحة 

ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري 

الحديثة و ليس الري بطريق الغمر )أكثر من الف فدان واقل من عشرين الف فدان( فيما عدا لمناطق الصادر بها قرار 

تربية جميع  رئيس الوزراء رقم 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 4 

انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين اواللحوم 5 تربية جميع انواع الدواجن و الطيور 

سواء كان ذلك لنتاج السللت اوالتفريغ اوإنتاج البيض او التسمين و اللحوم 6 إقامة المزارع السمكية 7 تجارة 

العشاب ومستحضرات التجميل و الغذية الخاصة وإنتاج و تجارة إضافات العلف و طعام الحيوانات الليفة وإقامة 

و تشغيل مطاعم 8 إضافة نشاط التجارة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .

9 إضافة نشاط الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم 4/2 

بالعقار رقم 20 شارع ابن الهيثم متفرع من عباس العقاد - المنطقة الولي - مدينة نصر - القاهرة

3 - سامكو لتصنيع منتجات الليد والصناعات الكهربائيه ) SAMCO ( لصاحبها ايهاب السيد زكريا حسن  قيدت فى   

18-05-2022 برقم ايداع   29572 ورقم قيد   186792  محل فرعى  عن تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع خراطيم الليد و اللمبات و لوحات التوزيع الكهربائية و الدوات الكهربائية بكافة الشكال و النواع و 

التصنيع لصالح الغير فى حدود منتجات الشركة و الستيراد مع افراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حدى مع مراعاة 

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

حدود القوانين و اللوائح المنظمة لذلك .  بجهة محافظة بورسعيد الوحدة رقم 72 مجمع 54 مصنع بالمنطقة الصناعية 

جنوب الرسوه

4 - سامكو لتصنيع منتجات الليد والصناعات الكهربائيه ) SAMCO ( لصاحبها ايهاب السيد زكريا حسن  قيدت فى   

18-05-2022 برقم ايداع   29572 ورقم قيد   186792  محل فرعى  عن تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع خراطيم الليد و اللمبات و لوحات التوزيع الكهربائية و الدوات الكهربائية بكافة الشكال و النواع و 

التصنيع لصالح الغير فى حدود منتجات الشركة و الستيراد مع افراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حدى مع مراعاة 

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

حدود القوانين و اللوائح المنظمة لذلك .  بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم ) H20 ( بالوحده ) 201 ( بالطابق الثاني - 

العقار 38 حي الملتقي العربي - شيراتون المطار -

5 - ايه تو زد A2Z لصاحبها مبارك ناجح ماهر متوشالح مبروك  قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع   30889 

ورقم قيد   104908  محل فرعى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اثاث مكتبى وفندقى ومنزلى خشبى ومعدنى 

وتجميع الكسسوارات المعدنيه وانتاج اللوف المعدنى للمطابخ وتغليفه 

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

لممارسة نشاطها  بجهة محافظة البحر الحمر الوحدات )19-20( بقطاع )الصناعات الهندسية( بمجمع الصناعات 

الصغيرة بمدينه الغردقة
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6 - كيان جروب لصاحبها احمد سامح فرج عتريس عبدا  قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع   32880 ورقم 

قيد   166600  محل فرعى  عن تجارة الجمله و التجزئة للمفروشات والملبس )بالمناطق النائية والمجتمعات 

إقامة وتشغيل المراكز التجارية )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.مع مراعاة أحكام  العمرانية الجديدة(.  

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

محافظة القاهرة 20 حارة البوشي - الشرابية

7 - كيان جروب لصاحبها احمد سامح فرج عتريس عبدا  قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع   32885 ورقم 

قيد   166600  محل فرعى  عن تجارة الجمله و التجزئة للمفروشات والملبس )بالمناطق النائية والمجتمعات 

إقامة وتشغيل المراكز التجارية )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.مع مراعاة أحكام  العمرانية الجديدة(.  

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

محافظة القاهرة 14 حارة البوشي - الشرابية
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قيود الشركات

1 - اكس هوريكا للتوريدات الغذائية Ex Horeca for food supplies شركة  رأس مالها 

1,470,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    26515 ورقم قيد  186193    مركز عام  عن 

التجارة وتوزيع منتجات غذائية  - التوريدات العمومية وعلى الخص توريد المنتجات الغذائية  -تصنيع منتجات 

غذائية لدى الغير  -التعبئة والتغليف لدى الغير  -التصدير  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 467 الدور الثالث-ش 

سكه الوايلى العمومى -

2 - عبدالرحمن اشرف منير وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم 

ايداع    26516 ورقم قيد  186194    مركز عام  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017  - تنفيذ وإدارة شبكات 

نقل وتداول البيانات.  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد 

الحصول على ترخيص من الجهات  المعنية.  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  - اقامة وتشغيل مركز 

اتصالت لتقديم خدمات الكول سنتر  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم 4 - بالدور الرابع - بالعقار رقم 22 ش اللسلكي - 

المعادي الجديدة -

3 - حسين محمد حسنين وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    

26517 ورقم قيد  186195    مركز عام  عن انشطة قانون 72  - التصالت وخدمات النترنت .  -: - 

انشطة خارج قانون 72  - التجارة اللكترونية عبر النترنت  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5 حارة الراعى - كفر الزغارى 

متفرع من شارع المنصورية - الدور الرضى - الدراسه -

4 - الشام لصناعة المقرمشات شركة  رأس مالها 600,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    

26518 ورقم قيد  186196    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية والمقرمشات 

والسناكس  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية الدور الول - قطعة رقم 21 - بلوك 13040 - المنطقة الصناعية الولى -

5 - ابسن للتدريب 

EPSN FOR TRAINING شركة  رأس مالها 65,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    

26519 ورقم قيد  186197    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  

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 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اعداد الدورات 

التدريبية  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 17 شارع الطيران -
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6 - الكيلو جروب للتجارة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    26520 

ورقم قيد  186198    مركز عام  عن - تجارة الجملة للخضروات والفواكه.  - التوريدات العمومية.  - 

التصدير.  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 الدور الثانى عقار 2 - سوق العبور -

7 - بيج بين للتسويق العقارى Big Ben For Real Estate Marketing شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    26522 ورقم قيد  186200    مركز عام  عن - 

التسويق العقارى .  - التسويق اللكترونى 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 على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم 139 بالدور الثانى 

- بالعقار رقم 7 شارع وهدان -

8 - ريد دوت للخدمات العلنية 

Red Dot شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    26523 ورقم قيد  

186201    مركز عام  عن التسويق اللكترونى عبر النترنت.  تصميم وبيع و تاجير المساحات العلنية.  

تنظيم الحملت التسويقية.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 4 - الدور الول - قطعة 42 - المستثمرين الجنوبية 37 أ - 

التجمع الخامس -

9 - الجوريتمو للتقنية Algorithm Tech شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم 

ايداع    26530 ورقم قيد  186205    مركز عام  عن إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات.  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  - التسويق اللكتروني 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 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 القاهرة مكتب G116-المبنى اليوناني - 

171 ش التحرير - باب اللوق -
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10 - اى هيت لتقنية المعلومات E HIT Information Technology شركة  رأس مالها 500,000.000 

قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    26532 ورقم قيد  186207    مركز عام  عن -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 المحتوى 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  -إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية.  -أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  -إنتاج وتطوير النظم 

المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  -أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات .  -تنفيذ وإدارة 

شبكات نقل وتداول البيانات.  -إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات.  -إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة 

محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية.  -التصالت وخدمات النترنت.  -إنشاء وإدارة مراكز 

التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .  -تركيب وصيانة اجهزة الحاسب اللى.  -خدمات 

الحوسبة السحابية.  -مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية.  -إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  -حاضنات العمال التكنولوجية ودعم 

ريادة العمال.  -النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما 

في ذلك رقمنة المحتوى  العلمي والثقافي والفني .  -إدارة المشروعات.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 

لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مبنى رقم 36 

هليوبوليس جاردنز الدور الثانى-شيراتون -

11 - ام اس بى للنقل والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-08 

برقم ايداع    26533 ورقم قيد  186208    مركز عام  عن - المقاولت العامة  - مقاولت أعمال المبانى 

والتشطيبات  - توريد مواد البناء وشبكات المياه والصرف الصحى والطرق والكبارى والحفر والردم  - 

الستثمار والتسويق العقارى  - التوريدات العمومية  - توريد جميع انواع المعادن ومستلزماتها وقطع غيار 

السيارات وصيانتها  - توريد وتركيب أجهزة التكييف  - الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل  - تجارة جميع 

انواع الورق والكرتون  - توريد أنظمة التحكم واطفاء الحريق والتكييف  مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج 

الحربى رقم 64 لسنه 2003  - توريد البلستيك والملبس والقمشة والجلود والدوات الكهربائية والرخام 

وادوات السباكة والدوات المكتبية  وتجارةالنحاس واللومنيوم والمعدات والمواد الغذائية والثاث الخشبى 

والمعدنى والزجاجى  - الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  - الشحن والنقل البرى 

الداخلى للبضائع  ول يتم مزاوله نشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر 

المصرى او خارجه ال بعد القيد  بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى .  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 برج الصفوة رقم 5 - امام سنتر عبدا -
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12 - ايه . دبليو . دى للدعايه والعلن A.W.D شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

08-05-2022 برقم ايداع    26535 ورقم قيد  186209    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل 

المسموعة والمقروءة والمرئية.  التسويق اللكترونى عبر النترنت.  صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت 

بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير 

البرمجيات و التعليم 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 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  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  - التصالت وخدمات 

النترنت  - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و 

الرسوم الصناعية  .  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد 

الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت 

السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه 

والتليفزيون  - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 

64 لسنه 2003  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء 

وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - حاضنات 

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

وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  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  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 71 شارع مصطفى النحاس الرئيسى -

13 - أي أر اس للحلول العقارية IRS شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم 

ايداع    26539 ورقم قيد  186211    مركز عام  عن - إدارة المزادات  - إعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات  - التسويق 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 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 القاهرة 12 ش صفية زغلول -
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14 - فيلتريك للصناعات الدوائية Vilatriq PharmaCeutical شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت 

فى   08-05-2022 برقم ايداع    26543 ورقم قيد  186212    مركز عام  عن - انهاء اجراءات تسجيل 

الدوية البشرية و البيطرية و المصال و اللقاحات والمستحضرات الدوائية و المستلزمات و  الجهزة الطبيه و 

المحاليل الطبية بمختلف انواعها و المكملت الغذائية و الغذية الطبية الخاصة و العشاب الطبية و  

مستحضرات التجميل و المطهرات و المبيدات و العشاب الطبية والغذية الطبيه و العلف السائلة و البودرات 

و  البرمكسات و مستحضرات معهد التغذية و هيئه سلمه الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة و 

تصنيع كل  ما سبق لدى الغير  * التوريدات العمومية.  * حق استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  * إقامة 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  * تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية 

ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها  * اعداد الدراسات والبحاث العلمية  * التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانوناً  * التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير  * تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور 

ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية 

ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  * الهندسة 

الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  * تقديم خدمات الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا 

الستعلم الئتماني(.  * التعليم عن بعد.  * إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و  اجراءات الترخيص بها(.  * تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة 

والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  * التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 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 .  - تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة انواعها  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 21 شارع الفريق على عامر من شارع مكرم عبيد -

15 - ادفانتيك للمقاولت Advantek Construction شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

08-05-2022 برقم ايداع    26555 ورقم قيد  186213    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتكاملة 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم N4 -الكائن بالطابق الرابع من العقار 

رقم 86 - شارع عباس العقاد - مدينة نصر أول-
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16 - جيت بلو للصناعات الدوائية Jet Blue Pharmaceutical شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت 

فى   08-05-2022 برقم ايداع    26556 ورقم قيد  186214    مركز عام  عن - انهاء اجراءات تسجيل 

الدوية البشرية و البيطرية و المصال و اللقاحات والمستحضرات الدوائية و المستلزمات و  الجهزة الطبيه و 

المحاليل الطبية بمختلف انواعها و المكملت الغذائية و الغذية الطبية الخاصة و العشاب الطبية و  

مستحضرات التجميل و المطهرات و المبيدات و العشاب الطبية والغذية الطبيه و العلف السائلة و البودرات 

و  البرمكسات و مستحضرات معهد التغذية و هيئه سلمه الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة و 

تصنيع كل  ما سبق لدى الغير  * التوريدات العمومية.  * حق استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  * إقامة 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  * تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية 

ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها  * اعداد الدراسات والبحاث العلمية  * التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانوناً  * التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير  * تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور 

ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية 

ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  * الهندسة 

الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  * تقديم خدمات الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا 

الستعلم الئتماني(.  * التعليم عن بعد.  * إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و  اجراءات الترخيص بها(.  * تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة 

والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  * التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 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 .  - تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة انواعها  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 

القاهرة 129 شارع مصطفى النحاس -

17 - يوفاك لنظمة التكييف شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    

26558 ورقم قيد  186215    مركز عام  عن توريد وتركيب وصيانة جميع انظمة التكييفات.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القليوبية بلوك 550035 -الدور الثانى-شقة رقم 3-الحى السابع -

18 - الشروق كترينج El Shrouk Catering Company شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

08-05-2022 برقم ايداع    26559 ورقم قيد  186216    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة وتأجير 

المطاعم الثابتة والكافتريات والكافيهات لتقديم جميع انواع المشروبات )ماعدا الكحولية(  وجميع انواع المأكولت 

والتيك اواي  - اقامة وتنظيم الحفلت العامة  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات 

العمومية  - استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  - تقديم خدمات الكترينج  - ادارة وتشغيل محلت عرض 

وبيع الحلويات  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 القاهرة المركز التجاري - جراند مول الشروق - بالقطعة رقم 2 توسعات الحي الثالث 

شرق -
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19 - تاج الدين جروب للمقاولت شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    

26571 ورقم قيد  186218    مركز عام  عن المقاولت العامة.  مقاولت اعمال التشطيبات والديكور.  

توريد مواد البناء.  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 القاهرة 24 عمارات خلف العبور -

20 - الديار للرسومات المعمارية والهندسية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-08 

برقم ايداع    26574 ورقم قيد  186219    مركز عام  عن 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 رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اعداد التصميمات الهندسية  إدارة المشروعات  مع مراعاه 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  الشراف الهندسي على تنفيذ المشروعات  تنسيق الحدائق واعمال اللند سكيب  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة شقة 9-

62 شارع العبور - التعاونيات - شيراتون هليوبوليس -
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21 - اسأل للستشارات Esaal Consultant شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-08 

برقم ايداع    26575 ورقم قيد  186220    مركز عام  عن • أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 

2017  • صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير 

اللكترونيات ومراكز البيانات  وأنشطة 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 المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  • إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية.  • أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  • إنتاج وتطوير النظم 

المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  • أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  • تنفيذ وادارة 

شبكات نقل وتداول البيانات  • التصالت وخدمات النترنت  • المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق 

الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  • إقامة شبكات نقل الصوت 

والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات  المعنية.  • اقامه 

واداره وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على  

ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون  • مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل 

التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. )مع 

مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنه 2003  • إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  • إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  • حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  • النشطة المتعلقة 

بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي 

والثقافي والفني.  : • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • تقديم خدمات الدفع اللكترونى.  

تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة شقة 1 الدور الرضى عقار 31 ش 253 دجله - حوض سوارس 20 قسم ثالث - القطعة رمزية 43/1-

22 - اوزوريس للستشارات الدارية شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم 

ايداع    26578 ورقم قيد  186221    مركز عام  عن تقديم الستشارات الدارية )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 ( .  إدارة المشروعات.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  استغلل العلمات 

التجارية )الفرنشايز(.  المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع 

والنماذج والرسوم الصناعية.  تقديم خدمات الصيانة للمبانى والمنشات .  إدارة الصول العقارية.  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 

القاهرة المبنى الدارى رقم 5 - منتجع زيزينيا - التجمع الخامس -
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23 - ناتيف فود للمواد الغذائية 

Native Food .co شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    26582 

ورقم قيد  186222    مركز عام  عن   - تجارة وتوريد المواد الغذائية  - تصنيع المواد الغذائية لدى الغير  

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 القاهرة 59 ش مسجد قباء -

24 - أكاكوس للمقاولت والتشطيبات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    

26585 ورقم قيد  186223    مركز عام  عن المقاولت العامة ومقاولت التشطيبات والديكور.  - 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  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 5 عمارات نيركو ش الزهراء الرئيسى - زهراء المعادى -

25 - بى ام ليرنينج اند ديفلوبمنت 

PM Learning and Development شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم 

ايداع    26586 ورقم قيد  186224    مركز عام  عن -تأهيل الشركات للحصول على شهادات الجودة  - 

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء وإدارة مراكز 

الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 16 

ش الخرطوم-بالدور الثانى-مكتب رقم 204 -

33 - كفاءه التشغيل للتصاميم و الستشارات الهندسية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

08-05-2022 برقم ايداع    26670 ورقم قيد  186236    مركز عام  عن -اعداد التصاميم الهندسية  -تقديم 

الستشارات الهندسية  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة الغربية شقة رقم 8-الدور الول -بالعقار رقم 2 - المسمى ببرج الفاروق -ش الجيش -

قسم اول طنطا -
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26 - زوهو كوربريشن مصر للتكنولوجيا و البرمجيات 

Zoho Corporation Egypt شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم 

ايداع    26619 ورقم قيد  186227    مركز عام  عن استضافه وتصميم المواقع اللكترونية . بيع البرمجيات 

. معالجه البيانات . تجارة الجملة لجهزة الكمبيوتر. أعمال التوصيف والتحليل والتصميم 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 . انشاء وادارة مراكز 

الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها . تقديم الستشارات الهندسيه 

و الفنيه و الداريه  )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( . استغلل العلمات التجاريه ) الفرانشيز (.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

وذلك كله طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة وحده رقم 208 و الكائنه بمشروع بولريس - قطعه رقم 

3 - القطاع الرابع - مركز المدينه

27 - مورد مساعده للتنمية البشرية 

Source for Help شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    26657 

ورقم قيد  186228    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  - اعداد 

الدورات التدريبية في مجال الصحة العامة  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 القاهرة 13 ش طريق النصر - شركة السكان والتعمير -

28 - جابي للستثمار التجاري والتوريدات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم 

ايداع    26658 ورقم قيد  186229    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 

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  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 21 شارع خالد بن الوليد - اللف مسكن - جسر السويس -
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29 - فريد للستيراد والتصدير شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    

26659 ورقم قيد  186230    مركز عام  عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله 

التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  تسويق المنتجات  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب 

وتنمية الموارد البشرية  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

الراضي المستصلحة.  المقاولت العامة  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 الغربية الطابق الثامن - عقار رقم 15 - شارع 23 يوليو - 

بجوار بنك القاهره - قسم اول المحلة -

30 - بيانات للستشارات الدارية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    

26660 ورقم قيد  186231    مركز عام  عن تقديم الستشارات الدارية )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 ( .  المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  حق استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  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 

القاهرة فيل رقم 244 - بجوار كنيسة العذراء ومسجد المصطفى - النرجس 5 - التجمع الخامس -
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31 - شركة مجموعة نوتريدور لدارة التنفيذ للمشروعات NUTRIDOR GROUP شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    26661 ورقم قيد  186232    مركز عام  عن : 

نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل والعطور.  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع القمشة المنسوجة وغير المنسوجة والطباعة على القمشة والبطاطين والمفروشات  المطرزة 

والمطبوعة والملبس الجاهزة والتريكو  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الورقيه والكرتون والبولى اثلين 

والفوم والفيبر بجميع اشكالهم وانواعهم.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات.  تخطيط وإقامة وتنميه 

المناطق العمرانية)المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم (.  

أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة 

الفنية  والدارية للمصانع.  تجاره الجمله والتجزئه في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  تقديم 

الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :  - صيانة آبار البترول وتنشيطها  - صيانة 

معدات الحفر والمضخات البترولية  - حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .  - 

العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة  - معالجة السطح من الترسيبات  - الخدمات المتعلقة بإنزال 

مواسير التغليف وأنابيب النتاج  - الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي  : نشاط خارج قانون 72 لسنه 

2017  -إقامة وتنظيم المعارض )فيما عدا السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لكل  معرض على حده.  -اقامة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات )عدا مخازن الكيماويات الخطرة 

والدوية(  -تأهيل الشركات للحصول على شهادات الجودة.  -التصنيع لدى الغير.  -التوريدات العمومية  -

التصدير والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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 اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

المنوفية برج الفيروز الدور الثانى - شارع جمال عبدالناصر -

32 - صلح كمال المغاورى وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم 

ايداع    26663 ورقم قيد  186233    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية 6 ش التحرير -

34 - ماركينا للرخام والجرانيت MARQUINA FOR MARBLE & GRANITE شركة  رأس مالها 

300,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    26672 ورقم قيد  186237    مركز عام  عن 

اقامة وتشغيل مصنع لنشر وتقطيع وصقل وجلى وتلميع الرخام والجرانيت  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 القاهرة 18 أ عمارات العبور - صلح 

سالم -
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35 - كيى فارما Key Pharma شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    

26673 ورقم قيد  186238    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية و البيطرية و المصال 

و اللقاحات والمستحضرات الدوائية و المستلزمات و  الجهزة الطبيه و المحاليل الطبية بمختلف انواعها و 

المكملت الغذائية و الغذية الطبية الخاصة و العشاب الطبية و  مستحضرات التجميل و المطهرات و المبيدات 

و العشاب الطبية والغذية الطبيه و العلف السائلة و البودرات و  البرمكسات و مستحضرات معهد التغذية و 

هيئه سلمه الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة و تصنيع كل  ما سبق لدى الغير  * التوريدات 

العمومية.  * حق استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  * إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية  * تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها  * اعداد الدراسات 

والبحاث العلمية  * التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناً  * التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير  

* تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها 

واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية 

والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  * الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  * تقديم خدمات 

الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  * التعليم عن بعد.  * إدارة المشروعات 

)مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و  اجراءات 

الترخيص بها(.  * تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  * التصدير 

والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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 .  - تجارة 

وتوزيع الخامات الدوائية بكافة انواعها  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 15 ش ابن سندر - سراي القبة -

36 - شركة مركز المل العربى للتدريب وتطوير الموارد البشرية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

08-05-2022 برقم ايداع    26676 ورقم قيد  186239    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة مراكز 

لعداد وتدريب وتنمية وتطوير الموارد البشرية.  -التعليم عن بعد.  • تقديم الستشارات الدارية)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(.  • أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  • التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  • 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة المنوفية غرفة رقم 1 - شقة رقم 1-عماره 79 -المنطقة السكنية السابعه الجديده -

37 - فورمال فود لدارة المطاعم Formal Food For Restaurant Management شركة  رأس 

مالها 300,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    26677 ورقم قيد  186240    مركز عام  

عن ادارة المطاعم الثابتة والكافتريات  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 القاهرة عماره 255 البنفسج عمارات -التجمع الول - 

القاهرة الجديدة - أول -
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38 - إيجى روبوتس Eg Robots شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم 

ايداع    26678 ورقم قيد  186241    مركز عام  عن -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 المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

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

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  -إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  -أعمال التوصيف 

والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات .  -مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات 

التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع 

والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 13 -شقة 6-التجمع الثالث-

39 - فليجو تورز للتسويق السياحى Flygo Tours شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

08-05-2022 برقم ايداع    26679 ورقم قيد  186242    مركز عام  عن الدارة والتسويق السياحي 

للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  إقامة وتنظيم المؤتمرات والحفلت 

العامة.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة البحر الحمر عقار رقم 32 - تقسيم الكوثر - الدور الثالث - اول الغردقه -

40 - السما نيو جينيرشن شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    

26742 ورقم قيد  186246    مركز عام  عن نشاط داخل ق 72:  -الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي القديم.  -أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع البلستيك و 

تصنيع الكرتون و المنتجات  المعدنية   -أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  -أقامه و تشغيل  

المراكز التجارية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم   -أقامه و 

تشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة , وما تضمه من أنشطة داخلية علجية أو طبية.  -أقامه و 

تشغيل المراكز الطبية التشخيصية أو العلجية.  بشرط أن تقدم )10%( سنوياً بالمجان من عدد السرة التي يتم 

شغلها بالنسبة للمستشفى أومن الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية أو التشخيصية لها بالنسبة 

للمركز.    نشاط خارج ق 72:  -مقاولت تجهيز الملعب الرياضيه   -المقاولت العامة   -التوريدات العمومية   

- أقامه و تشغيل محطه لخدمة و تموين و صيانة السيارات   مع اللتزام بافراد 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 على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

القاهرة 252 الياسمين 1- التجمع الول
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41 - روستا لحلول الطاقة - ROSETTA FOR ENERGY SOLUTIONS شركة  رأس مالها 

3,000,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    26765 ورقم قيد  186247    مركز عام  عن   

تقديم الستشارات في مجال الطاقة ) 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 في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق راس المال ولئحته التنفيذية(   التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة 

وتوزيع الواح الطاقة الشمسية .    مقاولت العمال الهندسية .   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 القاهرة شقة 10 الدور الرابع فوق الرضى 4 سرايا الجزيرة قسم قصر النيل-

42 - اون توب للستثمار الصناعى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    

26782 ورقم قيد  186248    مركز عام  عن نشاط داخل ق 72:  الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي القديم.  تجاره الجمله و التجزئه)بالمناطق النائيه 

والمجتمعات العمرانيه الجديده(  استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع 

واستزراع الراضى المستصلحه   -ويششترط فى الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح 

والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر   اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع البلستيك والدوات المنزليه   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف المواد الغذائيه والحاصلت 

الزراعيه   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف اللحوم المصنعه ومنتجاتها   اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتعبئه وتغليف اللبان   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات المكتبيه   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

الورق والكرتون   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزه والمفروشات   اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل 

وتشغيل المعادن والمجوهرات   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف اليس كريم  اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع اللوحات الكهربائيه  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل و النسيج    اقامه وتشغيل المراكز التجاريه)

بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده(  تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

اللبان او التسمين او اللحوم   تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او 

انتاج البيض او التسمين او اللحوم   نشاط خارج ق 72: -  التوريدات العموميه   اقامه وتشغيل المطاعم 

والكافيهات)الثابته(  انشاء محطات تموين السيارات   مع اللتزام بافراد 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 على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

القاهرة وحده 19- مول بلتينوم -  امام المحكمه- التجمع الخامس

43 - نسر البريه للرخام والجرانيت شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

26784 ورقم قيد  186250    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لنشر وتقطيع وصقل وجلى وتلميع الرخام 

والجرانيت  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 القاهرة 215 ش مدرسة موسى بن نصير - كوتسيكا -
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44 - إيه أس أم تكنولوجى لتجارة وتوريد أجهزة الحاسب اللى  A S M Technology شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    26786 ورقم قيد  186251    مركز عام  عن - 

تجارة وتوريد مستلزمات الكمبيوتر  - تجارة مستلزمات الشبكات بأنواعها  - تجارة الطابعات والحبار بأنواعها  

- تجارة وتوريد أجهزة الحاسب اللى بكافة انواعها  - تجارة كاميرات المراقبة  مع مراعاة قرار وزير الدفاع 

والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2 شارع سيد الشرقاوى - محطة الريس -

 55Invest Financial Consultant & 45 - فيفتى فايف انفيست للستشارات المالية والتدريب

Training  شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    26787 ورقم قيد  

186252    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 المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية ( .  • اعداد البحاث العلمية.  • اعداد دراسات الجدوى للمشروعات.  • تقديم خدمات الدفع اللكترونى.  

• اعداد الدورات التدريبية والتعليم عن بعد.  • التسويق اللكتروني عبر النترنت.  • اقامه وتشغيل واداره 

مراكز التصالت )الكول سنتر(.  • بيع الكتب.  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 55 سيتى سنتر - مكرم عبيد -

46 - اى اس اس كوزين ايجبت للمطاعم A.S.S Cuisine Egypt شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   09-05-2022 برقم ايداع    26788 ورقم قيد  186253    مركز عام  عن - ادارة وتشغيل المطاعم 

والكافيهات الثابتة  - ادارة وتشغيل وحدات الطعام المتنقلة  - التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  - مقاولت 

فرش وتجهيز المطاعم والمستشفيات  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7 شارع وهران - متفرع من كنتاكى الطيران -

57 - دنتلينو للتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

26809 ورقم قيد  186267    مركز عام  عن - التوريدات العمومية.  - التصدير.  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 القاهرة 44 ش ابو داوود 

الظاهرى -
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58 - ميرميد للوحدات البحرية MERMAID شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   2022-05-09 

برقم ايداع    26812 ورقم قيد  186268    مركز عام  عن تملك وادارة الوحدات البحرية )القائمة بالفعل 

والسابق الحصول لها على التراخيص(.  إدارة وتملك مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص 

والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  تجارة وتأجير ادوات ومعدات وملبس الغوص )فيما عدا التأجير 

التمويلى(.  تأجير واستئجار المراكب )فيما عدا التأجير التمويلى(.  إدارة وتشغيل وتملك المطاعم والكافتريات )

الثابته(.  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 البحر الحمر شقة 1 - عمارة 22 - شارع حسن ابوالعباس - خلف فندق الجولف - اول الغردقة -

47 - ريفر بير لدارة المشروعات  RIVER PIER شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

09-05-2022 برقم ايداع    26790 ورقم قيد  186254    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  إدارة المشروعات.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 

بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  تشغيل وإدارة المراسي النيلية 

متكاملة الخدمات اللزمة لتشغيلها السياحي وتأمينها , بشرط الحفاظ على البيئة النهرية  من التلوث ومن أخطار 

الحريق بالمواقع المحددة والمعتمدة من الجهات المختصة.  تشغيل وإدارة المشاتل الزراعية.  تشغيل وإدارة 

الوحدات البحرية السابق الحصول لها على ترخيص.  تشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع 

أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت  والتيك اواى.  تقديم خدمات الكاترينج.  استغلل 

العلمات التجارية )فرنشايز(.  تنظيم الحفلت العامة.  تشغيل وإدارة الفنادق )الثابتة( والموتيلت والشقق 

والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او 

رياضية او تجارية او ثقافية.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و 

وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  

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 القاهرة 222 الياسمين 6 - التجمع الول -

48 - فينبرو للستشارات Fin Pro شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

26791 ورقم قيد  186255    مركز عام  عن 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 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية ( .  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5ش الفضل متفرع من طلعت حرب -باب اللوق -
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49 - هاوس تريدينج لتصنيع وتوريد المواد الغذائية House Trading شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    26792 ورقم قيد  186256    مركز عام  عن انشطة داخل قانون 

الستثمار 72 /2017 :  - اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات 

الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها  أو تجميدها.  اقامة وتشغيل محطة لفرز وتدريج وتشميع وغربلة وتعبئة 

وتغليف الحاصلت الزراعية  اقامة وتشغيل مصنع لعصر واستخلص وتكرير الزيوت وعلى الخص زيت 

الزيتون وتصنيع المخللت بكافة انواعها  تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية  - تجارة الجملة والتجزئة 

للمواد الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  انشطة خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  - 

التصدير  - التسويق اللكتروني عبر النترنت  - توريد المواد الغذائية بكافة انواعها  مع اللتزام بافراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية 1 محور خدمات الحي السادس 

-

50 - أمازون البحرية Amazon Marine شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

09-05-2022 برقم ايداع    26793 ورقم قيد  186257    مركز عام  عن - الخدمات اللوجيستية من 

الشحن والتفريغ البحري والجوي للبضائع والنقل الدولي البحرى للبضائع والتوكيلت الملحية  والتخليص 

الجمركي  - تموين السفن  - النقل البحري لعالي البحار , ويشمل نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه 

القليمية باستخدام السفن ووسائل  النقل البحري المختلفة كالناقلت والبواخر والعبارات )عدا النقل السياحي(  - 

التوريدات العمومية  - التصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 

شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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 

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 القاهرة 33 ش الجامعة الحديثة - الهضبه الوسطى -

51 - ذوو فور كيدز  Zoo for Kids شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم 

ايداع    26797 ورقم قيد  186261    مركز عام  عن انشاء وتشغيل مركز متخصص لتنمية مهارات 

الطفال الطبيعيين وتعديل السلوكيات والتدريب على النطق العربي واللغات  وتعليم لغة التخاطب  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 

القاهرة 4ش بستان الجيش - العباسية -

52 - ام اتش ار لدارة المطاعم والكافيتيريات M H R شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

09-05-2022 برقم ايداع    26801 ورقم قيد  186262    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

الثابتة والكافتريات.  - ادارة قاعات المناسبات والفراح.  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  - 

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  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 19 - م 1 بلوك 10 - اسبيكو 1080 -
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53 - ايكونك استايل للتصميمات الهندسية Iconic Style شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

09-05-2022 برقم ايداع    26803 ورقم قيد  186263    مركز عام  عن اعداد تصميمات الجرافيك  - 

اعداد تصميمات الديكور  - اعداد التصميمات الهندسية  - اعداد الدورات التدريبية  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 9ه / 5 ش احمد 

- D3 عبد العظيم - متفرع من ش النصر الرئيسي -غرفة

54 - اجرو دامز للزراعات العضوية Agro Damz شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

09-05-2022 برقم ايداع    26804 ورقم قيد  186264    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين 

أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة   2008  • إقامة المزارع السمكية.  • 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.  • الهندسة الوراثية في المجالت 

النباتية والحيوانية.  • انتاج وبيع الطحالب الطبيعية)بدون اجراء أي عمليه صناعيه(.  - التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا.  - التوريدات العمومية.  - التصدير.  - ادارة المشروعات.  مع مراعاة القرار 

الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية و شروط وإجراءات الترخيص بها.  تقديم 

الستشارات فى مجال الزراعات العضوية)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 ( 

.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة فيل 46 - جنوب الكاديمية - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

55 - إسكيل كارير للتدريب Scale Career شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   2022-05-09 

برقم ايداع    26806 ورقم قيد  186265    مركز عام  عن • أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 

2017 :   • إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   • أنشطة خارج 

قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 :  • اعداد الدورات التدريبية.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 المنوفية وحدة 2 الدور الول - عقار بالقطعة 35 - 

المنطقة السكنية الثالثة -
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56 - ار بى اتش لتكنولوجيا المعلومات R B H شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

09-05-2022 برقم ايداع    26807 ورقم قيد  186266    مركز عام  عن  • أنشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنه 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 والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها.  • إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  • أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل 

وتداول البيانات  • تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات.   • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 

2017 :  • اقامه وتشغيل واداره مراكز التصالت )الكول سنتر(.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة 21 /د/ 4 تقسيم اللسلكى -

59 - عبدالرحمن حيان وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

26819 ورقم قيد  186272    مركز عام  عن تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة للمكسرات والبن واللب والشيكولته والتسالى.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم 3 

الدور الرضى- 12 تقسيم الدكتور احمد عصمت -

60 - السعادة لتعبئة المواد الغذائية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

26823 ورقم قيد  186273    مركز عام  عن   اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية  - تجارة 

وتوريد المواد الغذائية بالجملة  - 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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 27 - مجاورة 6 - التجمع الول -

61 - جيسكو للتسويق العقاري Jesco for Real Estate Marketing شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    26824 ورقم قيد  186274    مركز عام  عن   التسويق العقارى  - 

التسويق اللكتروني  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 القاهرة 23 ش البطراوي - برج سارة - الدور الثالث - عباس العقاد -
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62 - اوريكو لتكنولوجيا المعلومات ORICO INFORMATION TECHNOLOGY شركة  رأس مالها 

150,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    26825 ورقم قيد  186275    مركز عام  عن   : 

انشطة داخل قانون الستثمار 72  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و 

تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم 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 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  - تنفيذ و ادارة 

شبكات نقل و تداول البيانات  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد 

الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.  - اقامه و اداره وتشغيل 

وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من 

الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها.  : انشطة خارج قانون الستثمار 72  اعداد وادارة برامج وتطبيقات الهواتف الذكية  

انشاء المواقع اللكترونية اعداد وتصميم انظمة التحكم اللكتروني والمنازل الذكية والذكاء الصطناعي وانظمة 

التمتة  INTERNET OF THINGS - IOT   التسويق اللكتروني عبر النترنت  تقديم الستشارات )فيما 

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

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

مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  مع افراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الثاني - 28 شارع مكرم 

عبيد -

63 - اينفوسبورتس للحلول الرقمية Envo Sports شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

09-05-2022 برقم ايداع    26827 ورقم قيد  186276    مركز عام  عن • أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها وتطبيقات تحليل الداء  الرياضى للعبين.  • 

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 والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  • 

إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 8 ابراهيم باهر زغلول - المنيل -
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64 - ترايكوترا TRIQUETRA شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

26830 ورقم قيد  186277    مركز عام  عن - 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 علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم 

الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - حاضنات العمال 

التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  التسويق والتجارة 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 على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 224 شارع 

الجيش - ميدان الجيش -

65 - مايندسيت للحلول الذكية Mindset for Smart Solutions شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    26831 ورقم قيد  186278    مركز عام  عن - إعداد البحاث 

التسويقية  - التجارة اللكترونية عبر النترنت  - التسويق اللكتروني عبر النترنت  - التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا  - اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  - إعداد الدورات 

التدريبية في مجال تعديل السلوك والتثقيف السري  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3ش مكرم عبيد -

66 - بغبغاء للصناعة PARROT FOR INDUSTRY شركة  رأس مالها 350,000.000 قيدت فى   

09-05-2022 برقم ايداع    26832 ورقم قيد  186279    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الجاهزة  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الول - 44 شارع مختار اباظه -امام السملوطى -الكيلو 18 -المنطقه 

الصناعيه -

67 - كيبا للصناعات الغذائية  KIBA شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم 

ايداع    26834 ورقم قيد  186280    مركز عام  عن تصنيع وتشغيل وتعبئة وتغليف العجائن والعصائر 

والمربات ومركزات الفاكهة ومكسبات الطعم والصوص والمخللت لدى  الغير  تشغيل وادارة المطاعم الثابتة 

والكافتريات  ادارة وتشغيل الفنادق الثابتة والقرى السياحية  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 القاهرة غرفة رقم 3 - شقة رقم 2 - 

مبنى وورك براند - 24 شارع الشهيد مصطفى رياض - المنطقة

الولى -
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68 - عدلى طارق للمقاولت شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

26837 ورقم قيد  186281    مركز عام  عن المقاولت العامة  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 الغربية 1ش حلقة ركن القديمة -امام 

مجمع الشروق - قسم ثانى طنطا -

69 - هوت سبوت للفعاليات HOT-SPOT شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   2022-05-09 

برقم ايداع    26839 ورقم قيد  186282    مركز عام  عن -اعداد وتنظيم المسابقات الفنية و الرياضية و 

الفعاليات و المؤتمرات و المعارض )عدا المعارض السياحية( )بشرط  استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض 

على حدة(.  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 القاهرة 113 مربع 19 - المنطقة السادسة -

70 - المسلة للتسويق العقاري شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

26843 ورقم قيد  186284    مركز عام  عن التسويق 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 و 

ذلك طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 1003 - عقار رقم 

54 - شارع الطيران -

71 - فام بيف للصناعات الغذائية شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

26847 ورقم قيد  186285    مركز عام  عن انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  1-اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية واللحوم بكافة انواعها .  2-تجارة الجملة والتجزئة وانشاء سلسل المداد   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 جمهوريه مصر العربية رقم 

356 لسنه 2008 .  انشطة خارج القانون 72 لسنة 2017  1-التصنيع لدى الغير للمواد الغذائية واللحوم بكافة 

منتجاتها   2-التوريدات العمومية .  "تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية  ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 

بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 وكذا لتتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات 

القانون   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 احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي 

الشركة الحصول علي كافة     التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة غرفه6 شقه 4 برج 

9 مربع 297 مكرر ق 7 عبد المنعم اسماعيل -

72 - تميز للخدمات و الستشارات الدارية و الفنية شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

09-05-2022 برقم ايداع    26854 ورقم قيد  186289    مركز عام  عن -تقديم الستشارات الدارية و 

الفنية  -التوريدات العمومية  - المقاولت العامة  -تقديم خدمات رجال العمال من )فاكس- تصوير – تليفون – 

كتابة كمبيوتر (  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 القاهرة شقة بالدور الول- العقار رقم 5 - غرب السكه الحديد -
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73 - سولر وورلد للتطبيقات Solar World شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-05-09 

برقم ايداع    26855 ورقم قيد  186290    مركز عام  عن أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  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 الغربية عقار رقم 1 - شارع سمير 

جمعه -

74 - واسب للحلول التقنية WASAP SOFTWARE SOLUTIONS شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    26856 ورقم قيد  186291    مركز عام  عن • صناعة تكنولوجيا 

المعلومات والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز  البيانات , 

وأنشطة 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 المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من 

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

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

التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات .  • تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  • التصالت 

وخدمات النترنت .  • إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .  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 القاهرة 3 مكرم عبيد -المنطقة السادسة

75 - لروز لبيع وتوزيع المنتجات الجلدية LA ROSE شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

09-05-2022 برقم ايداع    26857 ورقم قيد  186292    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  تجارة وتوزيع المصنوعات والمنتجات الجلدية.  تصنيع المنتجات 

الجلدية وعلى الخص الشنط والحذية الجلدية لدى الغير.  استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 128 المشروع المريكى - مجاورة 3 -

76 - دوائر لعادة تدوير القمشة و المنسوجات وبواقى القمشة و القصاقيص DAWAYAR شركة  رأس 

مالها 20,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    26859 ورقم قيد  186293    مركز عام  عن 

-اقامة وتشغيل مصنع لعادة تدوير القمشة و المنسوجات بكافة انواعها و بواقى القمشة و القصاقيص و تصنيع  

التابلوهات و السجاد و الشنط والملبس  -تجارة الجملة و التجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة شقة 8- الدور الرابع عمارة 1280 -منطقة هاء -الهضة العليا -
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77 - جورو للستثمار Guru Investment شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

09-05-2022 برقم ايداع    26861 ورقم قيد  186294    مركز عام  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017 :  

- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل والكيماويات  

- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد 

البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون 

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

الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو 

التسمين أو اللحوم.  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - تصنيع المواد الغذائية ومستحضرات التجميل 

والكيماويات لدى الغير  - 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.  - استغلل 

العلمات التجارية )الفرنشايز(  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  

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 القاهرة 6ش بطرس غالي -

78 - جي . أو . واي للخدمات السياحية G.O.Y شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

09-05-2022 برقم ايداع    26863 ورقم قيد  186295    مركز عام  عن  انشطة داخل قانون الستثمار 

72 :  اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله 

او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه 

بها والتوسع فيها على  ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة 

نجوم وال يزيد اجمالى مساحه  الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه 

للمشروع  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  

5( السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية, 

وغيرها مما  يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة.   انشطة 

خارج قانون الستثمار 72 :  التوريدات العمومية  تقديم خدمات رجال العمال )تصوير - كتابة كمبيوتر - 

فاكس (  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 24 شارع سعيد 

زكريا - حي السفارات -
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79 - لندونج فارما Landong Pharma شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-05-09 

برقم ايداع    26864 ورقم قيد  186296    مركز عام  عن * انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية و 

البيطرية و المصال و اللقاحات والمستحضرات الدوائية و المستلزمات و  الجهزة الطبيه و المحاليل الطبية 

بمختلف انواعها و المكملت الغذائية و الغذية الطبية الخاصة و العشاب الطبية و  مستحضرات التجميل و 

المطهرات و المبيدات و العشاب الطبية والغذية الطبيه و العلف السائلة و البودرات و  البرمكسات و 

مستحضرات معهد التغذية و هيئه سلمه الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة و تصنيع كل  ما 

سبق لدى الغير  * التوريدات العمومية.  * حق استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  * إقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  * تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل 

بكافة أنواعها  * اعداد الدراسات والبحاث العلمية  * التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناً  * 

التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير  * تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول 

والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية 

الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  * الهندسة الوراثية في 

المجالت النباتية والحيوانية.  * تقديم خدمات الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم 

الئتماني(.  * التعليم عن بعد.  * إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و شروط و  اجراءات الترخيص بها(.  * تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات 

الطبية وتصنيعها لدى الغير.  * التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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 .  - تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة انواعها  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 22 شارع الخليفه 

المأمون -منشية البكرى -

80 - صيادية لدارة المطاعم شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

26866 ورقم قيد  186297    مركز عام  عن إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع 

أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك اواى.  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 القاهرة محل رقم 1 - 

عقار رقم 41 - منطقة الطوب الرملى - حى الواحة - تقسيم الجمعية التعاونية

للبناء والسكان للعاملين بهيئة النقل العام - الحى العاشر - مدينه نصر -

81 - سلمكو للتحصيل الديون شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

26867 ورقم قيد  186298    مركز عام  عن تحصيل الديون )عدا التخصيم(  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 20 ش عبدالحكيم 

الرفاعي -
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82 - هوسودا إيجيبت ليمتد Hosoda Egypt Limited شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   

09-05-2022 برقم ايداع    26869 ورقم قيد  186299    مركز عام  عن 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 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  تسويق كافة 

المنتجات  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 القاهرة 3 شارع ابو الفدا الدور 14 مبنى ابو الفدا الدارى -

83 - شغل بجد للحاق العمالة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

26872 ورقم قيد  186300    مركز عام  عن الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل  تقديم خدمات النظافة 

للمبانى والمنشات .  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 القاهرة المقام على قطعة الرض رقم 7019 -

84 - جوو كلين لخدمات الغسيل الجاف Goo Clean شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

09-05-2022 برقم ايداع    26878 ورقم قيد  186302    مركز عام  عن   - اقامة وتشغيل مغسلة للغسيل 

الجاف للسيارات )كار كير(  - تجارة المنظفات وأدوات النظافة  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الثاني - 6ش نهرو - 

خلف الميريلند -

85 - تجانس للتجارة والكيماويات Tajanos Chemicals شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

09-05-2022 برقم ايداع    26879 ورقم قيد  186303    مركز عام  عن 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.  - التجارة في مجال الكيماويات والمواد الزراعية والغذائية 

والبتروكيماويات والخشاب والسمدة ومواد البناء  - 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 130/4 حي الملتقى العربي 

- مساكن شيراتون -
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86 - الششتاوى جروب لدارة المطاعم و الكافيهات EL SHESHTAWY GROUP شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    26881 ورقم قيد  186304    مركز عام  عن -

اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات و الكافيهات و المقاهى لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا  

الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى  -اقامة و تشغيل و ادارة محل لللعاب الترفيهية )البلى 

ستيشن (  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 القاهرة المركز التجارى الدارى -قطعه رقم 2 - من تقسيم القطعه رقم 1 السمرات - شمال 

منطقة

الستثمار -حى السمرات - قسم المقطم -

87 - القفاص للصناعات الخشبية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

26882 ورقم قيد  186305    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبى والمعدنى واللواح 

الخشبية.  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 القاهرة شقة 1 - الدور الول - 35 شارع 7 -

88 - جورلى للتجارة شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    26883 

ورقم قيد  186306    مركز عام  عن تجاره الجمله والتجزئه باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية 

الجديده  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 54 الحى الول -

89 - جي اس لللكترونيات شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

26885 ورقم قيد  186307    مركز عام  عن تجارة اللكترونيات  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 167 شارع التحرير - باب 

اللوق -

90 - اى اى ان ايه العالمية لتجارة المراتب و المفروشات II NA شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت 

فى   09-05-2022 برقم ايداع    26886 ورقم قيد  186308    مركز عام  عن تجارة المراتب بالسوست 

من السفنج و الفيبر و كافه انواع المراتب و كافه انواع اللحفة و الوسائد و الخدديات و  المساند و مليات 

السرة و المفروشات و الثاث الخشبى و المعدنى  - التوريدات العمومية  الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل 

المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض  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 القاهرة محل رقم 2-بالدور الرضى من عمارة رقم 100 - ش شهاب الدين خفاجى )

عمارة الميرلند(-
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91 - سيريكوم لدارة المشاريع و الستشارات SERICOM VENTURES AND ADVISORY شركة  

رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    26887 ورقم قيد  186309    مركز 

عام  عن -ادارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و 

وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  تقديم الستشارات على الخص المالية و الداية )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 ( .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  

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 القاهرة SV المبنى الدارى - مرتفعات القطامية - التجمع الخامس -

92 - سكوربيون للتوكيلت التجارية SCORPION FOR COMMERCIAL AGENCIES شركة  

رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    26889 ورقم قيد  186310    مركز 

عام  عن تجارة المحاصيل الزراعية    التصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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.   تصنيع الكارتون لدى الغير    التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناً    التسويق فيما 

هو مسموح به قانوناً  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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة 20 شارع 

الفريق علي عامر - متفرع من مكرم عبيد -
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93 - جيمكو وان للستثمار العقارى شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

26899 ورقم قيد  186312    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017: اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائيه وتعبئتها وتغليفها. اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه الكهربائيه والمنزليه . اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئه العصائر والمركزات . اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه المنظفات . 

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه الكهربائيه والمنزليه . اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائيه . 

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث والمنتجات الخشبيه . اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اجزاء اجهزه التكييف . 

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع واعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها . اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع وانتاج المعدات وخطوط النتاج . اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك . اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزه . اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا السمنت . اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانه الجاهزه . اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود ودباغه الجلود . اقامه وتشغيل 

مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن. اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقيه والغربيه . اقامه وتشغيل مصنع 

لفرز وتدريج وتشميع وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعيه والمواد الغذائيه . اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع كافه 

انواع العلف. اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج . اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع العطور 

ومستحضرات التجميل . اقامه وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه 

والمواد الغذائيه ومحطات الحاويات وصوامع الغلل . انشاء الجامعات . انشاء او اداره او تشغيل مدارس 

ومعاهد التعليم الفنى . اقامه وتشغيل المراكز الطبيه التشخيصيه او العلجيه )بشرط ان تقدم )10(سنويا بالمجان 

من الحالت التى يتم تقديم الخدمه الطبيه او العلجيه او التشخيصيه لها بالنسبه للمركز( . اقامه وتشغيل المراكز 

التجاريه وسلسل المداد بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده . تخطيط واقامه وتنميه المناطق 

العمرانيه )المناطق الصناعيه والمجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم(. مشروعات 

السكان التى يتم تاجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الدارى بشرط ال يقل عدد تلك الوحدات عن 

خمسين وحده سكنيه سواء اقيمت فى شكل بناء واحد او عده ابنيه. الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات 

العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه 

الهيئه مسبقا . اقامه وتشغيل القرى السياحيه والفنادق)الثابته(والموتيلت والنشطه المكمله او المرتبطه بذلك 

سواء كانت خدميه او ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافيه واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على 

ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت عن ثلثه نجوم وال يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف 

اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع. اقامه وتشغيل المخابز الليه لصناعه المخبوزات . اعمال 

التصميمات الهندسيه للمعدات وخطوط النتاج والمصانع . اعمال اداره التنفيذ للمشروعات الصناعيه 

ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعاده الهيكله الفنيه والداريه للمصانع . اعداد الدراسات 

القتصاديه والتخطيطيه للمنطقه الصناعيه . اعداد الدراسات القتصاديه والهندسيه والتكنولوجيه للمشروعات . 

انشاء البنيه الساسيه ومصادر البنيه الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه . انشاء مبانى مصانع بالمنطقه 

الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات . اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخلها . استصلح 

وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع . استزراع الراضى المستصلحه . ويشترط 

فى الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى 

الستزراع وليس الرى بطريق الغمر. تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او 

التسمين او اللحوم . تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج 

البيض او التسمين او اللحوم . تربيه الخيول . اقامه المزارع السمكيه. الخدمات البتروليه المسانده لعمليات الحفر 

والستكشاف وتشمل الخدمات المتعلقه بالستكشاف البترولى . صيانه ابار البترول وتنشيطها . صيانه معدات 

الحفر والمضخات البتروليه . حفر ابار المياه والبار غير العميقه اللزمه لغراض البترول . العمال المدنيه 

المكمله لعمال الحفر والصيانه . معالجه السطح من الترسيبات. نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017: اقامه 

وتشغيل واداره المخازن عدا مخازن الكيماويات الخطره والدوية. التوريدات العمومية. مع اللتزام بافراد 

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 على 

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

القانون.  بجهة محافظة القاهرة فيل 118 - التجمع الول - الياسمين 5
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

94 - رسى كاو للستثمار العقارى شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

26900 ورقم قيد  186313    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017:  -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائيه وتعبئتها وتغليفها   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه الكهربائيه والمنزليه   -اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئه العصائر والمركزات   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه المنظفات   

-اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه الكهربائيه والمنزليه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائيه   

-اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث والمنتجات الخشبيه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اجزاء اجهزه التكييف   

-اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع واعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع وانتاج المعدات وخطوط النتاج   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك   -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا السمنت   -

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانه الجاهزه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود ودباغه الجلود   -اقامه 

وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقيه والغربيه   -اقامه 

وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعيه والمواد الغذائيه --اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع كافه انواع العلف  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج   -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل   -اقامه وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات 

الصناعيه والمواد الغذائيه ومحطات الحاويات وصوامع الغلل   -انشاء الجامعات   -انشاء او اداره او تشغيل 

مدارس ومعاهد التعليم الفنى   -اقامه وتشغيل المراكز الطبيه التشخيصيه او العلجيه )بشرط ان تقدم )10(سنويا 

بالمجان من الحالت التى يتم تقديم الخدمه الطبيه او العلجيه او التشخيصيه لها بالنسبه للمركز(   -اقامه وتشغيل 

المراكز التجاريه وسلسل المداد بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده   -تخطيط واقامه وتنميه 

المناطق العمرانيه )المناطق الصناعيه والمجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم(  -

مشروعات السكان التى يتم تاجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الدارى بشرط ال يقل عدد تلك 

الوحدات عن خمسين وحده سكنيه سواء اقيمت فى شكل بناء واحد او عده ابنيه  -الستثمار العقارى بالمدن 

والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء 

فيلزم موافقه الهيئه مسبقا   -اقامه وتشغيل القرى السياحيه والفنادق)الثابته(والموتيلت والنشطه المكمله او 

المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافيه واستكمال المنشات الخاصه بها 

والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت عن ثلثه نجوم وال يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه 

منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع   -اقامه وتشغيل المخابز الليه لصناعه 

المخبوزات   -اعمال التصميمات الهندسيه للمعدات وخطوط النتاج والمصانع   -اعمال اداره التنفيذ للمشروعات 

الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعاده الهيكله الفنيه والداريه للمصانع   -اعداد 

الدراسات القتصاديه والتخطيطيه للمنطقه الصناعيه   -اعداد الدراسات القتصاديه والهندسيه والتكنولوجيه 

للمشروعات   -انشاء البنيه الساسيه ومصادر البنيه الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه   -انشاء مبانى مصانع 

بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات   -اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخلها   -

استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع   -استزراع الراضى المستصلحه   

ويشترط فى الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى 

الحديثه فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر  -تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت 

او اللبان او التسمين او اللحوم   -تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ 

او انتاج البيض او التسمين او اللحوم   -تربيه الخيول   -اقامه المزارع السمكيه  -الخدمات البتروليه المسانده 

لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل الخدمات المتعلقه بالستكشاف البترولى   -صيانه ابار البترول وتنشيطها   -

صيانه معدات الحفر والمضخات البتروليه   -حفر ابار المياه والبار غير العميقه اللزمه لغراض البترول   -

العمال المدنيه المكمله لعمال الحفر والصيانه   -معالجه السطح من الترسيبات   نشاط خارج قانون 72 لسنه 

2017:  -اقامه وتشغيل واداره المخازن عدا مخازن الكيماويات الخطره والدوية  -التوريدات العمومية   مع 

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

وذلك طبقاً لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة بلوك 20 - مساكن الشباب - التجمع الثالث - شقة 10
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

95 - ريج وان للستثمار العقارى شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

26901 ورقم قيد  186314    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017:  -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائيه وتعبئتها وتغليفها   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه الكهربائيه والمنزليه   -اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئه العصائر والمركزات   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه المنظفات   

-اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه الكهربائيه والمنزليه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائيه   

-اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث والمنتجات الخشبيه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اجزاء اجهزه التكييف   

-اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع واعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع وانتاج المعدات وخطوط النتاج   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك   -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا السمنت   -

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانه الجاهزه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود ودباغه الجلود   -اقامه 

وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقيه والغربيه   -اقامه 

وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعيه والمواد الغذائيه --اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع كافه انواع العلف  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج   -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل   -اقامه وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات 

الصناعيه والمواد الغذائيه ومحطات الحاويات وصوامع الغلل   -انشاء الجامعات   -انشاء او اداره او تشغيل 

مدارس ومعاهد التعليم الفنى   -اقامه وتشغيل المراكز الطبيه التشخيصيه او العلجيه )بشرط ان تقدم )10(سنويا 

بالمجان من الحالت التى يتم تقديم الخدمه الطبيه او العلجيه او التشخيصيه لها بالنسبه للمركز(   -اقامه وتشغيل 

المراكز التجاريه وسلسل المداد بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده   -تخطيط واقامه وتنميه 

المناطق العمرانيه )المناطق الصناعيه والمجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم(  -

مشروعات السكان التى يتم تاجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الدارى بشرط ال يقل عدد تلك 

الوحدات عن خمسين وحده سكنيه سواء اقيمت فى شكل بناء واحد او عده ابنيه  -الستثمار العقارى بالمدن 

والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء 

فيلزم موافقه الهيئه مسبقا   -اقامه وتشغيل القرى السياحيه والفنادق)الثابته(والموتيلت والنشطه المكمله او 

المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافيه واستكمال المنشات الخاصه بها 

والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت عن ثلثه نجوم وال يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه 

منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع   -اقامه وتشغيل المخابز الليه لصناعه 

المخبوزات   -اعمال التصميمات الهندسيه للمعدات وخطوط النتاج والمصانع   -اعمال اداره التنفيذ للمشروعات 

الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعاده الهيكله الفنيه والداريه للمصانع   -اعداد 

الدراسات القتصاديه والتخطيطيه للمنطقه الصناعيه   -اعداد الدراسات القتصاديه والهندسيه والتكنولوجيه 

للمشروعات   -انشاء البنيه الساسيه ومصادر البنيه الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه   -انشاء مبانى مصانع 

بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات   -اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخلها   -

استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع   -استزراع الراضى المستصلحه   

ويشترط فى الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى 

الحديثه فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر  -تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت 

او اللبان او التسمين او اللحوم   -تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ 

او انتاج البيض او التسمين او اللحوم   -تربيه الخيول   -اقامه المزارع السمكيه  -الخدمات البتروليه المسانده 

لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل الخدمات المتعلقه بالستكشاف البترولى   -صيانه ابار البترول وتنشيطها   -

صيانه معدات الحفر والمضخات البتروليه   -حفر ابار المياه والبار غير العميقه اللزمه لغراض البترول   -

العمال المدنيه المكمله لعمال الحفر والصيانه   -معالجه السطح من الترسيبات   نشاط خارج قانون 72 لسنه 

2017:  -اقامه وتشغيل واداره المخازن عدا مخازن الكيماويات الخطره والدوية  -التوريدات العمومية   مع 

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

وذلك طبقاً لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة كمبوند اكسيا - عمارة 58- شقة 101
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

96 - هاى بيك فيو شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    26911 ورقم 

قيد  186315    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017:  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المواد 

الغذائيه وتعبئتها وتغليفها   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه الكهربائيه والمنزليه   -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتغليف وتعبئه العصائر والمركزات   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه المنظفات   -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الجهزه الكهربائيه والمنزليه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائيه   -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الثاث والمنتجات الخشبيه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اجزاء اجهزه التكييف   -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع واعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

وانتاج المعدات وخطوط النتاج   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل 

والنسيج والملبس الجاهزه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا السمنت   -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع الخرسانه الجاهزه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود ودباغه الجلود   -اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل 

وتشغيل المعادن  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقيه والغربيه   -اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج 

وتشميع وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعيه والمواد الغذائيه --اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع كافه انواع العلف  

-اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل   

-اقامه وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه ومحطات 

الحاويات وصوامع الغلل   -انشاء الجامعات   -انشاء او اداره او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى   -اقامه 

وتشغيل المراكز الطبيه التشخيصيه او العلجيه )بشرط ان تقدم )10(سنويا بالمجان من الحالت التى يتم تقديم 

الخدمه الطبيه او العلجيه او التشخيصيه لها بالنسبه للمركز(   -اقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسلسل المداد 

بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده   -تخطيط واقامه وتنميه المناطق العمرانيه )المناطق الصناعيه 

والمجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم(  -مشروعات السكان التى يتم تاجير 

وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الدارى بشرط ال يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحده سكنيه سواء 

اقيمت فى شكل بناء واحد او عده ابنيه  -الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق 

النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا   -اقامه وتشغيل 

القرى السياحيه والفنادق)الثابته(والموتيلت والنشطه المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهيه او 

رياضيه او تجاريه او ثقافيه واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت عن ثلثه نجوم وال يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه 

من الطاقه اليوائيه للمشروع   -اقامه وتشغيل المخابز الليه لصناعه المخبوزات   -اعمال التصميمات الهندسيه 

للمعدات وخطوط النتاج والمصانع   -اعمال اداره التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق 

على اختلف انشطتها واعاده الهيكله الفنيه والداريه للمصانع   -اعداد الدراسات القتصاديه والتخطيطيه 

للمنطقه الصناعيه   -اعداد الدراسات القتصاديه والهندسيه والتكنولوجيه للمشروعات   -انشاء البنيه الساسيه 

ومصادر البنيه الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه   -انشاء مبانى مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه 

للمشروعات   -اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخلها   -استصلح وتجهيز الراضى 

بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع   -استزراع الراضى المستصلحه   ويشترط فى الحالتين ان 

تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع 

وليس الرى بطريق الغمر  -تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او 

اللحوم   -تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او 

التسمين او اللحوم   -تربيه الخيول   -اقامه المزارع السمكيه  -الخدمات البتروليه المسانده لعمليات الحفر 

والستكشاف وتشمل الخدمات المتعلقه بالستكشاف البترولى   -صيانه ابار البترول وتنشيطها   -صيانه معدات 

الحفر والمضخات البتروليه   -حفر ابار المياه والبار غير العميقه اللزمه لغراض البترول   -العمال المدنيه 

المكمله لعمال الحفر والصيانه   -معالجه السطح من الترسيبات   نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017:  -اقامه 

وتشغيل واداره المخازن عدا مخازن الكيماويات الخطره والدوية  -التوريدات العمومية  مع اللتزام بافراد 

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 على 

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

القانون.  بجهة محافظة القاهرة فيل 109 - شقة 1 - التجمع الخامس - النرجس فيلت
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97 - ساكرمو للستثمار العقارى شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

26912 ورقم قيد  186316    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017:  -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائيه وتعبئتها وتغليفها   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه الكهربائيه والمنزليه   -اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئه العصائر والمركزات   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه المنظفات   

-اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه الكهربائيه والمنزليه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائيه   

-اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث والمنتجات الخشبيه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اجزاء اجهزه التكييف   

-اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع واعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع وانتاج المعدات وخطوط النتاج   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك   -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا السمنت   -

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانه الجاهزه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود ودباغه الجلود   -اقامه 

وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقيه والغربيه   -اقامه 

وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعيه والمواد الغذائيه --اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع كافه انواع العلف  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج   -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل   -اقامه وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات 

الصناعيه والمواد الغذائيه ومحطات الحاويات وصوامع الغلل   -انشاء الجامعات   -انشاء او اداره او تشغيل 

مدارس ومعاهد التعليم الفنى   -اقامه وتشغيل المراكز الطبيه التشخيصيه او العلجيه )بشرط ان تقدم )10(سنويا 

بالمجان من الحالت التى يتم تقديم الخدمه الطبيه او العلجيه او التشخيصيه لها بالنسبه للمركز(   -اقامه وتشغيل 

المراكز التجاريه وسلسل المداد بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده   -تخطيط واقامه وتنميه 

المناطق العمرانيه )المناطق الصناعيه والمجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم(  -

مشروعات السكان التى يتم تاجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الدارى بشرط ال يقل عدد تلك 

الوحدات عن خمسين وحده سكنيه سواء اقيمت فى شكل بناء واحد او عده ابنيه  -الستثمار العقارى بالمدن 

والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء 

فيلزم موافقه الهيئه مسبقا   -اقامه وتشغيل القرى السياحيه والفنادق)الثابته(والموتيلت والنشطه المكمله او 

المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافيه واستكمال المنشات الخاصه بها 

والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت عن ثلثه نجوم وال يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه 

منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع   -اقامه وتشغيل المخابز الليه لصناعه 

المخبوزات   -اعمال التصميمات الهندسيه للمعدات وخطوط النتاج والمصانع   -اعمال اداره التنفيذ للمشروعات 

الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعاده الهيكله الفنيه والداريه للمصانع   -اعداد 

الدراسات القتصاديه والتخطيطيه للمنطقه الصناعيه   -اعداد الدراسات القتصاديه والهندسيه والتكنولوجيه 

للمشروعات   -انشاء البنيه الساسيه ومصادر البنيه الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه   -انشاء مبانى مصانع 

بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات   -اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخلها   -

استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع   -استزراع الراضى المستصلحه   

ويشترط فى الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى 

الحديثه فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر  -تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت 

او اللبان او التسمين او اللحوم   -تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ 

او انتاج البيض او التسمين او اللحوم   -تربيه الخيول   -اقامه المزارع السمكيه  -الخدمات البتروليه المسانده 

لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل الخدمات المتعلقه بالستكشاف البترولى   -صيانه ابار البترول وتنشيطها   -

صيانه معدات الحفر والمضخات البتروليه   -حفر ابار المياه والبار غير العميقه اللزمه لغراض البترول   -

العمال المدنيه المكمله لعمال الحفر والصيانه   -معالجه السطح من الترسيبات   نشاط خارج قانون 72 لسنه 

2017:  -اقامه وتشغيل واداره المخازن عدا مخازن الكيماويات الخطره والدوية  -التوريدات العمومية   مع 

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

وذلك طبقاً لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة الياسمين 7 - فيل 110 - التجمع الول
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98 - وام  للستثمار العقارى 

Wam Real Estate شركة  رأس مالها 15,000,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

26932 ورقم قيد  186318    مركز عام  عن   -الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, 

والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي القديم.  -أقامه و تشغيل  المراكز التجارية بالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم    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 طبقاً لحكام 

القانون .  بجهة محافظة القاهرة الدور الول بعد الرضى - بالعقار الكائن 13 ش  السلحدار

99 - ارتريا فارما للصناعات الدوائية ARTERIA PHARMA شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

09-05-2022 برقم ايداع    26947 ورقم قيد  186319    مركز عام  عن  انشطة داخل قانون الستثمار 

72 :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية والكيماوية ومستحضرات التجميل 

والغذية  الخاصة والمكملت الغذائية والمستلزمات الطبية  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديده   انشطة خارج قانون الستثمار 72 :  تصدير اللدوية  التصنيع لدى الغير  مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 88 ش حافظ بدوي - الحي 

السابع -

100 - شهير للتنمية العمرانية شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

26950 ورقم قيد  186320    مركز عام  عن  انشطة داخل قانون الستثمار 72 /2017 :  - تخطيط وإقامة 

وتنميه المناطق العمرانية  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادى 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 فى  الستزراع وليس 

الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008   انشطة خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  - شراء وبيع وتاجير 

وامتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد  اقامه 

المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه والداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها  

او استغللها لحسابها او لحساب الغير  - المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  مع اللتزام بافراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 249 ش جسر السويس -
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101 - الحوت الزرق للستثمار Blue Whale Investment شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

09-05-2022 برقم ايداع    27016 ورقم قيد  186322    مركز عام  عن اقامة وتشغيل الفنادق )الثابتة( 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدميه او 

ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية.    الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى 

السياحية     إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ويخوت السفاري ومراكز الغوص والنشطة المكملة 

لها أو المرتبطة بها.  مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية و شروط 

وإجراءات الترخيص بها     بيع وتأجير المعدات واللت بكافة انواعها واشكالها )فيما عدا التأجير التمويلي(.    

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

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1 ش 500 - المعادى الجديده -

102 - سكيليو ايجيبت SCEEL.IO.EGYPT شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

09-05-2022 برقم ايداع    27023 ورقم قيد  186323    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات 

و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد 

و تطوير البرمجيات و التعليم 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- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى 

العلمي والثقافي والفني.  اعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات  اعداد دراسات 

الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية  اعداد البحاث العلمية  التسويق اللكتروني عبر 

النترنت  تشغيل وتأجير الوحدات الدارية  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 9 ه / 5 شارع احمد عبد العظيم - من النصر 

الرئيسي -
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103 - تى . ايه ترانس T.A Trans شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم 

ايداع    27025 ورقم قيد  186324    مركز عام  عن - 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 .  - الستثمار العقارى  - التسويق العقارى  - التجارة العامة فيما هو مسموح به 

قانونا  - تجارة المواد الغذائية  - تنظيم المعارض فيما عدا السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حده  - تأجير أجهزة الصوت والضوء والحفلت العامة  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 26 ارض وزارة المالية - 

الدور الول - التجمع الول -
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142 - سيمبا للستثمار العقارى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    

27183 ورقم قيد  186374    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017:  -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائيه وتعبئتها وتغليفها   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه الكهربائيه والمنزليه   -اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئه العصائر والمركزات   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه المنظفات   

-اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه الكهربائيه والمنزليه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائيه   

-اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث والمنتجات الخشبيه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اجزاء اجهزه التكييف   

-اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع واعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع وانتاج المعدات وخطوط النتاج   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك   -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا السمنت   -

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانه الجاهزه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود ودباغه الجلود   -اقامه 

وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقيه والغربيه   -اقامه 

وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعيه والمواد الغذائيه --اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع كافه انواع العلف  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج   -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل   -اقامه وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات 

الصناعيه والمواد الغذائيه ومحطات الحاويات وصوامع الغلل   -انشاء الجامعات   -انشاء او اداره او تشغيل 

مدارس ومعاهد التعليم الفنى   -اقامه وتشغيل المراكز الطبيه التشخيصيه او العلجيه )بشرط ان تقدم )10(سنويا 

بالمجان من الحالت التى يتم تقديم الخدمه الطبيه او العلجيه او التشخيصيه لها بالنسبه للمركز(   -اقامه وتشغيل 

المراكز التجاريه وسلسل المداد بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده   -تخطيط واقامه وتنميه 

المناطق العمرانيه )المناطق الصناعيه والمجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم(  -

مشروعات السكان التى يتم تاجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الدارى بشرط ال يقل عدد تلك 

الوحدات عن خمسين وحده سكنيه سواء اقيمت فى شكل بناء واحد او عده ابنيه  -الستثمار العقارى بالمدن 

والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء 

فيلزم موافقه الهيئه مسبقا   -اقامه وتشغيل القرى السياحيه والفنادق)الثابته(والموتيلت والنشطه المكمله او 

المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافيه واستكمال المنشات الخاصه بها 

والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت عن ثلثه نجوم وال يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه 

منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع   -اقامه وتشغيل المخابز الليه لصناعه 

المخبوزات   -اعمال التصميمات الهندسيه للمعدات وخطوط النتاج والمصانع   -اعمال اداره التنفيذ للمشروعات 

الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعاده الهيكله الفنيه والداريه للمصانع   -اعداد 

الدراسات القتصاديه والتخطيطيه للمنطقه الصناعيه   -اعداد الدراسات القتصاديه والهندسيه والتكنولوجيه 

للمشروعات   -انشاء البنيه الساسيه ومصادر البنيه الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه   -انشاء مبانى مصانع 

بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات   -اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخلها   -

استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع   -استزراع الراضى المستصلحه   

ويشترط فى الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى 

الحديثه فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر  -تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت 

او اللبان او التسمين او اللحوم   -تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ 

او انتاج البيض او التسمين او اللحوم   -تربيه الخيول   -اقامه المزارع السمكيه  -الخدمات البتروليه المسانده 

لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل الخدمات المتعلقه بالستكشاف البترولى   -صيانه ابار البترول وتنشيطها   -

صيانه معدات الحفر والمضخات البتروليه   -حفر ابار المياه والبار غير العميقه اللزمه لغراض البترول   -

العمال المدنيه المكمله لعمال الحفر والصيانه   -معالجه السطح من الترسيبات   نشاط خارج قانون 72 لسنه 

2017:  -اقامه وتشغيل واداره المخازن عدا مخازن الكيماويات الخطره والدوية  -التوريدات العمومية   -

المقاولت العامة  مع اللتزام بافراد 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 على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة قطعة 16 شارع محمد نجيب - الدور 
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الثالث - التجمع الول
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143 - اس ام اى للستثمار العقارى

SMA شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27184 ورقم قيد  

186375    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017:  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائيه 

وتعبئتها وتغليفها   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه الكهربائيه والمنزليه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتغليف وتعبئه العصائر والمركزات   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه المنظفات   -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع الجهزه الكهربائيه والمنزليه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائيه   -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع الثاث والمنتجات الخشبيه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اجزاء اجهزه التكييف   -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع واعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج 

المعدات وخطوط النتاج   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل 

والنسيج والملبس الجاهزه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا السمنت   -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع الخرسانه الجاهزه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود ودباغه الجلود   -اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل 

وتشغيل المعادن  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقيه والغربيه   -اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج 

وتشميع وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعيه والمواد الغذائيه --اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع كافه انواع العلف  

-اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل   

-اقامه وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه ومحطات 

الحاويات وصوامع الغلل   -انشاء الجامعات   -انشاء او اداره او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى   -اقامه 

وتشغيل المراكز الطبيه التشخيصيه او العلجيه )بشرط ان تقدم )10(سنويا بالمجان من الحالت التى يتم تقديم 

الخدمه الطبيه او العلجيه او التشخيصيه لها بالنسبه للمركز(   -اقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسلسل المداد 

بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده   -تخطيط واقامه وتنميه المناطق العمرانيه )المناطق الصناعيه 

والمجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم(  -مشروعات السكان التى يتم تاجير 

وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الدارى بشرط ال يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحده سكنيه سواء 

اقيمت فى شكل بناء واحد او عده ابنيه  -الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق 

النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا   -اقامه وتشغيل 

القرى السياحيه والفنادق)الثابته(والموتيلت والنشطه المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهيه او 

رياضيه او تجاريه او ثقافيه واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت عن ثلثه نجوم وال يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه 

من الطاقه اليوائيه للمشروع   -اقامه وتشغيل المخابز الليه لصناعه المخبوزات   -اعمال التصميمات الهندسيه 

للمعدات وخطوط النتاج والمصانع   -اعمال اداره التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق 

على اختلف انشطتها واعاده الهيكله الفنيه والداريه للمصانع   -اعداد الدراسات القتصاديه والتخطيطيه 

للمنطقه الصناعيه   -اعداد الدراسات القتصاديه والهندسيه والتكنولوجيه للمشروعات   -انشاء البنيه الساسيه 

ومصادر البنيه الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه   -انشاء مبانى مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه 

للمشروعات   -اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخلها   -استصلح وتجهيز الراضى 

بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع   -استزراع الراضى المستصلحه   ويشترط فى الحالتين ان 

تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع 

وليس الرى بطريق الغمر  -تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او 

اللحوم   -تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او 

التسمين او اللحوم   -تربيه الخيول   -اقامه المزارع السمكيه  -الخدمات البتروليه المسانده لعمليات الحفر 

والستكشاف وتشمل الخدمات المتعلقه بالستكشاف البترولى   -صيانه ابار البترول وتنشيطها   -صيانه معدات 

الحفر والمضخات البتروليه   -حفر ابار المياه والبار غير العميقه اللزمه لغراض البترول   -العمال المدنيه 

المكمله لعمال الحفر والصيانه   -معالجه السطح من الترسيبات   نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017:  -اقامه 

وتشغيل واداره المخازن عدا مخازن الكيماويات الخطره والدوية  -التوريدات العمومية   -المقاولت العامة  مع 

اللتزام بافراد 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 على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها 
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وذلك طبقاً لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم 29 - الدور الثانى - التجمع الثالث
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144 - هافنكو شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27191 ورقم قيد  

186376    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017:  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائيه 

وتعبئتها وتغليفها   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه الكهربائيه والمنزليه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتغليف وتعبئه العصائر والمركزات   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه المنظفات   -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع الجهزه الكهربائيه والمنزليه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائيه   -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع الثاث والمنتجات الخشبيه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اجزاء اجهزه التكييف   -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع واعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج 

المعدات وخطوط النتاج   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل 

والنسيج والملبس الجاهزه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا السمنت   -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع الخرسانه الجاهزه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود ودباغه الجلود   -اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل 

وتشغيل المعادن  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقيه والغربيه   -اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج 

وتشميع وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعيه والمواد الغذائيه --اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع كافه انواع العلف  

-اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل   

-اقامه وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه ومحطات 

الحاويات وصوامع الغلل   -انشاء الجامعات   -انشاء او اداره او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى   -اقامه 

وتشغيل المراكز الطبيه التشخيصيه او العلجيه )بشرط ان تقدم )10(سنويا بالمجان من الحالت التى يتم تقديم 

الخدمه الطبيه او العلجيه او التشخيصيه لها بالنسبه للمركز(   -اقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسلسل المداد 

بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده   -تخطيط واقامه وتنميه المناطق العمرانيه )المناطق الصناعيه 

والمجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم(  -مشروعات السكان التى يتم تاجير 

وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الدارى بشرط ال يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحده سكنيه سواء 

اقيمت فى شكل بناء واحد او عده ابنيه  -الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق 

النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا   -اقامه وتشغيل 

القرى السياحيه والفنادق)الثابته(والموتيلت والنشطه المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهيه او 

رياضيه او تجاريه او ثقافيه واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت عن ثلثه نجوم وال يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه 

من الطاقه اليوائيه للمشروع   -اقامه وتشغيل المخابز الليه لصناعه المخبوزات   -اعمال التصميمات الهندسيه 

للمعدات وخطوط النتاج والمصانع   -اعمال اداره التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق 

على اختلف انشطتها واعاده الهيكله الفنيه والداريه للمصانع   -اعداد الدراسات القتصاديه والتخطيطيه 

للمنطقه الصناعيه   -اعداد الدراسات القتصاديه والهندسيه والتكنولوجيه للمشروعات   -انشاء البنيه الساسيه 

ومصادر البنيه الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه   -انشاء مبانى مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه 

للمشروعات   -اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخلها   -استصلح وتجهيز الراضى 

بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع   -استزراع الراضى المستصلحه   ويشترط فى الحالتين ان 

تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع 

وليس الرى بطريق الغمر  -تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او 

اللحوم   -تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او 

التسمين او اللحوم   -تربيه الخيول   -اقامه المزارع السمكيه  -الخدمات البتروليه المسانده لعمليات الحفر 

والستكشاف وتشمل الخدمات المتعلقه بالستكشاف البترولى   -صيانه ابار البترول وتنشيطها   -صيانه معدات 

الحفر والمضخات البتروليه   -حفر ابار المياه والبار غير العميقه اللزمه لغراض البترول   -العمال المدنيه 

المكمله لعمال الحفر والصيانه   -معالجه السطح من الترسيبات   نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017:  -اقامه 

وتشغيل واداره المخازن عدا مخازن الكيماويات الخطره والدوية  -التوريدات العمومية   -المقاولت العامة  مع 

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

وذلك طبقاً لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة قطعة 54 - شقة 102 - التجمع الول
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104 - كنوز لتجارة وتحويل الورق شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم 

ايداع    27027 ورقم قيد  186325    مركز عام  عن -نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017:   -إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وقص وتجهيز وتحويل الورق بأنواعه وإعادة تدوير الورق   -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتجهيز الكرتون ومواسير الكرتون وعلب الكرتون المطبوعة والغير مطبوعة   -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الدوات الكتابية والمكتبية والكراسات والكشاكيل   -إقامة وتشغيل مطبعة لطباعة وتجهيز المجلت والكتب   -

تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   -نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017:   

-التوريدات العمومية   -الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه, ول ينشئ 

تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.   مع اللتزام بافراد 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 على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

4 ش الشهيد احمد حمدى - ناحية ش احمد إبراهيم - محطة مدكور - فيصل

105 - أس . جى أتش للصناعة S G H شركة  رأس مالها 25,000,000.000 قيدت فى   2022-05-09 

برقم ايداع    27028 ورقم قيد  186326    مركز عام  عن التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا / 

التوريدات العمومية  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ 

تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع 

اللت ومواد الدعاية والعلن  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 القاهرة 6 شارع محى الدين عبدالظاهر - ارض الجولف - خلف 

سنترال الماظة -

108 - النخيل للمعدات الثقيلة شركة  رأس مالها 900,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

27041 ورقم قيد  186329    مركز عام  عن -شراء و بيع وتاجير المعدات الثقيلة و المعدات الخفيفة )عدا 

التاجير التمويلى (  المقاولت المتخصصة  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 25 تقسيم الحلم - ش التروللى -السلم اول -

109 - ايميرالد لدارة المنشأت  السياحية 

EMERALD شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    27067 ورقم 

قيد  186332    مركز عام  عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم السياحيه  و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع 

أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى  الدارة والتسويق السياحي للفنادق 

والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية. مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012  بشان شركات 

الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات  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 في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الجيزة 421 ش السودان - شقه 2- المهندسين
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106 - انيرجى للمراكز التجارية

ENERGY شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    27029 

ورقم قيد  186327    مركز عام  عن نشاط داخل ق 72:  -تخطيط واقامه وتنميه المناطق العمرانيه )المناطق 

الصناعيه والمجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم(  -انشاء او اداره او تشغيل 

المدارس   -انشاء او اداره او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى   -اقامه وتشغيل المراكز التجاريه بالمناطق 

النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده  -اعمال اداره التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق 

على اختلف انشطتها واعاده الهيكله الفنيه والداريه للمصانع   -اقامه وتشغيل المستشفيات المتخصصه او 

المتكامله او العامه وما تضمه من انشطه داخليه علجيه او طبيه   -اقامه وتشغيل المراكز الطبيه التشخيصيه او 

العلجيه   بشرط ان تقدم )10( سنوياً بالمجان من عدد السره التى يتم شغلها بالنسبه للمستشفى اومن الحالت 

التى يتم تقديم الخدمه الطبيه او العلجيه او التشخيصيه لها بالنسبه للمركز   -اقامه وتشغيل مصنع لتشغيل 

وتشكيل المعادن والهياكل الهندسيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع البويات والدهانات والصباغ الكيماويه   -

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف العصائر وتجفيف المواد الغذائيه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

مستحضرات التجميل  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك   -

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع هياكل السيارات والثلجات  -اقامه وتشغيل الفران لتصنيع المخبوزات بكافة 

انواعها  -اقامه وتشغيل الفنادق)الثابتة(والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحيه والنشطه المكمله 

او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافيه واستكمال المنشات الخاصه بها 

والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحه الفندقيه والقرى السياحيه عن ثلثه نجوم 

وال يزيد اجمالى مساحة الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه 

للمشروع   -اقامه وتشغيل مجزر آلي للدواجن والماشية  -تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج 

السللت او اللبان او التسمين او اللحوم   -تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت 

او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود والحذية   -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الورق والكرتون    -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المواد اللصقة   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

الدهانات والصباغ   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع كابلت الكهربائية والمستلزمات الكهربائية ولمبات الليد  -

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الصناعات الهندسية  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع النسيج والملبس   -اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبي    -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الصناعات الكيماوية   -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع المواد الغذائية   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج    نشاط خارج ق 72:  -اقامه وتشغيل 

واداره محطه لتموين السيارات  -اقامه وتشغيل واداره مركز لخدمه وصيانة السيارات  -اقامه وتشغيل دور 

الحضانة للطفال  -اقامه وتشغيل واداره المخازن والمستودعات )عدا مخازن الكيماويات الخطرة والدوية(.  -

اقامه وتشغيل واداره الكافتيريات وقاعات الفراح والمناسبات  -التطوير العقاري    مع اللتزام بإفراد 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 على تحقيق 

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

القانون .  بجهة محافظة القاهرة فيل 31- الحى الول - المنطقه السابعه - التجمع الخامس

107 - الكاتروى للهندسة وإدارة المشروعات 

Alca-Troy شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    27030 ورقم 

قيد  186328    مركز عام  عن -المقاولت العامة والهندسية.  -إدارة المشروعات.   مع مراعاة القرار 

الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط وإجراءات الترخيص بها   -صيانة 

المباني والمنشات    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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم 

20 - منطقة خدمات كمباوند الشرافية - التجمع الول - المستثمرين الشمالية
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110 - طوكيو للتسويق العقاري Tokyo شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم 

ايداع    27074 ورقم قيد  186334    مركز عام  عن التسويق العقارى .  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 القاهرة 195 امتداد 

الشروق - خلف النادي الهلي - مدينة نصر اول - -

111 - كالم للتجارة و الصناعة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

27076 ورقم قيد  186336    مركز عام  عن نشاط من داخل ق 72:  أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع  و 

تجميع اللمبات و الكشافات الليد   أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع  الغزل و النسيج و الملبس الجاهزه    تجارة 

الجملة و التجزئة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم    نشاط 

خارج ق 72:   التوريدات العموميه   مع اللتزام بافراد 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 على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 

64 المول التجارى رقم 8- منطقه المستثمرين الجنوبيه - قطعه 42-   التجمع الخامس

112 - كورنر للتطوير العمرانى شركة  رأس مالها 80,000,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم 

ايداع    27077 ورقم قيد  186337    مركز عام  عن o انشطة قانون 72 لسنة 2017  - الستثمار العقارى 

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى 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   o انشاء او اداره او تشغيل المدارس  o تجاره 

الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  o اقامة وتشغيل المراكز التجارية بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  o انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - المقاولت العامة  مع افراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 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 على 

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة غرفتين بالشقه رقم 403 بالدور الرابع بالعقار رقم 123 ش حسن 

المأمون

113 - علي العلوي للتحكيم شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    

27106 ورقم قيد  186338    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  

اعداد دراسات جدوى للمشروعات  العمل فى مجال نشاط التحكيم فى المنازعات المدنية و التجارية و اعداد و 

تدريب و اعداد و تدريب المحكمين على ال  يكون من بين اغراضها القيام باعمال المحاماة.  نشر وتوزيع 

المؤلفات العلمية الغير دورية  تقديم خدمات رجال العمال )فاكس - تصوير مستندات - كتابة كمبيوتر - تليفون(  

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 309 اخناتون - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -
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114 - إي اند ايه للستشارات الهندسية E & A شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   2022-05-10 

برقم ايداع    27108 ورقم قيد  186339    مركز عام  عن 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 رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 43 شارع الجاحظ -

115 - اوكتو للتقسيط شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27111 

ورقم قيد  186340    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  -البيع بالتقسيط فيما 

عدا التمويل الستهلكى.  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 القاهرة الوحدة رقم 16 -غرفة 2-المبنى اليونانى-الجريك كامبس-ميدان 

التحرير -

116 - اتموست للستشارات Otmost Consulting شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

10-05-2022 برقم ايداع    27113 ورقم قيد  186341    مركز عام  عن   تقديم الستشارات الدارية )

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 ( .  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 القاهرة وحدة إدارية رقم 095 - الدور 

الرضي - عقار رقم 2 - عمارات اول مايو - طريق النصر -

127 - الفيروز لقطع غيار السيارات شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    

27130 ورقم قيد  186352    مركز عام  عن  تجارة قطع غيار السيارات وكماليات السيارات  - 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  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 18 سوق التوفيقية - مول غريب -
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KPI FINANCIAL & ADMINISTRATIVE  128 - كي بي اي للستشارات المالية والدارية

CONSULTANCY شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27133 

ورقم قيد  186353    مركز عام  عن تقديم الستشارات المالية والدارية والتجارية والقتصادية والستثمارية 

)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  . )  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب 

وتنمية الموارد البشرية  اعداد الدراسات التسويقية ودراسات الجدوى القتصادية للمشروعات  اعادة هيكلة 

الشركات من الناحية الدارية فقط  اعداد البحاث العلمية  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 4 - الدور السادس - 

عمارة رقم 20 - مدينة النخيل -

117 - ايه ام لنتاج المحتوى الرقمى A M شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم 

ايداع    27116 ورقم قيد  186342    مركز عام  عن  انشطه قانون 72  • - صناعة تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز  البيانات , وأنشطة 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 المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة 

وبيانات.  • إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  • أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم 

الحاسبات بمختلف أنواعها.  • إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  • أعمال التوصيف 

والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات .  • تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  • التصالت وخدمات 

النترنت .  • المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج 

والرسوم الصناعية.  • إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول 

على ترخيص من الجهات  المعنية  • إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية 

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

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

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

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

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

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

والفني  : • انشطه خارج قانون 72  • التسويق اللكترونى عبر النترنت  • التجارة اللكترونية عبر النترنت  

• اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية.  • اعداد الدورات التدريبية  • الوكاله عن 

الفنانين  • إقامة و تشغيل مركز لكتشاف المواهب الفنية  • إدارة و تشغيل المواقع اللكترونية  - تلتزم الشركة 

بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  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 القاهرة عقار رقم 7 ه -ش سالم 

عبدالسلم- تقسيم اللسلكى-المعادى -قسم البساتين -
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118 - زد أي أي لقامة المعارض والمؤتمرات Z ee For Exhibition And  Events شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27118 ورقم قيد  186343    مركز عام  عن 

- إقامة و تنظيم المؤتمرات و الحفلت العامة والمعارض فيما عدا السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لكل  معرض على حده  - اعداد التصميمات والرسومات الهندسية  - تأجير معدات الحفلت العامة والمؤتمرات 

والمعارض  - بيع وشراء الخامات الخاصة بتنظيم الحفلت العامة والمؤتمرات والمعارض  - التجارة العامة فيما 

هو مسموح به قانونا  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 القاهرة 11 شارع الشهيد فؤاد ثابت - شيراتون - تقسيم شركة مصر الجديدة للسكان 

والتعمير -

119 - جلوكال سوليوشنز GLOCAL SOLUTIONS شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

10-05-2022 برقم ايداع    27119 ورقم قيد  186344    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 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 15 - الدور الثانى عشر 

- شارع الهرام -المنتزة -هليوبوليس -

120 - بيور مايندز لنتاج المحتوى الليكترونى وصناعة السينما شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

10-05-2022 برقم ايداع    27121 ورقم قيد  186345    مركز عام  عن إنتاج المحتوي اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  نشاط صناعة السينما ومنها اقامة او استئجار استوديوهات او 

معامل النتاج السينمائى او دور العرض او تشغيلها, بما  فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض 

وتوزيع  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 10041 -المجاورة العاشرة-المعراج-الهضبة الوسطى -

121 - أرابيل لسلسل المداد شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    

27122 ورقم قيد  186346    مركز عام  عن  انشطه قانون 72  - انشاء و ادارة المراكز التجاريةبالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  - تجارة الجملة و التجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  -

سلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق 

بنظام النشاء والتشغيل وإعادة التسليم  )b.o.t( سواء كانت تحت سطح الرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار 

السيارات بنظام .b.o.t انشطه خارج قانون 72  - الستيراد و التصدير  - -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و 

الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى  - 

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  -تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم 4- المبنى الدارى -مول ارابيل كانترى كلوب -
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129 - ماتريل للمقاولت شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27134 

ورقم قيد  186354    مركز عام  عن المقاولت العامة  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 القاهرة شقة 13 الدور السابع - 6 ش 

السلم من ش حسنى مبارك -

122 - اورا لتجارة المشغولت اليدوية AURA شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-05-10 

برقم ايداع    27124 ورقم قيد  186347    مركز عام  عن -: أنشطة داخل قانون 72  -تجاره الجمله 

والتجزئه للكسسوارات والحلى المشغولة يدويا من احجار ملونة فى المناطق النائية والمجتمعات  العمرانية 

الجديدة.  -صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير 

اللكترونيات, ومراكز  البيانات , وأنشطة التعهيد, وتطوير البرمجيات , والتعليم التكنولوجي.  -إنتاج المحتوى 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  -: أنشطة خارج قانون 72  -التجارة اللكترونية عبر 

النترنت.  -تصميم اللعاب الورقية والمشغولت اليدوية للكسسوارات والحلى المشغول يدويا من احجار ملونة.  

-اعداد وتقديم الدورات التدريبية.  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

الستثمار .  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7 شارع وهدان-وحدة 128 -قسم اول مدينة نصر -

123 - أحمد الهدل للمقاولت العمومية والتوريدات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

10-05-2022 برقم ايداع    27125 ورقم قيد  186348    مركز عام  عن المقاولت العامة.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة المنوفية شقة رقم 2 - منزل رقم 8 - شارع ابوزيد - متفرع من شارع المعهد الدينى -

124 - ناردينو لدارة المطاعم Nardino Restaurant Management شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27126 ورقم قيد  186349    مركز عام  عن اقامة 

وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيهات.  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

 -S-3/2 التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1-بالدور الرضى-قطعة رقم

التجمع الخامس منطقة 2-

125 - احجار حمص للرخام والجرانيت Homs Stones for Marble and Granite شركة  رأس مالها 

600,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27128 ورقم قيد  186350    مركز عام  عن 

انشطة داخل قانون الستثمار 2017/72  - اقامة وتشغيل مصنع لنشر وتقطيع وصقل وجلى وتلميع الرخام 

والجرانيت  انشطة خارج قانون الستثمار 2017/72  - التصدير  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز 

مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 94 عمارات المل -
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126 - جسور للستثمار السياحي شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    

27129 ورقم قيد  186351    مركز عام  عن الستثمار والتطوير العقارى .  اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه 

او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية 

والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما 

ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  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 القاهرة 1شارع 151 -

130 - امبر وان للخدمات العقارية 

IMPERIAL ONE شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27135 

ورقم قيد  186355    مركز عام  عن التسويق العقارى  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 11 د ش عبدالعزيز بدر-تقسيم 

اللسلكى-المعادى الجديده -

131 - دينتجريت DENTEGRATE شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم 

ايداع    27138 ورقم قيد  186356    مركز عام  عن -التسويق اللكترونى  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 21 ش اخناتون - 

الحى الخامس -التجمع الخامس -

132 - استديو الدولي للستشارات الهندسية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم 

ايداع    27139 ورقم قيد  186357    مركز عام  عن 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 رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  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 القاهرة قطعة رقم 46 - الدور الثاني - الحي الول - 

المنطقة الولى - التجمع الخامس -
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133 - دلفي لدارة الموارد البشرية Delphi for HR Management شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27141 ورقم قيد  186358    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وإدارة 

مركز لتنمية المهارات وإعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  - تقديم الستشارات في مجال الحاق العمالة 

والتدريب وتطوير المهارات وتنمية الموارد البشرية )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 ( .  - إعداد دراسات الجدوى للمشروعات.  - إعادة الهيكلة الدارية للمشروعات.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة قطعة 50 - المنطقة السابعة - اللوتس الجنوبية - التجمع الخامس -

134 - فالنسيا الدعاية و العلن  VALINCIA شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-10 

برقم ايداع    27163 ورقم قيد  186366    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة 

والمقروءة والمرئية  -تجارة الدوات الكتابية و الهدايا و الورق و الكرتون و الفنيل و اكريليك  - طباعه لدى 

الغير  - تعبئة و تغليف لدى الغير  إقامة وتنظيم المعارض ) فيما عدا المعارض السياحية( و المؤتمرات )بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض  على حدة(.  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -

التوريدات العمومية  -أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 51 شارع متحف المطرية -

135 - شركة بي ام جي تيوب للدعاية والعلن PMG شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

10-05-2022 برقم ايداع    27164 ورقم قيد  186367    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل 

المسموعة والمقروءة والمرئية  - التسويق اللكتروني عبر النترنت  - تصميم وادارة وبرمجة المواقع 

اللكترونية وصفحات التواصل الجتماعي  إنتاج المحتوي 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  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 141 ه - ش اللسلكي -

136 - براند بولد للخدمات العلنية Brandbold شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

10-05-2022 برقم ايداع    27166 ورقم قيد  186368    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل 

المسموعة والمقروءة والمرئية  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 القاهرة مبنى 33 هليوبوليس جاردنز الدور الثانى -شيراتون -

137 - ود & مي & ضي W & M & D شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم 

ايداع    27167 ورقم قيد  186369    مركز عام  عن التسويق 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 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 القاهرة 12 ش اليمان بال-
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 Pharm Ceutic Cure for Veterinary Medicines 138 - فارم سيوتيك كيور للدوية البيطريه

شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27172 ورقم قيد  186370    

مركز عام  عن - تجارة وتوزيع وتوريد الدوية البشرية والبيطريه واضافات وخامات العلف والمستلزمات 

الطبية والمصال واللقاحات  البيطريه والمخصبات والمبيدات الزراعية ومستلزمات المعامل والمزارع ومبيدات 

الصحة العامة والسمدة الورقية  والمطهرات وتصنيع ما سبق لدى الغير  - التصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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.  - 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 86 ش عباس العقاد -
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139 - سلمنكو شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27180 ورقم قيد  

186371    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017:  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائيه 

وتعبئتها وتغليفها   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه الكهربائيه والمنزليه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتغليف وتعبئه العصائر والمركزات   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه المنظفات   -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع الجهزه الكهربائيه والمنزليه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائيه   -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع الثاث والمنتجات الخشبيه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اجزاء اجهزه التكييف   -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع واعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج 

المعدات وخطوط النتاج   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل 

والنسيج والملبس الجاهزه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا السمنت   -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع الخرسانه الجاهزه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود ودباغه الجلود   -اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل 

وتشغيل المعادن  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقيه والغربيه   -اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج 

وتشميع وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعيه والمواد الغذائيه --اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع كافه انواع العلف  

-اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل   

-اقامه وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه ومحطات 

الحاويات وصوامع الغلل   -انشاء الجامعات   -انشاء او اداره او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى   -اقامه 

وتشغيل المراكز الطبيه التشخيصيه او العلجيه )بشرط ان تقدم )10(سنويا بالمجان من الحالت التى يتم تقديم 

الخدمه الطبيه او العلجيه او التشخيصيه لها بالنسبه للمركز(   -اقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسلسل المداد 

بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده   -تخطيط واقامه وتنميه المناطق العمرانيه )المناطق الصناعيه 

والمجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم(  -مشروعات السكان التى يتم تاجير 

وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الدارى بشرط ال يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحده سكنيه سواء 

اقيمت فى شكل بناء واحد او عده ابنيه  -الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق 

النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا   -اقامه وتشغيل 

القرى السياحيه والفنادق)الثابته(والموتيلت والنشطه المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهيه او 

رياضيه او تجاريه او ثقافيه واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت عن ثلثه نجوم وال يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه 

من الطاقه اليوائيه للمشروع   -اقامه وتشغيل المخابز الليه لصناعه المخبوزات   -اعمال التصميمات الهندسيه 

للمعدات وخطوط النتاج والمصانع   -اعمال اداره التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق 

على اختلف انشطتها واعاده الهيكله الفنيه والداريه للمصانع   -اعداد الدراسات القتصاديه والتخطيطيه 

للمنطقه الصناعيه   -اعداد الدراسات القتصاديه والهندسيه والتكنولوجيه للمشروعات   -انشاء البنيه الساسيه 

ومصادر البنيه الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه   -انشاء مبانى مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه 

للمشروعات   -اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخلها   -استصلح وتجهيز الراضى 

بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع   -استزراع الراضى المستصلحه   ويشترط فى الحالتين ان 

تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع 

وليس الرى بطريق الغمر  -تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او 

اللحوم   -تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او 

التسمين او اللحوم   -تربيه الخيول   -اقامه المزارع السمكيه  -الخدمات البتروليه المسانده لعمليات الحفر 

والستكشاف وتشمل الخدمات المتعلقه بالستكشاف البترولى   -صيانه ابار البترول وتنشيطها   -صيانه معدات 

الحفر والمضخات البتروليه   -حفر ابار المياه والبار غير العميقه اللزمه لغراض البترول   -العمال المدنيه 

المكمله لعمال الحفر والصيانه   -معالجه السطح من الترسيبات   نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017:  -اقامه 

وتشغيل واداره المخازن عدا مخازن الكيماويات الخطره والدوية  -التوريدات العمومية   -المقاولت العامة  مع 

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

وذلك طبقاً لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة قطعة 28 - بجوار مسجد الحمد - الدور الثانى - التجمع الثالث
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140 - ميتيور للصناعة و التجارة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    

27181 ورقم قيد  186372    مركز عام  عن نشاط من داخل ق 72:  أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع  و 

تجميع اللمبات و الكشافات الليد   تجارة الجملة و التجزئة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادي القديم    نشاط خارج ق 72:   التوريدات العموميه   مع اللتزام بافراد 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 على تحقيق غرضها في مصر 

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

القاهرة محل رقم 14 المول التجارى رقم 8- منطقه المستثمرين الجنوبيه - قطعه 42-   التجمع الخامس
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141 - تاروس شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27182 ورقم قيد  

186373    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017:  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائيه 

وتعبئتها وتغليفها   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه الكهربائيه والمنزليه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتغليف وتعبئه العصائر والمركزات   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه المنظفات   -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع الجهزه الكهربائيه والمنزليه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائيه   -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع الثاث والمنتجات الخشبيه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اجزاء اجهزه التكييف   -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع واعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج 

المعدات وخطوط النتاج   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل 

والنسيج والملبس الجاهزه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا السمنت   -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع الخرسانه الجاهزه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود ودباغه الجلود   -اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل 

وتشغيل المعادن  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقيه والغربيه   -اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج 

وتشميع وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعيه والمواد الغذائيه --اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع كافه انواع العلف  

-اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل   

-اقامه وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه ومحطات 

الحاويات وصوامع الغلل   -انشاء الجامعات   -انشاء او اداره او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى   -اقامه 

وتشغيل المراكز الطبيه التشخيصيه او العلجيه )بشرط ان تقدم )10(سنويا بالمجان من الحالت التى يتم تقديم 

الخدمه الطبيه او العلجيه او التشخيصيه لها بالنسبه للمركز(   -اقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسلسل المداد 

بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده   -تخطيط واقامه وتنميه المناطق العمرانيه )المناطق الصناعيه 

والمجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم(  -مشروعات السكان التى يتم تاجير 

وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الدارى بشرط ال يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحده سكنيه سواء 

اقيمت فى شكل بناء واحد او عده ابنيه  -الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق 

النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا   -اقامه وتشغيل 

القرى السياحيه والفنادق)الثابته(والموتيلت والنشطه المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهيه او 

رياضيه او تجاريه او ثقافيه واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت عن ثلثه نجوم وال يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه 

من الطاقه اليوائيه للمشروع   -اقامه وتشغيل المخابز الليه لصناعه المخبوزات   -اعمال التصميمات الهندسيه 

للمعدات وخطوط النتاج والمصانع   -اعمال اداره التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق 

على اختلف انشطتها واعاده الهيكله الفنيه والداريه للمصانع   -اعداد الدراسات القتصاديه والتخطيطيه 

للمنطقه الصناعيه   -اعداد الدراسات القتصاديه والهندسيه والتكنولوجيه للمشروعات   -انشاء البنيه الساسيه 

ومصادر البنيه الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه   -انشاء مبانى مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه 

للمشروعات   -اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخلها   -استصلح وتجهيز الراضى 

بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع   -استزراع الراضى المستصلحه   ويشترط فى الحالتين ان 

تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع 

وليس الرى بطريق الغمر  -تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او 

اللحوم   -تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او 

التسمين او اللحوم   -تربيه الخيول   -اقامه المزارع السمكيه  -الخدمات البتروليه المسانده لعمليات الحفر 

والستكشاف وتشمل الخدمات المتعلقه بالستكشاف البترولى   -صيانه ابار البترول وتنشيطها   -صيانه معدات 

الحفر والمضخات البتروليه   -حفر ابار المياه والبار غير العميقه اللزمه لغراض البترول   -العمال المدنيه 

المكمله لعمال الحفر والصيانه   -معالجه السطح من الترسيبات   نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017:  -اقامه 

وتشغيل واداره المخازن عدا مخازن الكيماويات الخطره والدوية  -التوريدات العمومية   -المقاولت العامة  مع 

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

وذلك طبقاً لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم 63 - الدور الثالث - التجمع الخامس
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MECHATRONIA FOR EGINEERING AND   145 - ميكاترونيا للخدمات الهندسية واللكترونية

ELECTRONIC SERVICES شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    

27195 ورقم قيد  186377    مركز عام  عن توريد ماكينات التحكم الرقمي   CNC اللكترونية 

والميكانيكية توريد قطع غيار ماكينات التحكم الرقمي CNC  برمجة تطبيقات الهواتف الذكية والمواقع 

اللكترونية  اعداد التصميمات الهندسية  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 القاهرة الدور الثاني - شقة 3-

70 شارع وفيق عباس - جسر السويس -

146 - كونتينر مصر للتوكيلت والتوريدات Container Egypt Agencies and Supplies شركة  

رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27212 ورقم قيد  186378    مركز 

عام  عن • اعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  • حاضنات العمال التكنولوجية 

ودعم ريادة العمال.  • تقديم الستشارات المالية )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 سوق رأس المال ولئحته  التنفيذية(.  • الشراف على تنفيذ المشروعات وتسويقها.  • اعداد البحاث 

العلمية.  • اعادة هيكلة الشركات من الناحية الدارية فقط.  • التوريدات العمومية.  • التوكيلت التجارية.  تلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة  

أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة 

وبما ل يخل  بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  • ادارة المشروعات.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 

لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة الدور الثانى والخامس - 9ش البطراوى اعلى جنينه مول -

147 - الضياء للستثمار التجاري شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم 

ايداع    27214 ورقم قيد  186379    مركز عام  عن 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.  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  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 القاهرة شقة 402 - بالدور الرابع - 

برج سان جورج 2 - قطعة 13 - بلوك 35 - المنطقة التاسعة -

148 - كومرزيا COMMERZIA شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم 

ايداع    27215 ورقم قيد  186380    مركز عام  عن التصدير  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 11 ش 105 -
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149 - عوض ا للمقاولت العامة والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

10-05-2022 برقم ايداع    27216 ورقم قيد  186381    مركز عام  عن المقاولت العامة  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  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة عمارة 25 - الدور الرضى - شقة رقم 2 - المجاورة الولى - التجمع الول - -

150 - اكرو أيجبت شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27217 ورقم 

قيد  186382    مركز عام  عن -اعداد الدورات التدريبية  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 القاهرة 14 ش عدلى -وسط البلد -

151 - دجيتال مارتز للحلول الرقمية Digital Marts شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

10-05-2022 برقم ايداع    27230 ورقم قيد  186384    مركز عام  عن - أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017 :  - تجارة الجمله و التجزئة )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  - 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 المحتوى 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها.  - تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  - التصالت وخدمات النترنت.  - إنشاء وإدارة مراكز 

التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة 

العمال.  - أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - التسويق اللكترونى والتجارة اللكترونية عبر النترنت.  

- توزيع المنتجات بكافة انواعها.  - التوريدات العمومية.  - شراء واستئجار المخازن او شراء الراضى لقامه 

مخازن لتخزين البضائع.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار.  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 القاهرة 19 شارع 207 - دجله المعادى - شقه رقم 7 -

152 - جراما فون شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27232 ورقم 

قيد  186385    مركز عام  عن  - اقامة وتنظيم الفعاليات الثقافيه وورش العمل الفنيه والندوات  - تنظيم 

وادارة مساحات العمل المشتركه  - نشر وتوزيع الكتب  - ادارة قاعات لقراءة الكتب  - عرض المصنفات 

السمعيه والبصريه عن طريق الدش والكمبيوتر والبروجيكتور وشاشات العرض  - التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا  - 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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 10 شارع محمود حافظ -ميدان سفير -
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153 - هيرا ايفنتس للحفلت HERA EVENTS شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

10-05-2022 برقم ايداع    27234 ورقم قيد  186386    مركز عام  عن تنظيم الحفلت العامة.  مقاولت 

اعمال التشطيبات والديكور.  تجهيز وتنسيق الورود والزهور الصناعية والطبيعية.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 156 شارع 

موسى بن النصير - المجاورة الولى - الحى التاسع -

154 - الهل اتش ايه كوافير رجالى H A شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم 

ايداع    27235 ورقم قيد  186387    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة كوافير رجالى لقص الشعر  

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 القاهرة محل بمحطة التعاون -التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

155 - بى ويل للمستحضرات الطبية Be Well Pharmaceutical شركة  رأس مالها 20,000.000 

قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27236 ورقم قيد  186388    مركز عام  عن   انهاء اجراءات 

تسجيل الدوية البشرية و البيطرية و المصال و اللقاحات والمستحضرات الدوائية والطبية و المستلزمات  و 

الجهزة الطبيه و المحاليل الطبية بمختلف انواعها و المكملت الغذائية و الغذية الطبية الخاصة و العشاب 

الطبية و  مستحضرات التجميل و المطهرات و المبيدات و العشاب الطبية والغذية الطبيه و العلف السائلة و 

البودرات و  البرمكسات و مستحضرات معهد التغذية و هيئه سلمه الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات 

المختصة و تصنيع كل  ما سبق لدى الغير  * التوريدات العمومية.  * حق استغلل العلمات التجارية )

الفرنشايز(  * إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  * تجارة وتوزيع الدوية والمكملت 

الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها  * اعداد الدراسات والبحاث العلمية  * التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانوناً  * التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير  * تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت 

والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن 

الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  * 

الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  * تقديم خدمات الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )

عدا الستعلم الئتماني(.  * التعليم عن بعد.  * إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و  اجراءات الترخيص بها(.  * تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة 

والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  * التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 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 .  * تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة انواعها.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القليوبية سنتر العبور - الدور الرابع - مكتب 15 - الحى الول -
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156 - سمارتليد جروب للتنمية SMARTLEAD GROUP FOR DEVELOPMENT شركة  رأس 

مالها 50,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27247 ورقم قيد  186389    مركز عام  عن 

- اعداد الدراسات العلمية و دراسات العلوم النسانية  - التوريدات العمومية  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 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات  -

اقامة و تشغيل مركز تدريب لتنمية و تاهيل الموارد البشرية  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة ر قم 31 - بالدور الثالث 

فوق الرضى -عمارة رقم 24 - مدينة هليوبوليس الجديدة -

157 - صالح حسن للمقاولت SALEH HASAN CONTRACTING شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27250 ورقم قيد  186390    مركز عام  عن 

المقاولت العامة  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 برج يسر - شارع عمر بن الخطاب - مدينة الفتح - شبرا الخيمة -

158 - احمد سيد محمد احمد طاهر وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-05-10 

برقم ايداع    27251 ورقم قيد  186391    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الداخلي 

والخارجي بكافة انواعه واشكاله  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 

1 مجموعة 96 - الرحاب -

 التجمع الول -

159 - ميدبلوك جرين MIDBLOCK GREEN شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

10-05-2022 برقم ايداع    27255 ورقم قيد  186392    مركز عام  عن المقاولت العامة  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 10 عمارات مجلس الوزراء - الواحة -
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160 - سايت للمعادن شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27272 

ورقم قيد  186393    مركز عام  عن نشاط داخل ق 72:  الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي القديم.  تجاره الجمله و التجزئه)بالمناطق النائيه والمجتمعات 

العمرانيه الجديده(  استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع واستزراع 

الراضى المستصلحه   -ويششترط فى الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع 

وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

البلستيك والدوات المنزليه   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف المواد الغذائيه والحاصلت الزراعيه   

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف اللحوم المصنعه ومنتجاتها   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه 

وتغليف اللبان   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات المكتبيه   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الورق والكرتون   

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزه والمفروشات   اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن 

والمجوهرات   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف اليس كريم  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اللوحات 

الكهربائيه  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل و النسيج    اقامه وتشغيل المراكز التجاريه)بالمناطق النائيه 

والمجتمعات العمرانيه الجديده(  تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او 

التسمين او اللحوم   تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج 

البيض او التسمين او اللحوم   نشاط خارج ق 72: -  التوريدات العموميه   اقامه وتشغيل المطاعم والكافيهات)

الثابته(  انشاء محطات تموين السيارات   مع اللتزام بافراد 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 على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 

27 المول التجارى رقم 8- منطقه المستثمرين الجنوبيه - قطعه 42-   التجمع الخامس

161 - تكنو ريل سيستيما TECNO RAIL SISTEMA شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   

10-05-2022 برقم ايداع    27275 ورقم قيد  186394    مركز عام  عن  انشطه قانون 72  • تصميم أو 

إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط متروالنفاق أو أجزاء منها .  • تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل 

وصيانة خطوط المترو السطحية داخل المدن أو بين المدن.  • تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل أنفاق السيارات.  

• إعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال البنية 

الساسية.  • تصميم أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو استغلل أو صيانة خطوط السكك الحديدية وخطوط المترو 

بالداخل والخارج.  • تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  : • انشطه خارج قانون 72  • الشراف على 

تنفيذ المشروعات  • اعداد التصميمات و الرسومات الهندسية و البحوث الفنية  • تلتزم الشركة بأفراد حسابات 

مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7 ش حسنى عثمان -حى 

السفارات -
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162 - هامات للستثمار العقارى 

Hamat For Real Estate Investment شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

10-05-2022 برقم ايداع    27283 ورقم قيد  186396    مركز عام  عن -الستثمار العقارى   -المقاولت 

العامة ومقاولت اعمال المباني   - استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.  

-استزراع الراضي المستصلحة.  ويششترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.  -التوريدات العمومية   

-التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   -تجارة وصيانة الجهزة اللكترونية والحاسب اللى  -إقامة 

وتشغيل وإدارة الفنادق الثابتة ويخوت السفاري والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة 

المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية  مع مراعاة القرار 

الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط وإجراءات الترخيص بها   -التطوير 

العقارى  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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة 3 شارع رشدان

163 - الجارحى للصيانة والمستلزمات الطبية El Garhy For Maintenance and Supplies شركة  

رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27297 ورقم قيد  186398    مركز 

عام  عن تجارة وصيانة وتوريد أجهزة نظم التحكم والجهزة العلمية والطبية وأجهزة التخلص من النفايات 

الطبية وغير الطبية  والمستلزمات الطبية فيما عدا الدوية.  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 القاهرة فيل رقم 1-الدور الثانى-بلوك 4 

التجاريين -

164 - دلكتى للتسويق اللكترونى 

Delecti For Electronic Marketing شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-10 

برقم ايداع    27335 ورقم قيد  186399    مركز عام  عن -التجارة اللكترونية والتسويق اللكترونى عبر 

النترنت.  -تجارة وتوزيع اكسسوارات الموبايل والجهزة المنزلية واجهزة الحاسب اللى والتليفونات 

واكسسواراتهم.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 56 شارع الملكة فريدة-المعراج العلوى -

165 - فيولند للتسويق العقارى View Land Real estate شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

10-05-2022 برقم ايداع    27337 ورقم قيد  186400    مركز عام  عن التسويق العقارى للراضى 

والمبانى والوحدات السكنيه والداريه والتجاريه  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 187 ش طلعت حرب -الحى الثانى -التجمع 

الخامس - القاهرة الجديدة - أول -
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166 - مانى ميكرز للستشارات Money Makers شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

10-05-2022 برقم ايداع    27338 ورقم قيد  186401    مركز عام  عن 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 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية  -اعداد وتنظيم الدورات التدريبية  -اقامة وتشغيل المراكز التجارية  -بيع كروت الخصم  -التسويق فيما 

هو مسموح به قانونا  ادارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات 

الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  إقامة وتنظيم المعارض )عدا السياحيه( 

والمؤتمرات)بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  -إقامة وتشغيل وإدارة مركز 

اتصالت)كول سنتر(  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  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 القاهرة برج رقم 4 أ-الدور السابع-ابراج المعادى استار-ش كورنيش النيل -

167 - اوول كييز للدعاية والعلن 

AllKeys شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27339 ورقم قيد  

186402    مركز عام  عن • الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.  • إقامة وتنظيم 

المعارض )عدا المعارض السياحية( والمؤتمرات والندوات والحفلت العامة والمهرجانات الغنائية بشرط  

استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  • 

التوريدات العمومية.  • التجارة اللكترونية عبر النترنت.  • تصميم وأداره المواقع 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 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 القاهرة 17 ش النصر - اول -

168 - ايندلس دوتس للخدمات العلنية 

ENDLESS DOTS شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27342 

ورقم قيد  186403    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة وحدة ادارية رقم )1( -

85 ش 9 -
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169 - فيو لتجارة الجملة و التجزئه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    

27359 ورقم قيد  186404    مركز عام  عن نشاط داخل ق 72:   أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء 

) الطوب السمنتى المسمط مختلف المقاسات (فيما عدا خام السمنت   أقامه و تشغيل مصنع لتشكيل و تشغيل 

المعادن   تجارة الجملة و التجزئة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي 

القديم   نشاط خارج ق 72:  التوريدات العمومية  مع اللتزام بافراد 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 على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

محل رقم 35 المول التجارى رقم 8- منطقه المستثمرين الجنوبيه - قطعه 42-   التجمع الخامس

170 - برستيج لتجارة الجملة و التجزئه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم 

ايداع    27373 ورقم قيد  186405    مركز عام  عن نشاط من داخل ق 72:  أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع  

الغزل و النسيج و الملبس الجاهزه    أقامه و تشغيل مصنع لتشكيل و تشغيل المعادن   تجارة الجملة و التجزئة 

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم    نشاط خارج ق 72:   

التوريدات العموميه   مع اللتزام بافراد 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 على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 74 المول التجارى رقم 8- 

منطقه المستثمرين الجنوبيه - قطعه 42-   التجمع الخامس

171 - انتر اكتيف سباسيز لقامة المعارض Interactive Spaces شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27400 ورقم قيد  186406    مركز عام  عن إقامة وتنظيم 

الحفلت العامة والمؤتمرات والندوات والمعارض فيما عدا السياحية )بشرط استصدار التراخيص اللزمة  لكل 

معرض على حدة(.  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم 2 - 

شقة رقم 402 - بالعقار 61 - ش النهضة - تقاطع ش 10 -
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172 - بريميرا للستثمارات التجاريه و الصناعيه شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

10-05-2022 برقم ايداع    27434 ورقم قيد  186410    مركز عام  عن نشاط داخل ق72:  -أقامه و 

تشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات و البتروكيماويات  - أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع  البلستيك  - أقامه و 

تشغيل مصنع لتصنيع  الكرتون و الورق  - أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع  المنتجات المعدنية   - أقامه و تشغيل 

مصنع لتشغيل و تشكيل و صهر المعادن  - أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع   الملبس بكافه أنواعها   - أقامه و 

تشغيل مصنع لتصنيع  المواد الغذائية   - أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع  الثاث و المنتجات الخشبية   - أقامه و 

تشغيل مصنع لتصنيع  الجهزة الكهربائية  و المنزلية  و الكترونيات   -أقامه و تشغيل المراكز التجارية بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  -تجاره الجملة و التجزئة بالمدن 

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

والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي القديم.  نشاط خارج 72:  اقامة و 

تشغيل و ادارة المخازن و المستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة  توزيع منتجات الحديد و الصلب   اداره 

و تشغيل محطات  لتموين و خدمه و صيانه السيارات   مع اللتزام بافراد 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 على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

القاهرة 5 ش قصر النيل- الدور الرضى

173 - رواحل الهدى للتوكيلت تجارية و التسويق سياحى 

Rwaheel Alhoda شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27436 

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120  التوكيلت التجارية   " ورقم قيد  186411    مركز عام  عن "

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 

التسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية     وذلك دون  لهذا الغرض  .  "

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

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

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

أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة كابيتل 

بيزينس بارك- الشيخ زايد- الدور الثالث - مكتب 315- مبنى 6

174 - انابيا للغزل والنسيج شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    

27487 ورقم قيد  186416    مركز عام  عن -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس 

الجاهزة.  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 طبقاً لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم )35( - الفردوس مول

175 - انجلند للغزل والنسيج شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    

27488 ورقم قيد  186417    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس 

الجاهزة.  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 طبقاً لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة 60 شارع الخليفة المأمون
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176 - نيو دستيناشن للستشارات العقارية New Destination Real Estate  Consultancy شركة  

رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27496 ورقم قيد  186418    مركز 

عام  عن التسويق العقاري  تقديم الستشارات العقارية )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 ( .  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 القاهرة غرفة رقم 2 - الدور 11 - مبنى 67 ش الحريه -

177 - عين مصر للخدمات العلنية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم 

ايداع    27497 ورقم قيد  186419    مركز عام  عن - الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة 

والمقروءة والمرئية.  - انشاء و تصميم وأداره المواقع اللكترونية عبر النترنت.  - التسويق العقارى.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة وحدة ادارية رقم 94 الدور الرضى - عقار 2 - عمارات اول مايو - طريق النصر -

178 - ذا كور انفستمنتس للتنمية العمرانية The Core Investments شركة  رأس مالها 

100,000,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27498 ورقم قيد  186420    مركز عام  

عن -الستثمار و التطوير والتسويق العقارى .  - التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 

التوريدات العمومية  -تنظيم المعارض و المؤتمرات و الحفلت العامة فيما عدا المعارض السياحية بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض على حده  - ادارة المشروعات  - شراء وبيع وتاجير وامتلك 

الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد  اقامه المنشات عليها 

واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه والداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها  او استغللها 

لحسابها او لحساب الغير  - تجهيز الراضى بمرافق البنيه الساسيه)مياه / صرف صحى / كهرباء / تليفونات / 

طرق( واستغللها بالتمليك او  اليجار وتنسيق الحدائق والطرق والميادين  - تخطيط وإقامة وتنمية المناطق 

العمرانية  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 القاهرة فيل 106 - ضاحية الشرق للتأمين - المستثمرين الجنوبية -التجمع الخامس -

Webedia Group for Marketing and  179 - شركة مجموعة ويبيديا للتسويق والعلن

Advertising شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27499 ورقم قيد  

186421    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع والتسويق فيما هو مسموح به قانونا  الدعاية والعلن 

بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  - إدارة المواقع 

والتطبيقات اللكترونية  - 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  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة مكتب رقم F13 -بالدور الول - بمبنى مركز أعمال القطامية هايتس - منتجع القطامية هايتس -
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180 - انفينتى جروب لتصنيع وسائل النقل شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   2022-05-11 

برقم ايداع    27502 ورقم قيد  186422    مركز عام  عن - أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 :  - اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع كافة انواع وسائل النقل ومكوناتها وهياكل التوبيسات العادية والفاخرة وهياكل  

اللورى والقلبات وسيارات الركوب والنقل الخفيف والمتوسط والثقيل واللورى وروؤس الجرارات والمقطورات  

والقلبات وقطع غيارها ومستلزماتها وتصنيع وتجميع اجهزة التكييف والفرش الداخلى والتابلو والمقاعد 

والبواب  والسقف والرضيات الخاصة بوسائل النقل وتصنيع الجزاء المعدنية التى تدخل فى تصنيع 

التوبيسات والمنيى باصات  وتصنيع وتجميع كافة انواع الشاسيهات وتجهيزها وتصنيع اجزاء السيارات من 

الفيبر جلس.  - انشاء محطات تموين السيارات.  - تجارة الجملة والتجزئة للزيوت والكاوتش وقطع غيار 

السيارات والبطاريات بكافة انواعها )بالمناطق النائية  والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  - أنشطة خارج قانون 

72 لسنة 2017 :  - تسويق وتوزيع وسائل النقل بكافة انواعها وقطع غيارها ومستلزماتها.  - أقامة وتشغيل 

مراكز خدمة وصيانة جميع انواع وسائل النقل وقطع غيارها ومستلزماتها.  - 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 .  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة 76 شارع الحجاز -

181 - كلثوم صالون التجميل المغربى  

 MAROCAIN

KALTHOUM LE SALON DE BEAUTE شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

11-05-2022 برقم ايداع    27506 ورقم قيد  186423    مركز عام  عن  اقامة و تشغيل و ادارة مركز 

تجميل للعناية بالبشرة و الشعر و الجسم ) بيوتى سنتر (  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 

التوريدات العمومية  -التصدير  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1 بالعقار رقم 5 - ش احمد نور الدين -المنطقة 

السادسة -

182 - كميونيتى للتسويق العقارى Community Real Estate شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   11-05-2022 برقم ايداع    27507 ورقم قيد  186424    مركز عام  عن التسويق العقارى .  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة فيل 165 -الياسمين 2-التجمع الول-القاهرة الجديدة -

Page 102 of 1274 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

183 - ناتورستا للستثمار Naturesta Investments شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

11-05-2022 برقم ايداع    27508 ورقم قيد  186425    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة.  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  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المنتجات الغذائية  التصنيع لدى الغير  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  

وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

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

اقامة وتشغيل وادارة وتملك المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم جميع انواع المأكولت والمشروبات فيما عدا 

الكحولية  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و 

وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 32 ش عبد ل بن طاهر - المنطقة السادسة - 

مدينة نصر اول -

184 - اتش دى بلس لجراحات التجميل 

HD Plus شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27511 ورقم 

قيد  186426    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وإدارة مركز طبى متخصص فى جراحات التجميل بكافة 

انواعها.  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 القاهرة 12 شارع حسن الشريف - امتداد شارع النادى الهلى -

208 - جيزة برو لتجارة الورق والتوريدات العامة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

11-05-2022 برقم ايداع    27627 ورقم قيد  186454    مركز عام  عن التجارة العامة فيما هو مسموح 

به قانونا.  -التوريدات العمومية.  -تجارة الورق والكرتون ومواد التعبئة والتغليف والمواد الغذائية ومستلزمات 

المصانع وقطع غيار معدات والت  وتركيبات المصانع .  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 القاهرة 6 شارع رمسيس-الدور الثالث-

شقة 15 -

209 - اندرايف للغزل والنسيج شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    

27631 ورقم قيد  186455    مركز عام  عن -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس 

الجاهزة.  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 طبقاً لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم )72( - فيوتشر مول
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210 - ساوند باى للغزل والنسيج شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    

27632 ورقم قيد  186456    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس 

الجاهزة.  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 طبقاً لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم )12( - فيوتشر مول

185 - اتش تو اتش تو للصناعات الدوائية H2H2 Pharmaceutical Industries شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27513 ورقم قيد  186427    مركز عام  عن   

انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية و البيطرية و المصال و اللقاحات والمستحضرات الدوائية و المستلزمات 

و  الجهزة الطبيه و المحاليل الطبية بمختلف انواعها و المكملت الغذائية و الغذية الطبية الخاصة و العشاب 

الطبية و  مستحضرات التجميل و المطهرات و المبيدات و العشاب الطبية والغذية الطبيه و العلف السائلة و 

البودرات و  البرمكسات و مستحضرات معهد التغذية و هيئه سلمه الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات 

المختصة و تصنيع كل  ما سبق لدى الغير  * التوريدات العمومية.  * حق استغلل العلمات التجارية )

الفرنشايز(  * إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  * تجارة وتوزيع الدوية والمكملت 

الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها  * اعداد الدراسات والبحاث العلمية  * التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانوناً  * التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير  * تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت 

والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن 

الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  * 

الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  * التعليم عن بعد.  * إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و  اجراءات الترخيص بها(.  * تجارة 

وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  * التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 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 .  * تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة 

انواعها.  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 القاهرة 10 شارع ابوالسعود متفرع من جوزيف تيتو - النزهه الجديده -

186 - ريجنسى لدارة المطاعم شركة  رأس مالها 80,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    

27514 ورقم قيد  186428    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات وقاعات 

الفراح.  • التصوير الفوتوغرافي فيما عدا التصوير الفوتوغرافي تحت الماء.  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 عقار بجوار 

موقف بنها العمومى - ش جسر النيل - طريق كفر سعد -
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187 - ارضاء كوم IRDAA COM شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم 

ايداع    27516 ورقم قيد  186429    مركز عام  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017  - اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الملبس الجاهزة  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  - التجارة اللكترونية عبر النترنت  مع افراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة قطعة الرض رقم 802 - 

بمنطقة الصناعات الصغيرة - بأراضي المنطقة الصناعية شمال

طريق القطامية العين السخنة - التجمع الثالث - القاهره الجديدة -

188 - يحيى محمد امين عبد العظيم السحيمي وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

11-05-2022 برقم ايداع    27519 ورقم قيد  186431    مركز عام  عن   : انشطة داخل قانون الستثمار 

72  - 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 علي الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية .  - التصالت وخدمات النترنت  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات 

المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة 

العمال.  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في 

ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  انشاء او اداره او تشغيل المدارس  : انشطة خارج قانون 

الستثمار 72  اقامة وتشغيل وادارة دور الحضانة  اقامة وتشغيل وادارة وتنظيم الندوات والمعارض والحفلت 

العامة " فيما عدا المعارض السياحية وبشرط استصدار  التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة"  اقامة 

وتشغيل المكتبات  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة الغربية 

10 شارع الهنا - منطقة الستاد -

189 - المصريين أوتو جروب شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    

27520 ورقم قيد  186432    مركز عام  عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله 

التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  - التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - تجارة السيارات بكافة أنواعها  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 القاهرة 1ج ش المطار - خلف سنتراج 

شيراتون هليوبوليس -
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190 - ار ام زد للتصدير والتصنيع RMZ EXPORT & INDUST شركة  رأس مالها 500,000.000 

قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27533 ورقم قيد  186433    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الخشاب.  التصدير.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  

المقاولت العامة.  إدارة وتشغيل الفنادق )الثابته(.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  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 البحر الحمر شارع الشيراتون - امام 

فندق سيجال -

191 - ضاري واوان جروب DHARI WAWAN GROUP شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

11-05-2022 برقم ايداع    27535 ورقم قيد  186434    مركز عام  عن - أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج وتطوير البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها  والتدريب عليها .  - إقامة وتشغيل 

مركز اتصالت لتقديم خدمات الكول سنتر.  - تحصيل الديون عدا التخصيم.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3أ ش حب الدين - حي 

السفارات -

192 - اى . جى . بى ترانسبورتيشن سيرفيس شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-11 

برقم ايداع    27537 ورقم قيد  186435    مركز عام  عن - الشحن والنقل البرى الداخلى للبضائع.  ول يتم 

مزاوله نشاط النقل البري للركاب )الدخلى - الدولى( أوالبضائع )الدخلى - الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل  

القطر المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل 

البرى  الداخلى والدولى.  -التخليص الجمركى.  - 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 1 -عمارة 9 - 

مجموعه 101 - منطقة b10 -مدينتى - التجمع الول -

193 - جريتشن للغزل والنسيج شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    

27543 ورقم قيد  186436    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس 

الجاهزة. 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 طبقاً لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم )74( - فيوتشر مول
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Mazaar Park for Manage Restaurants and  194 - مزار بارك لدارة المطاعم والكافيهات

Cafes شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27550 ورقم قيد  

186437    مركز عام  عن إدارة وتشغيل وتأجير وإستئجار المطاعم والكافيهات الثابته.  - التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون 

رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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 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 القاهرة وحدة رقم 16 - محطة شيل أوت - محور الكفراوي اتجاه 

الدائري -

195 - بلنت كينج للتسويق السياحى Planet King شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

11-05-2022 برقم ايداع    27559 ورقم قيد  186439    مركز عام  عن الدارة والتسويق السياحي 

للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  تقديم خدمات رجال العمال من )

فاكس- تصوير – تليفون – كتابة كمبيوتر (  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 المنوفية جدام بجوار مدرسة العدادى بنات -

216 - إرث للنتاج الفنى Earth For Artistic Production شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت 

فى   11-05-2022 برقم ايداع    27699 ورقم قيد  186467    مركز عام  عن 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(.  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 

القاهرة 5 شارع البرازيل - الزمالك -

196 - أينوجينيكس إى جى INNOGENEX EG شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

11-05-2022 برقم ايداع    27562 ورقم قيد  186440    مركز عام  عن - تجارة وتوزيع وتسويق 

الدوية البشرية والبيطرية والحيوية والمستحضرات والعشاب والجهزة الطبية والمكملت  الغذائية 

والكيماويات الطبية والغير طبية والبان الطفال والمنظفات الصناعية ومستلزمات انتاجهم وخاماتهم والمبيدات  

والعطور والمطهرات ومواد ومستلزمات التعبئة والتغليف والمواد الغذائية.  - التصنيع لدى الغير لكل ما سبق.  - 

التصدير والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة 

التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة  أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  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 

القاهرة الدور الرضى عقار بالقطعة 9323 - جنوب س - الهضبة العليا -
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197 - كوكب فودز ايجيبت PLANET FOODZ EGYPT شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت 

فى   11-05-2022 برقم ايداع    27563 ورقم قيد  186441    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  تجارة وتوزيع الغذية والمواد الغذائية  الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى 

شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها 

إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين 

المنظمة لهذا الغرض  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 القاهرة شقة 1 - بالعقار 106 - المنطقة 4 - اللوتس الشمالي - التجمع الخامس - القاهرة 

الجديدة -

أول -

198 - بى . دابليو للتوريدات العمومية B.W For Supplies شركة  رأس مالها 110,000.000 قيدت فى   

11-05-2022 برقم ايداع    27564 ورقم قيد  186442    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / 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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 شارع مكرم عبيد - الدور السادس - شقة 10 - 

- K غرفة

199 - مايند هوليداي للستثمار السياحي والتجارة اللكترونية MIND HOLIDAY شركة  رأس مالها 

600,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27568 ورقم قيد  186443    مركز عام  عن 

الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  التجارة والتسويق اللكتروني 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 على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم 2 - 

بالعقار المقام على مربع رقم 1145 - قطعة 8 - شارع متولي الشعراوي -

بجوار مسجد ابو بكر الصديق - شيراتون -
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200 - اجورا جروب للستثمار AGORA GROUP شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

11-05-2022 برقم ايداع    27581 ورقم قيد  186444    مركز عام  عن تربية جميع أنواع الدواجن 

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  - تربية جميع أنواع 

الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  - إقامة المزارع السمكية .  

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. 

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

الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  - تجارة وايجار السيارات )فيما عدا 

الليموزين(  - تجارة وتوزيع العلف والدوات البيطريه  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 القاهرة قطعه رقم 6028 -شقه رقم 4 -

شارع كريم بنونه -

201 - درون هايف للخدمات الهندسية والتوريدات DRONE HIVE شركة  رأس مالها 250,000.000 

قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27584 ورقم قيد  186445    مركز عام  عن التوريدات العمومية  

صيانة اللت والمعدات  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 رأس المال ولئحته 

التنفيذية ( .  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 35 - عمارات العبور - صلح سالم -

202 - اتش سي بي ايه ايجيبت للتدريب والستشارات 

HCPA - EGYPT شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27586 

ورقم قيد  186446    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  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 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 7 - 

الدور الثالث - 9 شارع محمد مندور -

203 - ايمان حمدى بيومى معزوز و شريكية شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-05-11 

برقم ايداع    27609 ورقم قيد  186448    مركز عام  عن -انشطه قانون 72  تجاره الجمله والتجزئه 

للملبس الجاهزة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  : -انشطه خارج قانون 72  - التجارة 

اللكترونية عبر النترنت  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 

الحى الول - الدور الول - المنطقة الخامسة -فيل 73 - امام مدارس اخناتون - التجمع الخامس -
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204 - الصيل للستثمار الصناعى شركة  رأس مالها 2,800,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم 

ايداع    27610 ورقم قيد  186449    مركز عام  عن انشطة قانون 72  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الغزل والنسيج وتصنيع المفروشات والملبس الجاهزة  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناعات الكيماوية 

والبلستيكية وتصنيع الدوات الكهربائية  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية  - اقامة وتشغيل مصنع 

لتشكيل المعادن  - تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق 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 

مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر  . العربيه 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 فى  الستزراع وليس 

الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  -: - انشطة خارج قانون 72  - التصنيع لدى الغير  - 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 .  - التوريدات العمومية  تلتزم الشركة بأفراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5,3  شارع بيبرس - الدور 

الثانى - الزهر - درب السعادة -

205 - وادى دجله للمنتجات البلستيكية W.D شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-11 

برقم ايداع    27612 ورقم قيد  186450    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات والمواسير 

البلستيكية  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 القاهرة شقة رقم 1-امتداد ش ذكى-مدينة الموظفين -

206 - موسى سنت للتسويقMousa Scent شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

11-05-2022 برقم ايداع    27615 ورقم قيد  186451    مركز عام  عن الستيراد  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.  - التجارة العامة والتوزيع والتسويق فيما هو مسموح به قانونا  - 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 12 ش ترعة الغزالي - متفرع من الترولي -

207 - سوول بيت للصناعات البلستيكية شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-05-11 

برقم ايداع    27616 ورقم قيد  186452    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع:  -ادوات مائدة من 

البلستيك.  -ادوات كهرباء من البلستيك.  -عبوات عامة من البلستيك.  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 القاهرة قطعة 17 -بلوك 37 -شارع 

ابراهيم ناجى-المنطقة العاشرة -
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211 - الفادى الدولية للستثمار  و التجارة و الصناعة 

AL FADI FOR INTERNATIONL  INVEST & TRADE شركة  رأس مالها 

100,000,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27634 ورقم قيد  186457    مركز عام  

عن انشطة داخل  ق72: الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية  والمناطق 

خارج الوادي القديم . اقامة وتشغيل الفنادق  الثابتة  ويخوت السفاري والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية 

والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او 

ثقافية واستكمال المنشئات الخاصة بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة 

الفندقية والقرى السياحية عن ثلث نجوم و ال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف اجمالى 

المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع . اقامة وتشغيل مصنع لتدوير النفايات الصناعية والبترولية . 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المكملت الغذائية والمستخلصات الطبيعية ومستحضرات التجميل فيما عدا الدوية 

. اقامة وتشغيل مصنع لتقطيع وتجهيز المعادن . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السمدة . اقامة وتشغيل  مصنع 

لتشكيل وصقل وتنقية المعادن بكافة انواعها والحجار الكريمة. اعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط 

النتاج والمصانع . اعداد النماذج والقوالب و اللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها. اعمال  ادارة التنفيذ 

للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق علي اختلف انشطتها واعاده الهيكلة الفنية والدارية 

للمصانع . تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها 

واقامه او ادارة وتشغيل وصيانة محطات تحليه المياه وتكريريها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها 

وتدويرها وفقا للمعايير الفنية  و العلمية المقررة في هذا الشأن . تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر 

والستكشاف وتشمل : صيانة ابار البترول وتنشيطها . صيانه معدات الحفر والمضخات البترولية . حفر ابار 

المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول . العمال المدنية المكملة لعمال الحفر الصيانة . معالجه  

السطح من الترسيبات . الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وانابيب النتاج . الخدمات المتعلقة 

بالستكشاف البترولي . الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية. السياحة 

العلجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية وغيرها مما يصدر 

بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة. إنشاء الطرق الحرة والسريعة 

والرئيسية وإدارتها واستغللها وصيانتها. تجارة الجملة و التجزئة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  . النقل البحري والساحلي , ويشمل نقل الخامات والبضائع 

والركاب للسفن التي تعمل تحت العلم. المصرى النقل البحري اعالي البحار, ويشمل نقل الخامات والمصانع 

والركاب خارج المياه القليمية باستخدام السفن و وسائل النقل البحرى المختلفة كالناقلت والبواخر والعبارات. 

أقامه و تشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه . أقامه و تشغيل صوامع لحفظ  و تخزين الغلل و 

الحاصلت الزراعيه . استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. استزراع 

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

وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر. تربية جميع أنواع الحيوانات  سواء 

كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم. تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك 

لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. تربية الخيول. أقامه المزارع السمكية . 

الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية. نشاط خارج ق 72: التوريدات العمومية . التنقيب عن الخامات 

التعدينية و المعادن النفيسة  و الحجار الكريمة و الذهب و الفضة . المقاولت  العامة و المتكاملة و المتخصصة  

. التصدير مع اللتزام بافراد 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 على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها 

بها وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة 40 عثمان ابن عفان ميدان السماعلية
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ENMAA  INTERNATIONAL  212 - شركة مجموعة انماء العالمية للشراف على تنفيذ المشروعات

GROUP شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27665 ورقم قيد  

186459    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى 

رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  - 

الشراف على تنفيذ المشروعات  - التصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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.  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 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  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 القاهرة 5/4 ش محمد انور المفتي - الدور الرضي - مكتب رقم 3 -

213 - اكسكيوشن للستشارات Execusion شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-11 

برقم ايداع    27670 ورقم قيد  186460    مركز عام  عن تقديم الستشارات التجارية والتسويقية )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 ( .  اقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتدريب وتنمية 

الموارد البشرية  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 1 - الدور الرضي - 473 البنفسج - عمارات التجمع الول -

214 - ان اند او للمقاولت شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    

27671 ورقم قيد  186461    مركز عام  عن المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة.  مقاولت اعمال 

التشطيبات والديكور.  التوريدات العمومية.  تجارة الخردة.  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 27 شارع احمد فخرى - شقة 9 

-
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215 - إنرجي للمستحضرات الصيدلنية .

Energy Pharma شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27680 

ورقم قيد  186465    مركز عام  عن تسجيل وتسويق المستحضرات الصيدلنية والدوية البشرية والبيطرية 

والمصال واللقاحات والمستلزمات والجهزة  الطبية وادوات ووسائل التلقيح الصناعى والمحاليل الطبية بمختلف 

انواعها ومستحضرات التجميل ومستلزمات العناية  بالبشرة ومستحضرات التغذية والمكملت الغذائية 

والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف  السائلة والبودرات والبرمكسات وتصنيع كل 

ما سبق لدى الغير  - التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم 

اعمال الوكاله التجارية 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 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 القاهرة 20 ش نخلة المطيعي - الدور الثاني -

217 - جيه في ايجيبت للصناعات اللكترونية 

JV EGYPT شركة  رأس مالها 35,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27703 ورقم قيد  

186468    مركز عام  عن -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات اللكترونية   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 طبقاً لحكام القانون.  بجهة محافظة الجيزة شقة رقم 1 - عمارة 4 بالحى 16 - مدينه الشيخ زايد

218 - المنيا الجديده لحفر البار شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    

27708 ورقم قيد  186470    مركز عام  عن مقاولت حفر ابار المياه  المقاولت العامة والمتكاملة 

والمتخصصه  -التوريدات العمومية  - تقسيم الراضى  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

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

بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  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 القاهرة 6 ابراج المعادى ستار -

219 - المصرية الكويتية للذكاء الصطناعى وتكنولوجيا التعليم شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت 

فى   11-05-2022 برقم ايداع    27711 ورقم قيد  186471    مركز عام  عن • إنشاء أو إدارة أو تشغيل 

المدارس.  • إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني.  • إنشاء الجامعات.  • اقامة وتشغيل دور 

رعاية المسنين وذوى الحتياجات الخاصة.  • التعليم عن بعد.  تقديم الستشارات فى مجال الذكاء الصطناعى )

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 (.  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 القاهرة شقة 6 - الدور 10-18 عمارت 

العبور - صلح سالم -
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220 - بي ار تك للخدمات الذكية B.R TECH شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-11 

برقم ايداع    27725 ورقم قيد  186472    مركز عام  عن وتنظيم المعارض وورش العمل والمؤتمرات )

فيما عدا المعارض السياحية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(. اعمال انتاج وتطوير 

البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية والتدريب عليها بيع وتوزيع الدوات 

والكتب التعليمية  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  اعداد الدورات التدريبية في مجال 

اللغات والكمبيوتر  انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  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 القاهرة 10 شارع الدكتور علي ابراهيم رامز - ميدان المحكمة -

221 - تقنية للحلول الذكية ش ذ م م 

TAQNIA FOR SMART SOLUTIONS LLC شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

11-05-2022 برقم ايداع    27739 ورقم قيد  186473    مركز عام  عن -التجارة العامة والتوزيع لكل ما 

هو مسموح به قانوناً.   -التوريدات العمومية.  -التسويق.  -إعداد الدراسات التسويقية.   -إدارة المشروعات 

وعلى الخص المشروعات التكنولوجية )مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات 

الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها(.  -تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال و الستحواذ و كذا الستشارات 

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

من قانون سوق رأس المال و لئحته 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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة 

القاهرة قطعة رقم 39 - المنطقة الستثمارية - ميدان المروحة

222 - ديجيتال اد سنتر  Digital AD Center شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   

11-05-2022 برقم ايداع    27747 ورقم قيد  186474    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية  تسويق المنتجات  التسويق اللكتروني عبر النترنت  انشاء وتشغيل وادارة 

وتصميم المواقع اللكترونيه  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة غرفة رقم 2 - 

شقة رقم 7 - 24 ش الشهيد مصطفى رياض - المنطقة الولى -

223 - صلله للمقاولت وإدارة المشروعات شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

11-05-2022 برقم ايداع    27789 ورقم قيد  186477    مركز عام  عن -المقاولت العامة   -التوريدات 

العمومية   -إدارة المشروعات   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 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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة 

القاهرة 127 ب - عمارات اللؤلؤة - شارع مصر والسودان
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224 - بيورلند للمراكز التجارية شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم 

ايداع    27790 ورقم قيد  186478    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017:  -تخطيط واقامه 

وتنميه المناطق العمرانيه )المناطق الصناعيه والمجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى 

القديم(  -انشاء او اداره او تشغيل المدارس   -انشاء او اداره او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى   -اقامه 

وتشغيل المراكز التجاريه بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده  -اعمال اداره التنفيذ للمشروعات 

الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعاده الهيكله الفنيه والداريه للمصانع   -اقامه 

وتشغيل مصنع لتشغيل وتشكيل المعادن والهياكل الهندسيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع البويات والدهانات 

والصباغ الكيماويه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف العصائر وتجفيف المواد الغذائيه   -اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء   -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع البلستيك   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع هياكل السيارات والثلجات  -اقامه وتشغيل الفران لتصنيع 

المخبوزات بكافة انواعها  -اقامه وتشغيل الفنادق)الثابتة(والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحيه 

والنشطه المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافيه واستكمال 

المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحه الفندقيه والقرى 

السياحيه عن ثلثه نجوم وال يزيد اجمالى مساحة الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من 

الطاقه اليوائيه للمشروع   -اقامه وتشغيل مجزر آلي للدواجن والماشية  -تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان 

ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم   -تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك 

لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود والحذية   

-اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الورق والكرتون    -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المواد اللصقة   -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الدهانات والصباغ   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع كابلت الكهربائية والمستلزمات الكهربائية 

ولمبات الليد  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الصناعات الهندسية  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع النسيج والملبس   

-اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبي    -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الصناعات الكيماوية   -اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج     نشاط خارج قانون 72 لسنه 

2017:  -اقامه وتشغيل واداره محطه لتموين السيارات  -اقامه وتشغيل واداره مركز لخدمه وصيانة السيارات  

-اقامه وتشغيل دور الحضانة للطفال  -اقامه وتشغيل واداره المخازن والمستودعات )عدا مخازن الكيماويات 

الخطرة والدوية(.  -اقامه وتشغيل واداره الكافتيريات وقاعات الفراح والمناسبات  -التطوير العقاري    مع 

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

وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة ع 22 مساكن القاهرة - التجمع الخامس

225 - واى . أن . دبليو . إية للتطوير العقارى Y.N.W.A Real Estate Development شركة  رأس 

مالها 100,000,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27791 ورقم قيد  186479    مركز 

إقامة وتشغيل وتطوير وإدارة مول تجارى وتأجير وبيع وحداته   وذلك دون  التطوير العقارى  - عام  عن -

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة شقه بالفيل رقم 48 الحى الول -

المنطقة السابعة -التجمع الخامس

Page 115 of 1274 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

226 - كابيتال للحفلت الموسيقية شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    

27795 ورقم قيد  186480    مركز عام  عن تنظيم المؤتمرات والندوات والحفلت الموسيقية العامة 

والمعارض فيما عدا السياحية )بشرط استصدار التراخيص  اللزمة لكل معرض على حدة(.  الدعاية والعلن 

بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  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 القاهرة 17 ش راتب باشا -

227 - بلنش لدارة المشروعات 

BLANCHE شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27811 ورقم قيد  

186481    مركز عام  عن بيع الملبس . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . إدارة 

المشروعات )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 

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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة 8 شارع احمد 

نسيم - الدور رقم )11(  شقة رقم )8( - غرفة رقم )4(

228 - صول بيتش لبيع المأكولت واستغلل الشواطئ 

SOL شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27812 ورقم قيد  

186482    مركز عام  عن بيع المأكولت والمشروبات الساخنة والباردة )فيما عدا الكحولية( . استغلل وإدارة 

الشواطئ. التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  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 طبقاً لحكام 

القانون  بجهة محافظة الجيزة 8 شارع احمد نسيم - الدور رقم )11(  شقة رقم )8( - غرفة رقم )2(

229 - تومتوم

TOMTOM شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27813 ورقم قيد  

186483    مركز عام  عن -إقامة وتشغيل وإدارة سوبر ماركت   -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا  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 طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 8 شارع احمد نسيم - الدور رقم 

)11(  شقة رقم )8( - غرفة رقم )3(

230 - تشا تشا لبيع اليس كريم والتجارة العامة 

CHA CHA شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27814 ورقم قيد  

186484    مركز عام  عن بيع اليس كريم . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . 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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة 8 شارع احمد نسيم - الدور رقم )11(  

شقة رقم )8( - غرفة رقم )1(
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231 - كيرفينج للدعايه والعلن Carving شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-12 

برقم ايداع    27832 ورقم قيد  186486    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة 

والمقروءة والمرئية  إقامة وتنظيم المعارض )فيما عدا المعارض السياحيه( والمؤتمرات )بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل معرض  على حدة(.  توريد مواد الدعايه والعلن وكافة صورها والمجسمات  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 10 ش محمد وجيه عيسى -منطقة اثر النبى -

232 - أر أس للستثمار العقارى 

R.S For Real Estate Investment شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-12 

برقم ايداع    27835 ورقم قيد  186487    مركز عام  عن  أنشطة داخل قانون 72  -الستثمار العقارى 

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى 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  -: أنشطة خارج قانون 72  -التسويق العقارى.  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز 

مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار .  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 القاهرة عمارة ب-عمارات شركة التعمير 

والستشارات الهندسية-شارع سعد سليم-المظلت -

233 - إيه كه اه إم للمقاولت EKAM شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم 

ايداع    27836 ورقم قيد  186488    مركز عام  عن المقاولت العامة.  التوريدات العمومية.  الدعاية 

والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.  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 12 ش ابراهيم باشا - قليوب البلد -

234 - كيميكالز للمخازن شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    27837 

ورقم قيد  186489    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات 

والمواد الخطرة.  - تجارة الكيماويات والمواد الخام.  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 القاهرة الدور الثالث عقار 11 ش المعهد الدينى - 

الهايكستب -

235 - دورو للصناعة والتجارة Duro For industry and trading company شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    27838 ورقم قيد  186490    مركز عام  عن - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل المنتجات الخشبيه الخاصة باعمال التشييد والبناء والثاث المكتبى 

والفندقى.  - القيام باعمال التشطيبات والديكور.  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  - 

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  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1 ش مصطفى كامل - امام مساكن السلم -
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236 - فهد عزاز لتجارة وتصنيع الملبس الجاهزة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

12-05-2022 برقم ايداع    27842 ورقم قيد  186493    مركز عام  عن تجارة الملبس الجاهزة  - اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  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 45 ش ضحى السلم -

237 - اكاكوس للمطاعم 

 Akakus restaurant شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    

27861 ورقم قيد  186494    مركز عام  عن   اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم 

جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى  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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة برج مالك 102- ش عباس العقاد

238 - ابداع للطوب السمنتى والنترلوك شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم 

ايداع    27862 ورقم قيد  186495    مركز عام  عن -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب السمنتى مسمط 

مختلف المقاسات والنترلوك  -تجارة جملة وتجزئة للطوب السمنتى مسمط مختلف المقاسات والنترلوك في 

المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   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 طبقاً لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة 

الوحدة )2S( -قطعة رقم 49 د - بالمستثمرين الجنوبية

239 - احمد سعيد احمد أبو سالمه و شريكه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-05-12 

برقم ايداع    27868 ورقم قيد  186497    مركز عام  عن نشاط داخل ق 72:  أقامه و تشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائيه    أقامه و تشغيل محطه لفرز و تدريج و تعبئه و تغليف الحاصلت الزراعيه  أقامه و 

تشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها   

نشاط خارج ق 72:   الستيراد و التصدير   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  .   مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

المنوفية قريه بخاتى - مركز شبين الكوم
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240 - كلينك كايرو لخدمات التمريض

 Clinique du Cairo شركة  رأس مالها 6,500,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    

27874 ورقم قيد  186499    مركز عام  عن انشطة من داخل قانون 72 لسنة 2017  السياحة العلجية 

للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية فى جميع  التخصصات 

لعلجهم وكل ما سبق ل يشمل نشاط الوساطة فى التامين  اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو 

العامة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية .  : انشطة من خارج قانون 72 لسنة 2017  تقديم خدمات 

الرعاية والتمريض المنزلي للمرضي وكبار السن  اقامة وتشغيل العيادات الطبية المتخصصة  اعداد برامج 

الرعاية الصحية فيما عدا الوساطة التامينية والتامين الطبي  اعداد الدراسات والبحاث العلمية  الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  

وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

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

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 93 شارع عبد العزيز فهمي - الدور الرضي -

241 - كينجز سويت للحلويات 

KINGS SWEET شركة  رأس مالها 1,500,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    

27888 ورقم قيد  186500    مركز عام  عن بيع الحلويات والمخبوزات  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

والكافتريات "فيما عدا المطاعم العائمة"  تقديم خدمات العاشة "الكاترينج"  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2 شارع عبد العزيز الهواري -

242 - تى دى ام جروب للدعايه والتوزيع شركة  رأس مالها 600,000.000 قيدت فى   2022-05-12 

برقم ايداع    27893 ورقم قيد  186501    مركز عام  عن -القيام باعمال الدعايه  -تجارة وتوزيع المواد 

الغذائية  -تجارة الجملة  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عين رقم 6 ليف مول المقام على قطعه ارض رقم 65 ب-المستثمرين 

الجنوبية-بالتجمع

الخامس-

243 - المدار للنشاء و التعمير شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    

27901 ورقم قيد  186502    مركز عام  عن -المقاولت العامة  - مقاولت النشاء و التعمير  - التوريدات 

العمومية  -ادارة و تشغيل محطات الغاز الطبيعى  -ادارة و تشغيل محطات تموين السيارات  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 شقة 52 - برج المعز -ش الرياح التوفيقى - طريق الموقف الجديد -بجوار برج روجينا -
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244 - الشركة المصرية الكندية للتعبئة والتغليف E.C.C شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

12-05-2022 برقم ايداع    27923 ورقم قيد  186503    مركز عام  عن  -انشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017 :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية والعشاب والمشروبات.  

تجارة الجملة والتجزئة للمشروبات العشبية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.   -انشطة خارج 

قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  تسويق المنتجات.  التصدير.  - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة.  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 65 شارع 206 - دجلة -

245 - سيستم لوجيك تك لكاميرات المراقبة SYSTEM LOGIC شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   12-05-2022 برقم ايداع    27924 ورقم قيد  186504    مركز عام  عن -التصالت وخدمات 

النترنت  -توريد و تركيب وصيانه الجهزة اللكترونية للمنشات من الداخل فقط من )كاميرات المراقبة - اجهزه 

النذار - البوابات  اللكترونية( ومعدات السلمه واطفاء الحريق والنظمة الكهروميكانيكية و انظمه صوتيات و 

أجهزة نقاط البيع و أنظمة  الحضور و النصراف و التحكم في الدخول و البوابات المنية و أنظمة التيار الخفيف 

و أجهزة الكمبيوتر و مستلزماته  مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 12 ش محمد صدقى باشا متفرع من هدى شعراوى -باب اللوق -

246 - هايف للتطبيقات Hive for Applications شركة  رأس مالها 240,000.000 قيدت فى   

12-05-2022 برقم ايداع    27925 ورقم قيد  186505    مركز عام  عن • 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.  التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  - تقديم الستشارات فى مجال الدعاية)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 (.  - تقديم خدمات الدعم الفنى فى مجال البرمجيات.  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 القاهرة 5 ش الفضل 

متفرع من ش طلعت حرب - باب اللوق -

247 - بل حدود للستثمار السياحي والتصالت شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-12 

برقم ايداع    27945 ورقم قيد  186507    مركز عام  عن الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت 

والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  اقامة وتشغيل مركز اتصالت لتقديم خدمات الكول 

سنتر  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة الدور الول - عمارة 393 - البنفسج عمارات -
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248 - كير بوكس لمواد التعبئة والتغليف والتوريدات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

12-05-2022 برقم ايداع    27962 ورقم قيد  186509    مركز عام  عن - تجارة الورق والكرتون ومواد 

التعبئة والتغليف والمواد الغذائية ومستلزمات المصانع  - التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات 

العمومية  - تجارة قطع الغيار وتركيبات المصانع  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 القاهرة 40 شارع محمد حنفى - الدور الول - شقة 

رقم 5 -

249 - وياك لخدمات التوصيل Wayaak Delivery Services شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   12-05-2022 برقم ايداع    27977 ورقم قيد  186510    مركز عام  عن توصيل الطلبات  ول يتم 

مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد 

القيد  بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.  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 القاهرة 107 ش شبرا -

250 - ديانچي لتكنولوجيا المعلومات والتجارة اللكترونية DIANJI IT AND E -COMMERCE شركة  

رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    27978 ورقم قيد  186511    مركز 

عام  عن انشطة داخل قانون الستثمار 72 :  1  صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من 

أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و 

التعليم 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  إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5  

إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6  أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها .  7  إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8  التصالت وخدمات النترنت  9  

المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  

الصناعية .  10   مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد   ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 

لسنه 2003 (  11   إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  12   

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  13   

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  14   النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت 

وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  انشطة خارج قانون 

الستثمار 72  : التجارة اللكترونية عبر النترنت  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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 افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

الغربية 60 شارع علي بن ابي طالب -
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251 - ام اى دى استيت للستثمار العقارى 

Mid Estate شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    27982 ورقم 

قيد  186512    مركز عام  عن الستثمار والتسويق والتطوير العقارى .  إدارة المشروعات  مع مراعاه 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  - شراء وبيع وتأجير واقامة الوحدات الدارية والسكنية والفندقية  - شراء وبيع وتاجير وامتلك 

الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد  اقامه المنشات عليها 

واقامه المبانى والوحدات السكنيه والتجاريه والداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها  او استغللها 

لحسابها او لحساب الغير  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 125 - عمارات البنفسج - وحدة رقم 13 - الدور الول - 

التجمع الول -

252 - بيستون لدارة المشروعات شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم 

ايداع    27998 ورقم قيد  186514    مركز عام  عن اداره المشروعات . التصدير . 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 طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة 18 أ ش شامبليون

253 - بيومى للتجارة و التصدير 

BAYOUMI FOR TRADE & EXPORT CO شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

12-05-2022 برقم ايداع    27999 ورقم قيد  186515    مركز عام  عن تجاره الجملة و التجزئة  و على 

الخص تجاره المواد الغذائية و المنتجات الزراعية . التوريدات العمومية . التصدير . 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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة 14 بلوك 88- الشطر 13

254 - لفيو فيلمز ادف Lavue Films Adv شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

12-05-2022 برقم ايداع    28024 ورقم قيد  186517    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل 

المسموعة والمقروءة والمرئية  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 (  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  

التصنيع لدى الغير  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 9 شارع حسن موسى العقاد-خلف مستشفى فلسطين -
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255 - تقنية للتحول الرقمى Technya Digital Transformation Solutions شركة  رأس مالها 

20,000,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    28035 ورقم قيد  186521    مركز عام  

عن -تجارة وبيع وتسويق وتوريد وصيانة أجهزة التصالت اللكترونية ومستلزماتها.  -توريد وصيانة انظمة 

المراقبة والنذار والبوابات اللكترونية ومستلزماتها وانظمة انذار مكافحة الحريق ومستلزماتها.  . مع مراعاة 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  -توريد وصيانة معدات التيار الخفيف واجهزة 

التصالت اللسلكية ومستلزماتها.  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  -التسويق.  -تقديم 

الستشارات الهندسية والفنية والدارية)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(.  -أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات .  -تنفيذ وإدارة 

شبكات نقل وتداول البيانات.  -إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية 

والقمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون.  -إقامة 

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

المعنية .  -النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك 

رقمنة المحتوى  العلمي والثقافي والفني .  -المقاولت العامة.  -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  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 602 -

عمارة B1 مشروع ابراج الفرسان-بالدائرى -

The  Golden  256 - الفرعون الذهبي لتجارة الهدايا التذكارية والنتيكات والعاديات والسلع السياحية

Pharaoh شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    28057 ورقم قيد  

186523    مركز عام  عن تجارة الهدايا التذكارية والنتيكات والعاديات والسلع السياحية  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة وحدة رقم A38 مول متحف الحضارات - الفسطاط -

257 - كويرفس للدعايه والعلن Cuervos Advertising شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

12-05-2022 برقم ايداع    28059 ورقم قيد  186524    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل 

المسموعة والمقروءة والمرئية  تنظيم المعارض )عدا السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة )بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل معرض على  حدة(.  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة A5 اشجار دارنا - زهراء المعادي -
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258 - لوزان للمحاجر والمناجم شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    

28063 ورقم قيد  186525    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  -مقاولت اعمال 

التشييد والبناء.  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - التصدير 

والتوكيلت 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 .  - استغلل المناجم 

والمحاجر  - التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها  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 القاهرة 85 ش الحجاز -

259 - ترايس أوف نايتشر للستيراد والتصدير 

Trace of Nature شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    

28095 ورقم قيد  186527    مركز عام  عن   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال 

الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  -التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 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  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الول فوق الرضي - 

بالعقار رقم 8 ش سيزوستريس -

260 - دي تي انفورماتكس 

DT INFORMATICS شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    

28097 ورقم قيد  186528    مركز عام  عن تقديم خدمات التحول الرقمي  تقديم خدمات الرشفة اللكترونية  

تقديم الستشارات في مجال ادارة وتطوير العمال )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 ( .  ادارة مخازن المستندات "مركز الوثائق"  التوريدات العمومية  - أعمال التوصيف والتحليل 

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

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  - إدخال البيانات على الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية.  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى 

رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 41 -شارع 8 - المنطقة 

الثانية - الحي الخامس - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول
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261 - كالبريا كافيه اند ريستورنت 

CALABRIA CAFE AND RESTAURANT شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   

12-05-2022 برقم ايداع    28101 ورقم قيد  186529    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

والكافيهات الثابتة . 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 طبقاً لحكام القانون.  بجهة محافظة الجيزة محلت ارقام 

)9,10,19.20( - بالمول رقم )1( الكائن بطريق محور وصلة دهشور القطاع ¾ - ما بين المدخل رقم 4 

ومدخل 5- الشيخ زايد

262 - مون فالى لدارة المشروعات شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    

28102 ورقم قيد  186530    مركز عام  عن اداره المشروعات فيما عدا الدارة الفندقية . 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 . 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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة 

القاهرة 194 ش جسر السويس - الدور الول

263 - هانئ محمد محمد رضوان وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-05-12 

برقم ايداع    28103 ورقم قيد  186531    مركز عام  عن نشاط داخل ق 72:  تجاره الجملة و التجزئة 

للمستلزمات الطبية دون الدويه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي 

القديم  . نشاط خارج ق 72: التوزيع فيما هو مسموح به قانونا . مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 42 ش حسين الشافعى - الدور 

الخير

264 - شركة المجموعة الستشارية لستصلح الراضى شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-05-2022 برقم ايداع    28200 ورقم قيد  186532    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين 

أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  - إدارة المشروعات الزراعية.  - تقديم الستشارات في 

المجالت الزراعية )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(.  - اعداد دراسات الجدوى للمشروعات الزراعية.  - 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 .  - مقاولت حفر صيانة وتطهير آبار المياه الجوفية ومد شبكات 

الرى والصرف.  - إعداد البحاث العلمية في المجالت الزراعية.  - مقولت توريد وتركيب محطات الطاقة 

الشمسية.  - تصميم وتوريد وتركيب شبكات الرى المطورة سواء كانت بالرش او بالتنقيط.  - صيانة شبكات 

الرى وتوريد قطع الغيار الخاصة بها.  - تقديم خدمات الرفع المساحى.  - اعداد التصميمات الهندسية.  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 القاهرة 27 شارع دكتور محمود فتحى -
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265 - فود بيور Food Pure شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    

28202 ورقم قيد  186533    مركز عام  عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم 

جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى.  إدارة وتشغيل المحلت 

التجارية.  إدارة وتشغيل المنشآت السياحية )فيما عدا العائمة(.  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 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 الغربية 55 شارع النادى - برج القمة -

266 - اورينت جيو إيجيبت للستثمار التجارى Orient Geo Egypt شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    28205 ورقم قيد  186534    مركز عام  عن   التجارة العامة 

وتجارة الجملة والتجزئة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  بيع معدات ولوازم الحفر والمسح الجولوجى.  

تقديم الستشارات الهندسية والستشارات والحلول فى مجال التكنولوجيا )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  . )  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم 2224 - الدور 22 - البرج الشمالى - 

ابراج النيل سيتى - كورنيش النيل -

267 - ميديا أيكون نتورك للمواد العلنية شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   2022-05-15 

برقم ايداع    28207 ورقم قيد  186535    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة 

والمقروءة والمرئية  - تصميم المواد العلنية  - تسويق وبيع وتأجير المساحات العلنية  - تصميم وتسويق 

المحتوى العلمي بكافة انواعه  - القيام بأعمال الديكور وأعمال الجرافيك  - 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 (  إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  إقامة وتنظيم المؤتمرات 

والحفلت العامة والمعارض فيما عدا السياحية )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض على حدة(.  

النتاج الفنى والتوزيع للمصنفات المسموعة والمرئية والمقروءة  - نشاط صناعة السينما ومنها إقامة أو استئجار 

استوديوهات أو معامل النتاج السينمائي أو دور العرض أو تشغيلها ,  بما في ذلك من تصوير وتحميض وطبع 

وإنتاج وعرض وتوزيع.  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  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 القاهرة 15 ش العروبة - 

شقة 7 -
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268 - سنتمنت للنتاج الفني SENTIMENT MEDIA PRODUCTIONS شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    28208 ورقم قيد  186536    مركز عام  عن 

النتاج الفنى والتوزيع للمصنفات المسموعة والمرئية  اقامة او استئجار استديوهات و معامل النتاج السينمائى و 

دور العرض و تشغيلها واستئجار اللت ومعدات التصوير ,  بما فى ذلك من تصوير و تحميض و طبع و انتاج 

و عرض و توزيع .  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ق 212 - ياسمين 2 - التجمع الول - - القاهرة الجديدة - أول -

269 - الصاوى للتسويق العقارى

El Sawy For Real estate marketing شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   2022-05-15 

برقم ايداع    28209 ورقم قيد  186537    مركز عام  عن   التسويق العقارى .  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 القاهرة شقة 3 - الدور 

الثانى - 28 ش مكرم عبيد -

 Brechtel Investment Group  270 - شركة مجموعة بركتل الستثمارية للتصدير والتوريدات العامة

شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    28210 ورقم قيد  186538    

مركز عام  عن التوريدات العمومية.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التصدير والتوكيلت 

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 .  تصنيع الخشاب لدى الغير.  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 القاهرة 25 شارع سمير عبدالرؤوف - امتداد مكرم عبيد -

271 - شوف للمحتوى الرقمى Shouf Digital Content شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

15-05-2022 برقم ايداع    28211 ورقم قيد  186539    مركز عام  عن   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 المحتوى اللكتروني 

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

التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها 

والتدريب عليها.  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.  - تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول 

البيانات.  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  - إنشاء وإدارة 

مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - النشطة المتعلقة 

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

والثقافي والفني.  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  

 A23 نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة

كمبوند موون فالى - شارع التسعين الجنوبى - التجمع الخامس -
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272 - كيفك لتقديم خدمات الدفع والتحصيل اللكتروني Kifak شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت 

فى   15-05-2022 برقم ايداع    28212 ورقم قيد  186540    مركز عام  عن تقديم خدمات الدفع 

والتحصيل اللكترونى.  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 القاهرة 9 عمارات هيئة تدريس جامعه عين شمس -

273 - فيراتكس للملبس الجاهزة Veratex شركة  رأس مالها 2,500,000.000 قيدت فى   

15-05-2022 برقم ايداع    28213 ورقم قيد  186541    مركز عام  عن   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الجاهزة والتريكو.  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 الدور الثالث - القطعه رقم 4 - بلوك 13013 - المنطقة الصناعية 

الولى -

274 - الجليد الشمالى للغذية NORTH ICE شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-05-2022 برقم ايداع    28214 ورقم قيد  186542    مركز عام  عن  أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية الطازجة والمجمدة.  - تجارة الجملة والتجزئة )بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم 

والكافتريات )الثابتة(.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 12 عمارات امتداد المل -

275 - هاس للصناعات الغذائية HAS شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم 

ايداع    28215 ورقم قيد  186543    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتجهيز وتعبئة وتغليف المواد 

الغذائية والمكملت الغذائية  التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  التصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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 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 الوحدة الصناعية رقم 81 بمجمع الصناعات 

بالمنطقة الستثمارية-ناحية الفاروقية-عزبة

نجيب -

276 - اس دبليو للستثمار التجارى S W شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2022-05-15 

برقم ايداع    28216 ورقم قيد  186544    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة 

والكافتريات.  - ادارة وتشغيل المحلت التجارية والسوبر ماركت.  تجارة وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات )

عدا الكحولية(.  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 القاهرة الدور الول 12 ش ايهاب عزت - المنطقة العاشرة -
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277 - الكبتل للمقاولت العامة )ش.ذ.م.م( شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   2022-05-15 

برقم ايداع    28217 ورقم قيد  186545    مركز عام  عن التجارة العامة لكل ما هو مسموح به قانوناً. 

المقاولت العامة. التوريدات العمومية. التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن وإستخراجها وتقطيعها وتجهيزها 

وأعمال المناجم والمحاجر. العمل في كافة مجالت التنمية والستثمارات والتسويق العقاري وإقامة المجمعات 

والحدات السكنية والقري السياحية والتنمية العمرانية وشراء الراضي وتقسيمها أو تأجيرها أو إستغللها بكافة 

الوسائل التي تحقق غرضها. وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ويشترط استصدار 

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

التي تزاول أعمالً 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 طبقاً لحكام القانون.  بجهة محافظة البحر الحمر شقة 3 الدور 

الثاني علوي - الدهار - شارع النصر بجوار اتوبيس الوجه القبلي - عمارة كشري إسكندراني.

278 - هليس اند ويلنيس Health and Wellness شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

15-05-2022 برقم ايداع    28218 ورقم قيد  186546    مركز عام  عن تجارة وتسويق وتوزيع الدوية 

البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل الطبية  بمختلف انواعها 

ومستحضرات معهد التغذية ومعهد سلمة الغذاء والمكملت الغذائية ومستلزمات ومستحضرات التجميل  

والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والنباتات العطرية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات 

والبرمكسات  وتصنيع كل ما سبق لدى الغير.  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 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 23 شارع نخلة المطيعى - الدور الرابع -
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279 - ميد جلمور Med Glamour شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم 

ايداع    28219 ورقم قيد  186547    مركز عام  عن   -انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية و البيطرية 

و المصال و اللقاحات والمستحضرات الدوائية و المستلزمات و  الجهزة الطبيه و المحاليل الطبية بمختلف 

انواعها و المكملت الغذائية و الغذية الطبية الخاصة و العشاب الطبية و  مستحضرات التجميل و المطهرات 

و المبيدات و العشاب الطبية والغذية الطبيه و العلف السائلة و البودرات و  البرمكسات و مستحضرات 

معهد التغذية و هيئه سلمه الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة و تصنيع كل  ما سبق لدى الغير  

* التوريدات العمومية.  * حق استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  * إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب 

وتنمية الموارد البشرية  * تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها  * 

اعداد الدراسات والبحاث العلمية  * التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناً  * التعبئة والتغليف 

والتخزين لدى الغير  * تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية 

بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات 

الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  * الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  * تقديم 

خدمات الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  * التعليم عن بعد.  * إدارة 

المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و  

اجراءات الترخيص بها(.  * تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  * 

التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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 .  

- تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة انواعها  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 القاهرة 21 شارع عبدالحميد بدوى امام نادى الشمس -

298 - نايس جلس للدوات المنزلية NICE GLASS شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-05-2022 برقم ايداع    28247 ورقم قيد  186567    مركز عام  عن - تجارة و بيع الدوات المنزلية  

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القليوبية بعد مدخل قرية شراره على الطريق الرئيسى - الحى الجديد- طريق باسوس القناطر الخيرية -

299 - داروش لين DARWSH LINE شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم 

ايداع    28251 ورقم قيد  186568    مركز عام  عن -ادارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  -التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  -التوكيلت التجارية  -التصدير  - 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  - ادارة و تشغيل محطات تموين السيارات  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 7 ش الدريسى -روكسى -
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280 - سفن تى تى للغذية الخاصة والمكملت الغذائية 

7TT  شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    28220 ورقم قيد  

186548    مركز عام  عن   انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية و البيطرية و المصال و اللقاحات 

والمستحضرات الدوائية و المستلزمات و  الجهزة الطبيه و المحاليل الطبية بمختلف انواعها و المكملت الغذائية 

و الغذية الطبية الخاصة و العشاب الطبية و  مستحضرات التجميل و المطهرات و المبيدات و العشاب الطبية 

والغذية الطبيه و العلف السائلة و البودرات و  البرمكسات و مستحضرات معهد التغذية و هيئه سلمه الغذاء 

وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة و تصنيع كل  ما سبق لدى الغير  * التوريدات العمومية.  * حق 

استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  * إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  * تجارة 

وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها  * اعداد الدراسات والبحاث العلمية  * 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناً  * التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير  * تجارة وتوزيع 

مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف 

والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  

سبق لدى الغير.  * الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  * تقديم خدمات الستعلم الميداني عن 

الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  * التعليم عن بعد.  * إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و  اجراءات الترخيص بها(.  * تجارة 

وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  * التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 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 .  - تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة 

انواعها.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 123 شارع الحجاز -

281 - تكنو بلست إيجيبت لتجارة وتصنيع الكاوتشوك Techno Plast Egypt TPE شركة  رأس مالها 

200,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    28221 ورقم قيد  186549    مركز عام  عن - 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - التوكيلت التجاريه  * تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات الكاوتشوك والبلستيك  - 

التصنيع لدى الغير  - التصدير  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3شارع مسجد الطحاوى -

304 - جايا للمصنوعات الجلدية Jaia شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم 

ايداع    28257 ورقم قيد  186573    مركز عام  عن تجارة وتسويق المصنوعات الجلدية والزياء  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 القاهرة ضاحية الشرق 62 - المستثمرين الجنوبية - التجمع الخامس - -
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282 - جاردنيا للمباني الحديثة شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    

28223 ورقم قيد  186550    مركز عام  عن المقاولت العامة ومقاولت التشييد والبناء  استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة.  ادارة المشروعات  

مقاولت اعمال التشطيبات والديكورا  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 

121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى 

حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما 

ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  إقامة المزارع السمكية .  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.  تجارة وتوريد المواد الغذائية  توريد الخرسانة 

الجاهزة  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 20 أ عمارات العبور صلح سالم -

283 - بودراما كاست  PODRAMA CAST شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

15-05-2022 برقم ايداع    28224 ورقم قيد  186551    مركز عام  عن انشطة داخل قانون الستثمار 

72  1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير 

اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم 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- 

إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير 

النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- 

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  10 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من 

صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  : - انشطة 

خارج قانون الستثمار 72  انتاج المحتوى الصوتي ) البودكاست( وحلقات المسلسلت والعلنات الصوتية  

تصميم وانشاء وادارة المواقع اللكترونية الخاص بالشركة ونشاطها  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة 3 ب شارع الشيخ القويسني - متفرع من مصر 

والسودان -

284 - المتحدة لمظلت الكيسبان شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم 

ايداع    28225 ورقم قيد  186552    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل معادن مظلت الكيسبان.  

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 القاهرة القطعة رقم 190 مكرر ابو العز بناحية البركة بحوض بشاى رقم 41 ضمن القطعة رقم 6/3 

كدستر-ناصية شارع المصنع-قسم
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285 - بولوورك لحلول ادارة العمال BULWORK VALUE CHAIN  SOLUTIONS HUB شركة  

رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    28227 ورقم قيد  186553    مركز 

عام  عن 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 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  امتلك وادارة 

المواقع اللكترونية  التسويق الكتروني عبر النترنت  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية  اعداد الدورات التدريبية  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  الدعاية والعلن بكافة الوسائل 

المسموعة والمقروءة والمرئية  تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم 

الصناعية  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 القاهرة الدور الثاني بالعقار رقم 24 شارع حسين خضر -

286 - ليت بلوك لمواد البناء Light Block for Building Materials شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    28228 ورقم قيد  186554    مركز عام  عن 

انشطة قانون 72 لسنة 2017 :  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب السمنتي والرملي والبلط الحراري 

والبلدورات السمنتية والمضيئة والبلط  الزجاجي والمزايكو والنترلوك وصقل وجلي وتلميع ونشر وتقطيع 

الرخام والجرانيت  - اقامة وتشغيل مصنع لخلط وتصنيع الخرسانة الجاهزة  - تجارة الجملة والتجزئة لماكينات 

وقطع غيار ومستلزمات المصانع بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  انشطة خارج قانون 72 لسنة 

2017 :  - التوريدات العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  

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 القاهرة عمارة 18 - شارع المشتل - المرحلة الولى - زهراء مدينة نصر - الحي العاشر -

287 - فضيات الهلل شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    28229 

ورقم قيد  186555    مركز عام  عن - تجارة وتوزيع الفضيات والمنتجات الفضية.  - التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 145 ش السيد الميرغني -

322 - ايه زيرو ايه للمقاولت العامة والتوريدات العمومية A ZERO A شركة  رأس مالها 300,000.000 

قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    28461 ورقم قيد  186603    مركز عام  عن المقاولت العامة  

التوريدات العمومية  تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشات .  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 12 ش عبد الحافظ - متفرع من 

شارع سكة جسر السويس - كوبري القبة -
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288 - الحلفاوى جروب للستثمار شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    

28230 ورقم قيد  186556    مركز عام  عن المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة.  مقاولت اعمال 

التشطيبات والديكور.  التجارة العامة وتجارة الجملة والتجزئة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  إعادة الهيكلة 

الفنية والدارية للشركات والمصانع.  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 رأس المال 

ولئحته التنفيذية ( .  التوريدات العمومية وعلى الخص توريد شبكات النذار وانظمة المراقبة واطفاء الحريق 

والدوائر المتكاملة الخاصة بهم.  . * مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  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 القاهرة 1/ 10  حى السفارات -

289 - بونوز للستثمار التجارى Bonoz For Commercial Investment شركة  رأس مالها 

90,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    28233 ورقم قيد  186557    مركز عام  عن -

تجارة وتوريد المواد الغذائية.  -تشغيل وادارة وتأجير المطاعم والكافيهات والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع 

المشروبات)عدا الكحولية( وتقديم جميع  أنواع المأكولت والتيك اواى.  -تأجير وادارة المينى ماركت.  -

التصدير.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة المحل التجارى G 41 بالسوق الشرقى بمدينة الرحاب-

290 - حتة للتجارة والتوزيع Hetta for Trading and Distribution شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    28235 ورقم قيد  186558    مركز عام  عن التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  الستثمار العقارى .  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 73 أ ش النصر 

-

291 - داش لدارة الصول العقارية Dash Real estate asset management شركة  رأس مالها 

9,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    28236 ورقم قيد  186559    مركز عام  عن - 

التسويق العقارى .  - ادارة الصول العقارية  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3092 زهراء مدينة نصر -

292 - إى اتش ايه ر استيت ماركتينج EHA Real Estate Marketing شركة  رأس مالها 

60,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    28238 ورقم قيد  186560    مركز عام  عن 

التسويق العقارى.  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 القاهرة 4 عبدالحكيم الرفاعى متفرع من ابوالعتاهية - الدور 11 -
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Sweet on Flavor Inside  293 - سويت أون فلفور أنسايد أند أوت لصناعة المخبوزات والمواد الغذائية

and Out - S.O.F.I.A شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    

28239 ورقم قيد  186561    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المخبوزات والمواد الغذائية بكافة 

انواعها  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

الثابتة والكافتريات لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع انواع  المأكولت والتيك 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 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 القاهرة محل أسفل كوبري الحجاز - حي النزهة -

294 - بيند للحلول التكنولوجية Pend For Technology Solutions شركة  رأس مالها 

500,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    28240 ورقم قيد  186562    مركز عام  عن -

التجارة اللكترونية عبر النترنت.  -تصميم المواقع اللكترونية.  -تقديم خدمات الدفع اللكترونى.  -تقديم 

الستشارات التكنولوجية )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(  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 38 -الدور الول-شقة 4-شارع د.عبدالحى حجازى-الحى الثامن -

295 - النرجس للتطوير العقارى شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    

28241 ورقم قيد  186563    مركز عام  عن الستثمار والتسويق والتطوير العقارى .  المقاولت العامة 

ومقاولت التشطيبات والديكور.  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  - 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 6أ ش الحرس الجمهورى - جاردن سيتى -

Arventon For Publishing , Distribution And  296 - ارفنتين للنشر والتوزيع والتدريب

Training شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    28242 ورقم قيد  

186564    مركز عام  عن - نشر وتوزيع الكتب  - اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية  - اعداد الدورات التدريبية  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة ادارية رقم 27 - الدور الرضى - عقار رقم 

2 عمارات اول مايو - طريق النصر -
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297 - سف استايل للتوزيع Safe Style شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-05-15 

برقم ايداع    28243 ورقم قيد  186565    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  

- التوريدات العمومية  - تجارة الجملة والتجزئة  - تجارة وتوريد مهمات ومستلزمات المن الصناعي والقمشة 

ومستلزمات انتاج الملبس  - التصدير  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 القاهرة 3007 عمارات الضباط - زهراء مدينة نصر -

300 - ركاز فارما RIKAZ PHARMA شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم 

ايداع    28253 ورقم قيد  186569    مركز عام  عن -تجارة و تسويق و توزيع الدوية البشرية و البيطرية 

و المصال و اللقاحات و المستلزمات و الجهزة الطبية و المحاليل  الطبية بمختلف أنواعها و مستحضرات معهد 

التغذية و معهد سلمه الغذاء و المكملت الغذائية و مستلزمات و  مستحضرات التجميل و المطهرات و المبيدات 

و العشاب الطبية و النباتات العطرية و الغذية الطبية و العلف السائلة  و البودرات و البرمكسات  -التصنيع 

لدى الغير لكل ما سبق  -التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان 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 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 

القاهرة 43 ش الدكتور حسن الشريف -المنطقة الثامنة -

301 - ار ايه للمراكز التجارية - سول شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم 

ايداع    28254 ورقم قيد  186570    مركز عام  عن إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  ادارة 

وتشغيل المطاعم الثابتة والكافيهات  - استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  - ادارة وتشغيل المحلت 

والمراكز التجارية والسوبر ماركت والمني ماركت  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 50 ش ذاكر حسين - الحي السابع -

302 - بايبيك كاتيرينج لتوريد الغذيه والمشروبات غير الكحوليه BYBIKE CATERING شركة  رأس 

مالها 100,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    28255 ورقم قيد  186571    مركز عام  

عن - توريد الغذيه والمشروبات الغير كحوليه  - اقامة وتنظيم الحفلت العامه  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 القاهرة الدور الول 21 

عمارات الشركه السعوديه امام سيتى ستارز -
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303 - باى سارة داود BY SARA DAWOUD شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-05-2022 برقم ايداع    28256 ورقم قيد  186572    مركز عام  عن - التجارة العامة و التوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية  - توريد و توزيع و بيع مستلزمات الديكورات و الكسسوارات و 

الثاث المنزلية و المكتبية و تجهيزات و ديكورات  الخاصة بالمعارض و الحفلت العامة و المؤتمرات و المحال 

التجارية  - تصنيع كل ما سبق لدى الغير  - التصدير  -تنظيم الحفلت العامة  - اعداد و تجهيز استديوهات 

التصوير و تاجير ها و اماكن التصوير ) كل ما سبق فيما عدا تملك استديوهات البث الذاعى  )  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 38 المجاورة الثانية - الحى الثانى -شرق الشروق -

305 - آي كلتشر للستشارات I Cultural consulting شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

15-05-2022 برقم ايداع    28258 ورقم قيد  186574    مركز عام  عن تنظيم المؤتمرات والفعاليات 

الثقافية والمعارض فيما عدا السياحية )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على  حدة(.  اقامة 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  تقديم الستشارات في مجال الثقافة والفنون )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 ( .  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5 ش الفضل - متفرع من ش 

طلعت حرب - وسط البلد -

306 - شيرمى -للمحتوى اللكترونى SHARE-ME Digital شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

15-05-2022 برقم ايداع    28260 ورقم قيد  186575    مركز عام  عن - أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج وتطوير البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها  والتدريب عليها .  - إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - تصميم المواقع اللكترونيه  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 القاهرة الدور الثانى مبنى 

B03 مول بيرل دي روا رقم 14 منطقة المتداد الشرقى لمنطقة المستثمرين الجنوبيه امام صنية الندلس -

التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

307 - الباسيل سودا كونسيبت للتجارة Al Basil Soda Concept شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   15-05-2022 برقم ايداع    28261 ورقم قيد  186576    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الملبس الجاهزة  - تجارة الملبس الجاهزة  - التصدير  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 القاهرة 12 ش علي الحريري -
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308 - تيكر تكنولوجى Taker Technology شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-05-15 

برقم ايداع    28263 ورقم قيد  186577    مركز عام  عن - التسويق اللكترونى عبر النترنت  - التجارة 

اللكترونية عبر النترنت  - تقديم خدمات الدفع اللكترونى  - تحصيل الفواتير لصالح الغير  - صناعة 

تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز  

البيانات , وأنشطة التعهيد, وتطوير البرمجيات , والتعليم التكنولوجي.  - تصميم وإنتاج البرامج :  أ- أعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  ب- أعمال تصميم 

وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها.  ج- 

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  د- إدخال البيانات على الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  - الشحن البحرى والجوى 

للبضائع  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم 4 بالدور الرابع - عقار رقم 9د 4 - تقسيم اللسلكى - شارع النصر - المعادى 

-

قسم البساتين - -

309 - كلينج ايجيبت للستشارات الهندسية Kling Consult Egypt شركة  رأس مالها 1,500,000.000 

قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    28265 ورقم قيد  186578    مركز عام  عن تقديم الستشارات 

الهندسية المتكاملة وفي مجال التصميم الهندسي وفي مجال البناء وفي مجال التنمية المستدامة وفي  مجال المباني 

الذكية )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 ( .    التصميم والشراف على 

تنفيذ وادارة المشروعات الهندسية    اعداد دراسات تقييم الثر البيئي    اعداد دراسات الجدوى القتصادية 

للمشروعات  تخطيط واقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات    اعداد الدراسات والبحاث 

التسويقية    الشراف على تنفيذ المشروعات السكنية والصناعية والسياحية  تصميم والشراف على تنفيذ انظمة 

ال  BIM  وBMS    اعداد التصميمات الكهروميكانيكية  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 76 ش عبد ا جاد الحق -

310 - زي تك جروب لتوريدات الخامات المعدنية شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

15-05-2022 برقم ايداع    28266 ورقم قيد  186579    مركز عام  عن الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل 

المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض  تجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية وعلى الخص توريد المنتجات 

والخامات المعدنية  والماكينات الصناعية والعدد والدوات والخامات والمنتجات البلستيكية وقطع الغيار 

الميكانيكية واللكترونية ومستلزمات  المصانع وتجهيزاتها والجهزة الكهربائية والدوات المنزلية والمواد 

الغذائية  اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 270 - الياسمين 3 - التجمع الول - 

القاهرة الجديدة - أول -
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311 - اوه إيه لتصنيع الثاث OA FURNITURE شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   

15-05-2022 برقم ايداع    28267 ورقم قيد  186580    مركز عام  عن اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع 

الثاث  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة البحر الحمر مصنع بالعقار رقم 15 - ش الحرفيين -قسم اول -

312 - بيربل بي لدارة المطاعم Purple B شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-15 

برقم ايداع    28271 ورقم قيد  186583    مركز عام  عن تشغيل وادارة المطاعم الثابتة  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 

القاهرة وحدة رقم VP1699  8101-المبنى الداري رقم 5 - منتجع زيزينيا - التجمع الخامس -

313 - جاز للحلول التقنية JAZ IT SOLUTIONS شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-05-2022 برقم ايداع    28273 ورقم قيد  186584    مركز عام  عن النقل البري للركاب باستخدام 

تكنولوجيا المعلومات  - النقل البري الداخلي للبضائع وتوصيل الطلبات باستخدام تكنولوجيا المعلومات  ول يتم 

مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد 

القيد  بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.  

التجارة والتسويق اللكتروني عبر النترنت  1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة 

صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم 

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- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال 

البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها 

.  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل 

وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - 

المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  

الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول 

علي ترخيص من الجهات  المعنية .  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه 

واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه 

والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 

64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - 

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - 

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من 

صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  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 

القاهرة مكتب رقم J4-بالوحدة رقم 201 - الطابق الثاني - عقار رقم 38 - حي الملتقى العربي -
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314 - الجسر الذهبي للتعليم شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    

28274 ورقم قيد  186585    مركز عام  عن التعليم عن بعد  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 79 طريق النصر -

315 - ممتاز نصر ابراهيم الديب وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-05-15 

برقم ايداع    28283 ورقم قيد  186590    مركز عام  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الخلطات ومستلزماتها  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  - التصدير  مع افراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضي - 

عقار رقم 8 - ش عزبة ميخائيل - مؤسسة الزكاة -

316 - رضا عبد الحميد عبد الهادى عزالدين وشركاه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

15-05-2022 برقم ايداع    28284 ورقم قيد  186591    مركز عام  عن أنشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنه 2017  - اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع ونعبئة وتغليف وتجميد الحاصلت الزراعية.  

- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات الرى الحديث بكافة انواعها ومقاساتها.  استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين 

أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  • تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة.  : • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • تصدير وتوريد الحاصلت 

الزراعية بكافة انواعها.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية مكتب رقم 213 أ الدور الثانى علوى - مول دار مصر - 

منطقة محور خدمات الحى السكني السابع عشر -

317 - ار جى بى برودكشن هاوس  R.G.B Production house شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    28408 ورقم قيد  186596    مركز عام  عن - 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 (  - انتاج 

العلنات  - تأجير واستئجار الستوديوهات والمعدات )فيما عدا التأجير التمويلى(  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 القاهرة 9595 شارع 

سعيد ربيع -الهضبه الوسطى -الحى الثامن -
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318 - سمر فلو للخدمات الفندقية Summer Flow Hotel Services شركة  رأس مالها 250,000.000 

قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    28423 ورقم قيد  186599    مركز عام  عن اقامة وتشغيل الفنادق 

) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء 

كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على  ال 

يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى 

مساحه  الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  الدارة 

والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 

لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  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 

القاهرة 23 ش المبعوثين -

323 - التوريدات اللمانية للمسامير شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    

28462 ورقم قيد  186604    مركز عام  عن - تجارة المسامير بكافة انواعها  - التوريدات العمومية  - 

التصدير  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 91 شارع السبتيه -

319 - بروكفيلد للستثمار وإدارة المشروعات شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

16-05-2022 برقم ايداع    28457 ورقم قيد  186600    مركز عام  عن  أنشطة 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 مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وما ورد بقرار رئيس  . الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  إعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية 

ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية.  - اعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية 

للمنطقة الصناعية .  - اعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات .  - 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 

الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات .  - إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشات بداخلها.  - تجارة 

الجملة والتجزئة وإقامة وتشغيل المراكز التجارية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  - أعمال 

إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية  

والدارية للمصانع.  أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :   - إدارة المشروعات فيما عدا 

الفندقية )مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية  و شروط وإجراءات 

الترخيص بها(.  وإعداد الدراسات القتصادية ودراسة الجدوى للمشروعات.  - التوريدات العمومية.  - التصدير 

والتوكيلت التجارية )تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالة  التجارية 

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(.  - المقاولت العامة والمتخصصة 

والمتكاملة.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار.  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 

القاهرة 3 أبراج المهندسين - كورنيش المعادي -
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320 - دى جى هب للبرمجيات DG Hub شركة  رأس مالها 1,200,000.000 قيدت فى   2022-05-16 

برقم ايداع    28459 ورقم قيد  186601    مركز عام  عن 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 المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات.  - إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  - إنشاء المواقع اللكترونية.  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 القاهرة 366 شارع المستثمرين الجنوبى - التجمع الخامس -

321 - ساراتوجا للمطاعم والتوكيلت التجارية SARATOGA شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

16-05-2022 برقم ايداع    28460 ورقم قيد  186602    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

والكافتريات " فيما عدا المطاعم العائمة"  اقامة وتشغيل وحدات الطعام المتنقلة  التوكيلت التجارية  تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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 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 القاهرة 70 شارع مكرم عبيد - المنطقة السادسة -

324 - اتش ام جروب للديكورات والسقف المعلقة H.M.Group شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

16-05-2022 برقم ايداع    28463 ورقم قيد  186605    مركز عام  عن مقاولت اعمال الديكورات 

واعمال توريد وتركيب الجبسون بورد.  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1 ش سند عبدالحكيم من 

الخمسين - النزهه 2 -

325 - سعيد جاردن لدارة المطاعم والكافيهات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-16 

برقم ايداع    28464 ورقم قيد  186606    مركز عام  عن • اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات 

الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك أواي.  • اقامة 

وتشغيل وادارة قاعات الفراح.  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية عقار بحوض مهنى رقم 16 - ش طريق الزقازيق 

القطعة 47 - بجوار مفارق الزقازيق

وبجوار عزبة مطاوع -
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326 - فانيليا للستثمار السياحى Vanilia Tourism Investment شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    28465 ورقم قيد  186607    مركز عام  عن الدارة والتسويق 

السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 

بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  • اقامة وتشغيل مارينا اليخوت 

وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  • إقامة وتشغيل واداره المراسي 

النيلية متكامل الخدمات اللزمة لتشغيلها السياحي وتوافر اشتراطات الحفاظ على البيئة  النهرية من التلوث ومن 

إخطار الحريق بالمواقع المحددة والمعتمدة من الجهات المختصة وفقا للشتراطات الصادرة من  هذه الجهات .  - 

السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية فى جميع  

التخصصات لعلجهم وكل ما سبق ل يشمل نشاط الوساطة فى التامين.  - السياحة البيئية, وذلك بإقامة وإدارة 

النزل البيئية ومواقع مشاهدة الطيور والشعاب المرجانية وغيرها من النظم البيئية  المتميزة.  - تاجير 

الموتوسيكلت والسيارت )فيما عدا التأجير التمويلي والليموزين(.  - التوريدات العمومية.  - التصدير.  - 

التصوير الفوتوغرافي فيما عدا التصوير الفوتوغرافي تحت الماء.  - التخليص الجمركى.  - تسويق المنتجات.  

- اعداد الدورات التدريبية.  - إقامة وتنظيم المعارض )عدا المعارض السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة 

بشرط استصدار التراخيص اللزمة  لكل معرض على حده.  - الوساطة في انهاء الجراءات الدارية امام 

الجهات الغير حكومية.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5 عمارات العبور - صلح سالم -

327 - واكو لدارة المطاعم Waco شركة  رأس مالها 6,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    

28466 ورقم قيد  186608    مركز عام  عن ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافتريات  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة الدور الول - مول 7 ستار - التجمع الخامس - -

328 - اليلف للتوزيع ALELAF DISTRIBUTION شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

16-05-2022 برقم ايداع    28467 ورقم قيد  186609    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / 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  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية قطعة 96 -مركز خدمات الحى السادس-جويس 

مول -
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329 - اكسبو ميدسين للصناعات الدوائية EXPO MEDICINE  PHARMACEUTICAL شركة  رأس 

مالها 10,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    28468 ورقم قيد  186610    مركز عام  عن 

انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية و البيطرية و المصال و اللقاحات والمستحضرات الدوائية و المستلزمات 

و  الجهزة الطبيه و المحاليل الطبية بمختلف انواعها و المكملت الغذائية و الغذية الطبية الخاصة و العشاب 

الطبية و  مستحضرات التجميل و المطهرات و المبيدات و العشاب الطبية والغذية الطبيه و العلف السائلة و 

البودرات و  البرمكسات و مستحضرات معهد التغذية و هيئه سلمه الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات 

المختصة و تصنيع كل  ما سبق لدى الغير  * التوريدات العمومية.  * حق استغلل العلمات التجارية )

الفرنشايز(  * إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  * تجارة وتوزيع الدوية والمكملت 

الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها  * اعداد الدراسات والبحاث العلمية  * التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانوناً  * التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير  * تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت 

والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن 

الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  * 

الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  * تقديم خدمات الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )

عدا الستعلم الئتماني(.  * التعليم عن بعد.  * إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و  اجراءات الترخيص بها(.  * تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة 

والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  * التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 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 .  - تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة انواعها  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 

القاهرة 26 عمارات رابعة الستثمارى

330 - دابليو ايه للستثمار التجارى W A Commercial Investment شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    28469 ورقم قيد  186611    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة رقم 8 الدور الخامس فوق الرضى مربع رقم 

1153 الشيراتون -مصرالجديده -

331 - العباقرة للستشارات شركة  رأس مالها 800,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    

28471 ورقم قيد  186612    مركز عام  عن إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مبنى رقم 11 ج/ 4 - تقسيم اللسلكى - المعادى 

الجديده - -
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332 - طيبي فارما Tiby Farma شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    

28472 ورقم قيد  186613    مركز عام  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017 :  - اقامة وتشغيل مصنع 

للمبيدات الزراعية سائلة وبودره )خلط وتعبئة(.  - تجارة الجملة والتجزئة لمبيدات الفات الزراعية ومبيدات 

الصحة العامة ومبيدات الحشائش والمخصبات الزراعية  ومنظمات النمو والحماض المينية البودرة والسائلة 

والتقاوي والبذور والكمبوست ومحسنات التربة والبتموس  والمنظفات والمركبات العضوية بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة.  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - التصنيع لدى الغير لمبيدات الفات 

الزراعية ومبيدات الصحة العامة ومبيدات الحشائش والمخصبات الزراعية ومنظمات  النمو والحماض المينية 

البودرة والسائلة والتقاوي والبذور والكمبوست ومحسنات التربة والبتموس والمنظفات  والمركبات العضوية.  مع 

افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر وحدة رقم 186 - بقطاع 

الصناعات الكيماوية - بمجمع الصناعات الصغيرة -

333 - اف ام ليدرز للخدمات العقارية FM LEADERS شركة  رأس مالها 21,000.000 قيدت فى   

16-05-2022 برقم ايداع    28473 ورقم قيد  186614    مركز عام  عن ايجار واستئجار وبيع وشراء 

الوحدات السكنية والدارية والعقارية  صيانة المباني والمنشات  التوريدات العمومية  إدارة المشروعات  مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 9/42 اللوتس الجنوبية - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

334 - جوود سبرينج لتجارة وتوزيع التمور Good Spring شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

16-05-2022 برقم ايداع    28474 ورقم قيد  186615    مركز عام  عن تجارة الجملة والتجزئة  - 

التوريدات العمومية  - تجارة وتوزيع التمور  - التعبئة والتغليف لدى الغير  - التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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 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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 24 ش عبدالجواد دياب - من ش جسر البحر -

335 - طارق لداره المطاعم شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    

28475 ورقم قيد  186616    مركز عام  عن   ادارة وتشغيل المطاعم الثابته  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

 G05 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الوحده

الدور الرضى -طيبه مول -
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336 - تريجرى هاوس للستشارات TREASURY HOUSE CONSULTING شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    28476 ورقم قيد  186617    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 المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  -اعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات  - اعداد البحاث التسويقية  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية الدور الول -شقة رقم 9 -العقار رقم 20 - قطعه 

رقم 2900 - حى التبة -العبور - -

337 - رزاق نورى للنتاج السينمائى 

RAZAQ NOURI FOR CINEMA PROUDUCTION شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

16-05-2022 برقم ايداع    28477 ورقم قيد  186618    مركز عام  عن   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 (  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة برج مكه -الدور الرابع -حى العروبة -كورنيش المعادى -

338 - لومير لدارة وتشغيل الكافيهات والمطاعم شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

16-05-2022 برقم ايداع    28478 ورقم قيد  186619    مركز عام  عن ادارة وتشغيل الكافيهات 

والمطاعم )الثابته(.  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 القاهرة محل رقم 3 - الدور الرضى - مول رقم 18 - مركز خدمات البنفسج 1 - 

التجمع الول -
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339 - ان .اس. اتش جروب للتدريب و التطوير 

 N.S.H GROUP شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    

28491 ورقم قيد  186628    مركز عام  عن اقامة و تشغيل و ادارة  مركز لعداد و تنمية و تدريب  

الموارد البشرية. إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات . اعداد 

الدورات  التدريبية . إقامة و تنظيم المعارض فيما عدا السياحيه  و المؤتمرات  و الندوات و الحفلت العامة  و 

ورش العمل بشرط استصدار التراخيص .للزمة لكل معرض على حده. 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  . تقديم الستشارات في مجال تطوير المهام السلوكية  )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 النشطة 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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة شقه 2- بالدور الول - عماره 7 برج النصر -كورنيش النيل 

- بجوار السفارة السعودية

340 - مينا للخدمات الستشارية 

MINA SERVICES شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    28493 

ورقم قيد  186629    مركز عام  عن تقديم الخدمات الستشارية )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 فى 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية( . تصدير وتوكيلت تجارية . تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه, ول ينشئ تأسيس 

الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . 

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

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

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

أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة 46 

شارع محمد كامل حسين - النزهة الجديدة

341 - شركة مجموعة كى ايه للتنقيب K A Group شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

16-05-2022 برقم ايداع    28519 ورقم قيد  186630    مركز عام  عن التنقيب عن الخامات التعدينية 

والمعادن واستخراجها  تشكيل وتشغيل المعادن لدى الغير  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 11 بالدور الول 

بمول سمارت مول ج 2 -الحى الول - الشروق -
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342 - موود كو للتجارة والتوكيلت 

MOOD شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    28524 ورقم قيد  

186632    مركز عام  عن -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   -التوريدات العمومية   -

التوكيلت التجارية   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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.   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 طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة 12 شارع محمود البدوى

343 - دار السدرة للنشر شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    28542 

ورقم قيد  186633    مركز عام  عن نشر وتوزيع الكتب  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 القاهرة مكتب رقم 1-

9 شارع محمد النادي - متفرع من حسن المأمون -

344 - بوبا ديجيت للتوريدات BOBBA -DIGIT شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

16-05-2022 برقم ايداع    28543 ورقم قيد  186634    مركز عام  عن -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم 

و الكافتيريات الثابتة  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 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  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 3 ش طايع احمد -الدور الخامس -ميدان فيكتوريا -شبرا مصر -

345 - هانزجروهي للمنتجات الصحية HANSGROHE SANITARY PRODUCTS LLC شركة  

رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    28545 ورقم قيد  186635    مركز 

عام  عن : انشطة داخل قانون الستثمار 72  تجاره الجمله والتجزئه للمنتجات والدوات الصحية ومستلزماتها 

واكسسواراتها بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية  الجديده  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع المنتجات 

والدوات الصحية ومستلزماتها واكسسوارتها  : انشطة خارج قانون الستثمار 72  تصنيع وتجميع المنتجات 

والدوات الصحية ومستلزماتها واكسسوارتها لدى الغير  تصدير المنتجات والدوات الصحية ومستلزماتها 

واكسسواراتها  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 

القاهرة الدور الرابع - مكتب 411 - جرين تاور - قطعة رقم 305 - المنطقة الثانية - شارع التسعين

- التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -
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346 - ايكو ليدرز للعمال الهندسية Eco Leaders for Engineering Works شركة  رأس مالها 

200,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    28547 ورقم قيد  186636    مركز عام  عن - 

المقاولت اللكتروميكانيكية  - المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  - التوريدات العمومية  - التوكيلت 

التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 3 - المنطقة التاسعة - 

ش ناجي عيسى -

347 - كوميونتي إيجيبت للحفلت والمؤتمرات شركة  رأس مالها 8,000.000 قيدت فى   2022-05-16 

برقم ايداع    28548 ورقم قيد  186637    مركز عام  عن تنظيم الحفلت العامة والمؤتمرات والمعارض 

فيما عدا السياحية )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على  حدة(.  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 القاهرة 47 ش محمود 

طلعت سالم - الدور الرضي - طيبة مول - مدينة نصر اول -

348 - ابسينون فارما Epsinon Pharma شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-16 

برقم ايداع    28549 ورقم قيد  186638    مركز عام  عن تجارة وتوزيع الدوية والكيماويات 

ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  التصدير والتوكيلت 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 .  

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2 شارع البدراوى متفرع من جسر السويس -

349 - سمارت أكسبريس جروب لتوصيل الطلبات شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

16-05-2022 برقم ايداع    28550 ورقم قيد  186639    مركز عام  عن النقل البرى الداخلى للبضائع 

وتوصيل الطلبات  ول يتم مزاوله نشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر 

المصرى او خارجه ال بعد القيد  بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى .  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 شارع الدكتور جمعه - روكسى -
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350 - دى.اى.ام .ايه مصر للصناعات و الستشارات 

D.I.M.A MISR شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    28552 

ورقم قيد  186640    مركز عام  عن - أقامه و تشغيل مصنع لتجميع و تصنيع مختلف أنواع وسائل النقل من 

سيارات ركوب  ) صالون و باصات( و سيارات النقل ) شاحنات و ساحبات و مقطورات( و السيارات ذات 

تقديم الستشارات الفنيه )فيما عدا ما يتعلق  المواصفات الخاصه  و السيارات المجهزه من ورش و ثلجات   -

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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة شقه 2- عماره 44 د  ش الخليفه المأمون

LEVI DEVELOPMENT PROJECTS  351 - ليفى ديفلبمنت لدارة المشروعات

MANAGEMENT شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    28553 

ورقم قيد  186641    مركز عام  عن -ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية  -تقديم الستشارات الهندسية 

والستشارات فى مجال تطوير وادارة العمال )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(.  

-اعداد التصميمات الهندسية  -الشراف على تنفيذ المشروعات  -تسويق المنتجات  -التوريدات العمومية  -توريد 

المفروشات والكسسوارات ومستلزمات الديكور  -المقاولت العامة  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 223 - بنفسج 9-الدور 

الثانى -شقة 6 -التجمع الول -

360 - فودر للمطاعم FOODER شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    

28580 ورقم قيد  186653    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات  التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6أش احمد فخرى -الدور التاسع 

-شقة 92 - عمارات اطلس -

361 - ميتا للتسويق العقاري Meata شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم 

ايداع    28584 ورقم قيد  186655    مركز عام  عن التسويق 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 و 

ذلك طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 15 ش هارون الرشيد - ميدان 

الجامع -
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352 - ميتاسيدا للتعدين Metaside شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم 

ايداع    28554 ورقم قيد  186642    مركز عام  عن -: أنشطة داخل قانون 72  مشروعات الثروة المعدنية 

)النشطة التعدينية(, البحث عن المعادن واستغللها:  - النشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية 

واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها واستخلصها وتنقيتها واجراء أي  عمليات صناعية عليها ول يشمل ذلك 

محاجر الزلط والرمل.  - أعمال المسح الجوي والحفر.  - معامل تحاليل معتمدة دوليا واختبارات المعادن.  

الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف, وتشمل:  - الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي.  - 

صيانة آبار البترول وتنشيطها.  - صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.  - حفر آبار المياه والبار غير 

العميقة اللزمة لغراض البترول.  - العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.  - معالجة السطح من 

الترسيبات.  - الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.  - إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز 

الطبيعي أو إعادة تغييزه أو إعداده للتوزيع او مد خطوط شبكات الغاز من مواقع  النتاج إلى مواقع الستخدام 

من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو النابيب, ول يشمل ذلك نقل  البترول.  - 

النشطة المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.  -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون 

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

الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  -: أنشطة خارج قانون 72  -التوريدات العمومية.  -مقاولت اعمال الحفر 

والردم.  -مراكز ايواء وتربية ورعاية الزواحف.  -اقامة وتشغيل الصوب الزراعية باستخدام انظمة الهيدروبونك 

واليرويونك.  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار .  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 القاهرة بلوك 34 -شارع عبدالعزيز عيسى -

353 - فؤاد حلمي للمقاولت العامة والتوريدات العمومية

 Foad Helmy General Contracting and General Supplies شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    28555 ورقم قيد  186643    مركز عام  عن   

المقاولت العامة  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  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة 2 - بلوك 3 - المنطقة التاسعة - مدينة نصر 

اول -

354 - جاس هاب GAS HUB شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    

28556 ورقم قيد  186644    مركز عام  عن   تأجير وادارة محطات تموين السيارات بالوقود  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القليوبية قطعة رقم 2 - جمجرة الجديده - طريق المنصورة -
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355 - كينت دبليو إن إل للمنتجات المكتبية KENT WNL شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

16-05-2022 برقم ايداع    28557 ورقم قيد  186645    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الدوات المكتبية والجلدية.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الغربية 1 شارع جمال عبد الناصر - كفر الشيخ سليم - العجيزي -

356 - قطنيات هب للتوكيلت التجارية COTTON HUB شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

16-05-2022 برقم ايداع    28558 ورقم قيد  186646    مركز عام  عن تجارة الملبس.  التصنيع لدى 

الغير.  تصدير والتوكيلت 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 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 55 مشروع رابعة الستثمارى - شارع عبدالعظيم وزير من شارع النزهه -

357 - بريشكا لتوريد الملبس الجاهزة Pershka شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

16-05-2022 برقم ايداع    28564 ورقم قيد  186649    مركز عام  عن توريد الملبس الجاهزة.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القليوبية برج الصفا-الدور الثالث-شقة 16 -شارع الصفا-بجوار كوبرى مسطرد-شبرا الخيمة -

358 - فارمكو للستثمار الزراعي 

FARMCO FOR AGRICULTURAL INVESTMENTS شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   16-05-2022 برقم ايداع    28568 ورقم قيد  186650    مركز عام  عن استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة الدور الرضي - 8 شارع 258 -
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359 - ابراهيم صالح محمد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم 

ايداع    28570 ورقم قيد  186651    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما 

تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير 

البرمجيات و التعليم 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- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية .  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى 

العلمي والثقافي والفني.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 52 -بالدور الثانى-شارع الطيران-قسم 

مدينة نصر -

362 - العزبة للستثمار شركة  رأس مالها 1,080,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    

28588 ورقم قيد  186656    مركز عام  عن   استصلح و استزراع الراضي البور و الصحرواية او 

استزراع  استصلح و تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع .  " احداهما :  "

و يشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح و  الراضي المستصلحة .  "

تربية جميع انواع الدواجن و  الستزراع و ان تستخدم طرق الرى الحديثة و ليس الرى بطريق الغمر .  "

تربية جميع انواع الدواجن و  الطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم .  "

اقامة و تشغيل  الطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم .  "

ثلجة لتبريد و تجميد و حفظ الحاصلت الزراعية و المواد الغذائية و تعبئة و تغليف منتجات الشركة فقط .  "

مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و يشترط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة 

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه  النشطة .  "

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 ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة مبني رقم 11 ج / 4 

تقسيم اللسلكي - المعادى الجديدة -

363 - ادفايس جيت للتسويق العقاري Advice Gate شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

16-05-2022 برقم ايداع    28623 ورقم قيد  186658    مركز عام  عن التسويق العقارى  اقامة وتشغيل 

مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ابراج المهندسين - برج 2 - دور 21 كورنيش 

المعادي -

Page 153 of 1274 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

364 - ديستني للستثمار العقاري Destiny شركة  رأس مالها 105,000.000 قيدت فى   2022-05-16 

برقم ايداع    28624 ورقم قيد  186659    مركز عام  عن - الستثمار العقارى .  - التسويق فيما هو 

مسموح به قانوناً.  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 القاهرة مكتب إداري رقم 208 - مجمع البنوك - طريق طلعت مصطفى - بجوار مدرسة 

مدينتي للغات -

مدينتي -

 Zircon For Construction &General Supplies 365 - زيركون للنشاءات والتوريدات العمومية

شركة  رأس مالها 120,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    28629 ورقم قيد  186660    

مركز عام  عن - المقاولت العامة ومقاولت النشاءات.  - 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  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 2 الدور 

الثانى 208 التقسيم الجديده - غرب اربيل - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة -

أول -

370 - شركة/رايز اب لدارة المطاعم والكافيهات) ش . ذ . م . م ( شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

16-05-2022 برقم ايداع    28653 ورقم قيد  186666    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

والكافتريات والكافيهات .  - اقامة وتشغيل وادارة ملهى ترفيهية للطفال .  يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة 

أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها 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 طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة القليوبية سنتر اللؤلؤة - الحى الول - 

امام المركز السلمى -

366 - إنيزيو فارما سيوتيكال جروب Inizio Pharmaceutical Group شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    28630 ورقم قيد  186661    مركز عام  عن • 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية وعلى الخص تجارة وتوريد وتسويق 

وتوزيع  الدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والغذية الخاصة والمطهرات 

الطبية والمصال  واللقاحات والمحاليل الطبية والمبيدات الحشرية والمستلزمات الطبية واضافات العلف 

السائلة والبودرات والبرمكسات  واغذية ومستلزمات الطفال ومستلزمات المعامل ومستلزمات السنان والدوية 

البيطرية والعشاب الطبية والعطور  والزيوت العطرية ومستلزماتها والخامات الدوائية والجهزة الطبية 

وتصنيعهم لدى الغير.  • انهاء إجراءات التسجيل لكل ما سبق امام الجهات المختصة.  • التصدير والتوكيلت 

التجارية  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة 

التجارية, ول  ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات  المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  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 

القاهرة 38 ش مخلص اللفى -
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367 - استدامة لدارة المشروعات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    

28631 ورقم قيد  186662    مركز عام  عن -تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد 

الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها  -تقديم الستشارات الفنية )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 ( .  -اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.  -ادارة 

المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 

بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 8 ش محمد جمعه -النزهة -

368 - احمد سمير الدسوقى عبدالعزيز وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

16-05-2022 برقم ايداع    28632 ورقم قيد  186663    مركز عام  عن - أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017 :  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات تجميل.  - تجارة الجملة والتجزئة )بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  - أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - تسويق وتوزيع مستحضرات 

التجميل.  - إقامة و تنظيم المعارض )عدا السياحية( بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده.  

* مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 34 شارع محمد النادى متفرع من مصطفى النحاس -

369 - نان للمعلومات الرقمية NAN شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    

28633 ورقم قيد  186664    مركز عام  عن أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  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 القاهرة ع 64 وحدة B التحاد التعاوني - الشروق -

371 - التربى التجارية شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    

28667 ورقم قيد  186667    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  - 

التوريدات العمومية.  • ادارة المطاعم الثابتة والكافتريات.  • ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية.  • التصدير 

والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة 

التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة  أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  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 

القاهرة الدور الثالث - 76 ش الثورة -

Page 155 of 1274 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

372 - وى سيس للنظمة وتكنولوجيا المعلومات WE SYS شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت 

فى   16-05-2022 برقم ايداع    28668 ورقم قيد  186668    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا 

المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و 

أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم 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- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال 

التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول 

البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية 

بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  13 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  14 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  15 - 

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  

المحتوى العلمي والثقافي والفني.  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 6 - الدور الرابع - عقار رقم 11 - 

عمارات العبور - شارع صلح سالم -

373 - ميتاثينك للتعليم اللكترونى والتطوير التقنىMetathink شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   

16-05-2022 برقم ايداع    28669 ورقم قيد  186669    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  - التعليم والتدريب عن بعد.  - صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما 

تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز  البيانات, وأنشطة التعهيد وما يرتبط بها من 

تنمية بشرية, 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 المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات.  - إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب 

لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة 

في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  - 

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة 

المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7 شارع محمد الشيمى -
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374 - سكون للحلول الذكية 

Seqoon Smart Solutions شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    

28687 ورقم قيد  186671    مركز عام  عن -نشاط داخل قانون 72 لسنه 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 لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.   -إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها.    -نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017:  -تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشات   -

إقامة وتشغيل وإدارة موقع الكتروني عبر النترنت  -التوريدات العمومية  مع اللتزام بافراد 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 على تحقيق غرضها في مصر 

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

القاهرة الدورين الثانى والثالث 23(-31( b1- و21-)b1)23 - بالمبنى الدارى b1/23 - مشروع كايرو 

بيزنس بارك- بجوار مكتب النائب العام

375 - سمارات للتسويق العقارى Samarat For Real Estate شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    28717 ورقم قيد  186672    مركز عام  عن - المقاولت العامة 

والمتخصصة  - مقاول أعمال التشطيبات  - التسويق العقارى  - التوريدات العمومية  - الستثمار العقارى  

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 102 شارع مصطفى النحاس -

Elishraq For Construction, Finishing  376 - الشراق للنشاءات والتشطيبات والتوريدات العامة

and General Supplies شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    

28724 ورقم قيد  186673    مركز عام  عن   المقاولت العامة.  التوريدات العمومية.  مقاولت العمال 

النشائية واعمال التشطيبات والديكور.  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 شارع السرجانى - الدور الول - اعلى صيدلية د/ 

حسن -
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377 - اس واى اتش اف للمنتجات الكهربائية

 SYHF for Electrical Products Co.,Ltd شركة  رأس مالها 8,000,000.000 قيدت فى   

16-05-2022 برقم ايداع    28742 ورقم قيد  186674    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 

2017:  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج وتصميم وتجميع وتركيب وتطوير جميع المهمات الكهربائية من 

معدات توزيع الطاقة الكاملة ذات الجهد المنخفض والمتوسط والجهد العالي ولوحات التوزيع الرئيسية والجهد 

المنخفض و المفاتيح الكهربائية المثبتة مركزيًا والمفاتيح الكهربائية ذات الجهد المتوسط  والوحدة الرئيسية 

الحلقية  والجهد المنخفض و وصيانة محطة فرعية مسبقة الصنع متوسطة الجهد )أكشاك( و محولت الجهد 

المنخفض والجهد المتوسط والجهد العالي ومكونات الحماية والتحكم في نظام الطاقة ومكونات الجهد المتوسط 

والجهد العالي و قاطع الدائرة الفراغية و المحولت المحتملة  والمحولت الحالية و مانع الصواعق و مفتاح 

 , Busway and Busduct فصل الحمل و مفتاح فصل تحميل الصمامات و مثبت على عمود التبديل ونظام

وإمدادات الطاقة غير المنقطعة  والمولدات  ومركبات تشكيل اللواح  والبلستيك المقوى باللياف الزجاجية  

ومعدات التحكم في تبديل التوزيع وقطع الغيار ومنتجات تطبيقات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وإمدادات نظام 

الطاقة الكهروضوئية  ومعدات الطاقة الشمسية وملحقاتها  والقواس المعدنية الشمسية  وأنظمة تتبع الطاقة 

الشمسية  ووحدات التحكم في تتبع الطاقة الشمسية وأنظمة توليد الطاقة الشمسية والتدفئة والمعدات ذات الصلة  

وهندسة التيار الخفيف والنظام المتكامل وهندسة الشبكات  وهندسة المن  والمعدات الكهربائية واللكترونية 

المنزلية  و تكامل معدات الحريق و المعدات المكتبية  والمنتجات الميكانيكية والكهربائية و المحطات الفرعية 

القابلة للنقل والملحقات و معدات تصنيع الصفائح المعدنية  وأدوات الكشف والعدادات واجراء البحاث 

والختبارات  ذات الصلة  وصيانة شبكات الكهرباء وكذلك جميع مستلزمات محطات الطاقه الكهربائيه الجديدة 

والمتجددة   -أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.  -إعداد النماذج والقوالب لللت 

والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.  -إنتاج المعدات وخطوط النتاج.  -أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات 

الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع.  -إعداد 

الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات   نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017:  -اعداد 

التصميمات هندسية لمنتجات تطبيقات الطاقة الشمسية الكهروضوئية   -تطوير نظام إمداد الطاقة الكهروضوئية   

-تقديم الستشارات في مجال توليد الطاقة الشمسية أو أنظمة التدفئة والمعدات ذات الصلة, وتكامل نظام محطة 

الطاقة الشمسية وتشغيلها وصيانتها   القيام بأعمال التأجير لمعدات توزيع الطاقة الكاملة ذات الجهد المنخفض 

والمتوسط والجهد العالي , لوحة التوزيع الرئيسية والجهد المنخفض , المفاتيح الكهربائية المثبتة مركزيًا , 

المفاتيح الكهربائية ذات الجهد المتوسط , الوحدة الرئيسية الحلقية , الجهد المنخفض , المتوسط -محطات فرعية 

مسبقة الصنع )أكشاك( ذات جهد كهربائي , محطة فرعية قابلة للنقل , محولت , مصدر طاقة غير منقطع , 

مولدات.  -ادارة المشروعات   مع اللتزام بافراد 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 على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن 

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون.  بجهة محافظة الجيزة فيل 686 - حدائق 

المهندسين - الشيخ زايد

385 - فى أم واى ريل أستيتس للتسويق العقارى VMY Real Estates شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    28978 ورقم قيد  186684    مركز عام  عن 

الستثمار والتسويق العقارى .  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 القاهرة وحدة بالعقار 251 -شارع البنفسج 7-التجمع الول-
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378 - موسى لدارة المشروعات MOUSA FOR PROJECTS MANAGMENT شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    28747 ورقم قيد  186675    مركز عام  عن 1.

ادارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشأن الدارة الفندقية و وفقا لما ورد 

بموافقة واجراءات الترخيص به  - اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع انواع 

المشروبات        ) عدا الكحوليات ( وتقديم جميع انواع الماكولت والتيك اواى - اقامة وتشغيل وادارة سوبر 

ماركت - اقامة وتشغيل وادارة مغسلة ملبس - اقامة وتشغيل مركز لخدمات السيارات ) مغسلة سيارات ( - 

اقامة وتشغيل دور حضانة - الدارة والتسويق السياحى للفنادق والوتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقه واجراءات 

الترخيص بها - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا - التوريدات العمومية - التصدير والتوكيلت 

التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية - استغلل 

العلمات التجارية ) الفرانشايز( - اقامة وتشغيل وادارة محطات تموين السيارات - خدمة التأجير واعادة التاجير 

للمحلت التجارية عدا التاجير التمويلى وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

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

وغيرها التى تزاول اعمال شبيها باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز 

لها ان تندمج فى شركة اخرى او معها او تتحول الى شركة من طبيعة اخرى وكل ذلك طبقا لحكام القوانين  

بجهة محافظة القاهرة 240 امتداد رمسيس 2 -

379 - ثقة للستشارات المالية THIQA FINANCIAL CONSULTING شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    28751 ورقم قيد  186676    مركز عام  عن تقديم 

الستشارات فى كافة المجالت وعلى الخص 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 المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية  . )  - اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.  -انهاء 

الجراءات الدارية امام الجهات غير الحكومية.  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7 عمارات العبور - صلح سالم -

380 - إجابات الكون للبحاث التسويقية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم 

ايداع    28753 ورقم قيد  186677    مركز عام  عن 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 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - اعداد البحاث والدراسات التسويقية  - اعداد دراسات الجدوى 

القتصادية للمشروعات  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 16 ع شارع علي الدهم - مساكن شيراتون -

381 - كل كوره للمعارض و المؤتمرات شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم 

ايداع    28764 ورقم قيد  186679    مركز عام  عن -أقامه و تشغيل و اداره  المواقع اللكترونيه   - إقامة 

و تنظيم المعارض فيما عدا السياحيه  و المؤتمرات  و الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حده   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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة 30 ش 

جزيره العرب -المهندسين
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382 - واحه القاهره الجديدة 

OASIS شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    28825 ورقم قيد  

186680    مركز عام  عن -اقامه وتشغيل مستشفيات طبيه تقدم كافه الخدمات الطبيه فى مختلف التخصصات 

وما تضمه من عيادات خارجيه متخصصه ومزوده بكافه الجهزه و يشمل ذلك اجراء الفحوص والتحاليل الطبيه 

والعمليات الصغرى والكبرى والعنايه المركزه   -اقامه وتشغيل مركز طبى متخصص في خدمات الشعه ورسم 

القلب والموجات الصوتيه   -أقامه و تشغيل معامل التحاليل الطبيه    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 طبقاً لحكام 

القانون .  بجهة محافظة القاهرة وحده رقم ) B01-G13(- مبنى B1-مشروع مجمع القطاميه ) ديستركت فايف 

( الكيلو 9- جنوب طريق القاهره - العين السخنه - المتداد الجنوبى لمدينه القاهره الجديده

383 - بوون اريبيا للتسويق اللكترونى BOON ARABIA شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

17-05-2022 برقم ايداع    28975 ورقم قيد  186682    مركز عام  عن • صناعة تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز  البيانات , وأنشطة 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 المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة 

وبيانات.  • إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  • أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم 

الحاسبات بمختلف أنواعها.  • إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  • أعمال التوصيف 

والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات .  • تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  • التصالت وخدمات 

النترنت .  • المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج 

والرسوم الصناعية.  • إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول 

على ترخيص من الجهات  المعنية  • إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية 

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

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

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

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

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

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

والفني .  • تنفيذ وتصميم و إدارة المواقع اللكترونية و تطبيقات الهواتف المحمولة  • -تقديم خدمات التحصيل 

اللكترونية  • التسويق اللكترونى  • التوكيلت التجارية  • تقديم الستشارات التسويقية  • إدارة المشروعات )

عدا الفندفية(  • اعداد الدورات التدريبية  • - إقامة و تنظيم المعارض )عدا المعارض السياحية (المؤتمرات و 

الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة  لكل معرض على حده  • تقديم خدمات التعهيد  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 6058 المعراج- مجاورة 6-
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384 - اولد رجب وافى للمقاولت العامة شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-05-17 

برقم ايداع    28977 ورقم قيد  186683    مركز عام  عن المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة.  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 71 حى اللوتس الجنوبية - 

المنطقة السادسة - التجمع الخامس -

 HOYA ARROW FOR INFORMATION TECHNOLOGY 386 - هويا ارو لتقنية المعلومات

شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    28979 ورقم قيد  186685    

مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير 

اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم 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- 

إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير 

النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ 

و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في 

تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات 

نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية 

.  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد 

الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث 

والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات 

التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية 

ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى 

رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  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 القاهرة 14 شارع الحجاز -

387 - بلكستون لمواد البناء Blackstone Building Materials شركة  رأس مالها 

16,000,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    28980 ورقم قيد  186686    مركز عام  

عن - التصدير  - المقاولت العامة والمتخصصة  - تجارة وتوريد المصاعد ومواد البناء  - التوريدات العمومية  

- تصميم وتنفيذ الديكورات والتجهيزات  - إعداد التصميمات الهندسية  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 60 - كمبوند جولدن هايتس 

2 - التجمع الخامس -
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388 - الترامب لتعليم اللغة النجليزية Al Trump for English Learning شركة  رأس مالها 

250,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    28981 ورقم قيد  186687    مركز عام  عن 

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية لتعليم اللغة النجليزية والفرنسية  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة شقة 12 - الدور الثاني - عقار رقم 23 - عبد الخالق ثروت - -

389 - نحيف للتنمية الزراعية Naheeph شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-17 

برقم ايداع    28982 ورقم قيد  186688    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية 

التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة.  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 .  التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - تجارة اللبان ومشتقاتها  - التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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 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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4 ش ابراهيم نوار -

390 - فريمز للمحتوى اللكتروني والتوريدات FRAMES شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

17-05-2022 برقم ايداع    28983 ورقم قيد  186689    مركز عام  عن  انشطة داخل قانون الستثمار 

72 :  1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير 

اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم 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- 

إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديده   انشطة خارج قانون الستثمار 72 :  التوريدات العمومية  التجارة 

والتسويق اللكتروني عبر النترنت  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

الستثمار  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 القاهرة 1 شارع يعقوب القبطي -
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391 - ايه اى دبليو ميديكال كير AEW MEDICAL CARE شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

17-05-2022 برقم ايداع    28984 ورقم قيد  186690    مركز عام  عن اقامة وتشغيل المراكز الطبية 

التشخيصية أو العلجية.  إدارة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة, وما تضمه من أنشطة 

داخلية علجية أو طبية.  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  توريد معدات 

ومستلزمات المستشفيات والمشآت الطبية.  السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى 

المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية فى جميع  التخصصات لعلجهم وكل ما سبق ل يشمل نشاط الوساطة فى 

التامين  إدارة المنشآت الطبية.  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 القاهرة 16 شارع مصطفى النحاس -

392 - سنابل للتسويق العقارى شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    

28985 ورقم قيد  186691    مركز عام  عن التسويق العقارى.  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 القاهرة 74 ك جاردينيا هايتس 2 - 

التجمع الخامس -

393 - شركة المجموعة العربية للتصميمات المعمارية ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

17-05-2022 برقم ايداع    28989 ورقم قيد  186694    مركز عام  عن 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 رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اعداد التصميمات الهندسية والمعمارية  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 35 شارع ذاكر حسين -

394 - ديوك لبيع وتجارة مستحضرات التجميل والعنايه بالبشره deoc شركة  رأس مالها 150,000.000 

قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    28992 ورقم قيد  186695    مركز عام  عن بيع وتجارة وتوزيع 

وتسويق وتسجيل والتصنيع لدى الغير لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة والجسم  والشعر والزيوت 

الطبية والمكملت الغذائية والمطهرات.  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 297 شارع ترعة الجبل -
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395 - احمد ابراهيم فتح ل وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم 

ايداع    28993 ورقم قيد  186696    مركز عام  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017  - استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين 

الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري  الحديثة فى 

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  - تقديم خدمات النظافة 

للمباني والمنشآت  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 

11 ش عبدالستار - بهتيم -

396 - كيف مان اجينسي للدعاية والتسويق Caveman Agency شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   17-05-2022 برقم ايداع    28994 ورقم قيد  186697    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة 

الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  - التسويق اللكتروني 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 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 القاهرة 5 ش الدريس -

397 - زاد الخير لحفر البار ZAD ELKHEIR FOR WELL DRILLING شركة  رأس مالها 

250,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    28997 ورقم قيد  186698    مركز عام  عن 

مقاولت حفر ابار المياه بجميع انواعها  - المقاولت العامة  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 32 ش مصطفى 

صادق الرافعي -

398 - ايجاز للستشارات EJAZ ) ش.ذ. م . م ( شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

17-05-2022 برقم ايداع    29018 ورقم قيد  186699    مركز عام  عن   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 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .    اعداد الدراسات والبحاث والنشرات العلمية    

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية    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 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 القاهرة مبنى رقم 11ج  / 4 تقسيم اللسلكى - المعادى الجديدة-
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399 - تريد إن سوليوشنز للصناعة  TRADE IN SOLUTIONS شركة  رأس مالها 2,000,000.000 

قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    29023 ورقم قيد  186700    مركز عام  عن  - التوريدات 

العمومية  - الستيراد ؛مع اللتزام بأحكام القانون رقم 121لسنة 1982 والقانون رقم 7 لسنة 2017 فى شأن 

سجل المستوردين.  - تجارة وتوزيع المستلزمات الطبية ومستلزمات المستشفيات ومستلزمات المعامل والجهزة 

الطبية والدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والمطهرات والغذية الخاصة 

والعشاب الطبية والنباتات العطرية وحلوى السكاكر والباستيليا والحلوى الجافة وألبان الطفال والبودرات.  - 

تصنيع )المستلزمات الطبية ومستلزمات المستشفيات ومستلزمات المعامل والجهزة الطبية والدوية البشرية 

والبيطرية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والمطهرات والغذية الخاصة والعشاب الطبية والنباتات 

العطرية وحلوى السكاكر والباستيليا والحلوى الجافة وألبان الطفال والبودرات( وتصنيعها لدى الغير.  -

التصدير.  - توريد وتصنيع منتجات البلستيك وتصنيعها لدى الغير.  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 شبيه 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.  بجهة محافظة القاهرة شقة ) 1(  دور ارضي عمارة )13(  شارع جمال السجيني-  النزهه 

الجديدة -

400 - أوراكل للدوية Oracle شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    

29064 ورقم قيد  186703    مركز عام  عن تجارة وتوريد وتوزيع الدوية وتصنيعها لدى الغير  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 القاهرة 11 مساكن الطوب الرملى - الحى العاشر - قسم اول مدينة نصر -

401 - جيكس ستور لتجارة الجهزة اللكترونية Geeks Store شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت 

فى   17-05-2022 برقم ايداع    29066 ورقم قيد  186704    مركز عام  عن - تجارة الجهزة 

اللكترونية ومستلزماتها  - بيع وتوريد وتوزيع الحاسبات اللكترونية والكسسورات الخاصة بها ومستلزماتها  

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة شقة 21 - عمارة 26 عمارات التعاونيات - امتداد مصطفى النحاس -

402 - ثيرتى ثيرتى وان للستشارات والمعارض Thirty Thirty One شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    29067 ورقم قيد  186705    مركز عام  عن إقامة و تنظيم 

المعارض )فيما عدا السياحية( و المؤتمرات والمهرجانات و الحفلت العامة والفاعليات وورش العمل  الثقافية 

بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده.  الوكالة عن الفنانين.  تقديم الستشارات الدارية 

والمالية والتسويقية )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 ( .  إعادة الهيكلة الدارية 

والفنية للشركات والمصانع.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 129 شارع الميرغنى - الدور الثانى - شقة 27 -
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403 - كوينز للحاصلت الزراعية Queens شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-17 

برقم ايداع    29072 ورقم قيد  186706    مركز عام  عن تجارة وتصدير الحاصلت الزراعيه  استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  

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

الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  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 القاهرة 3ش الصومال -

404 - فيرا انتريور للتصدير VERA INTERIOR شركة  رأس مالها 2,500,000.000 قيدت فى   

17-05-2022 برقم ايداع    29098 ورقم قيد  186708    مركز عام  عن -المقاولت العامة  -التوريدات 

العمومية  - القيام باعمال الديكور  - اعداد التصميمات الهندسية  -التصدير  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 القاهرة 174 قسم الشباب الجنوبى - 

التجمع الول -

405 - مى محفوظ محمد الشاذلى و شريكها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-05-17 

برقم ايداع    29102 ورقم قيد  186710    مركز عام  عن : - انشطه قانون 72  -استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين 

الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  - تجارة الجملة و التجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة  : - انشطه خارج قانون 72  - تصدير المنتجات الزراعية  -تلتزم الشركة بأفراد حسابات 

مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

3- ع 16 - ش عمرو بن العاص -السكنية الولى -

406 - ران - أم للمقاولت والعمال الزراعية Ran - M شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

17-05-2022 برقم ايداع    29103 ورقم قيد  186711    مركز عام  عن المقاولت العامة  التوريدات 

العمومية  اعمال تنسيق الحدائق واللند سكيب  - توريد وتركيب وصيانة شبكات الري  استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة.  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 

القاهرة 8 بلوك ابو بكر الصديق - جسر السويس -

407 - السد تكس لصناعة الجوارب شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم 

ايداع    29105 ورقم قيد  186712    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة 

والجوارب  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 شقه رقم 3 -عماره 100 -قطعه 100 -محليه 12 -
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408 - الهندسى جروب لتنظيم المعارض ELHANDSEE GROUP شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    29112 ورقم قيد  186713    مركز عام  عن 

إقامة وتنظيم المعارض )عدا المعارض السياحية ( و المؤتمرات )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على  حدة(.  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 القاهرة عمارة رقم 13 - الدور 11 - شقة 2 - ش صلح سالم -عمارات العبور - امام 

الجهاز

المركزى للمحاسبات -عمارات العبور -صلح سالم -

409 - ام اف جيه لدارة المطاعم M F J شركة  رأس مالها 40,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم 

ايداع    29113 ورقم قيد  186714    مركز عام  عن - ادارة المطاعم الثابتة والكافيهات  - ادارة الملهى 

الترفيهية للطفال  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1 شارع 10 - ارض حمد - شرق السكة الحديد -

410 - سان بيدرو كافية SAN PEDRO COFFEE شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

17-05-2022 برقم ايداع    29114 ورقم قيد  186715    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

الثابتة والكافيتريات  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل تجارى F02-80-افينيو مول - الرحاب -

411 - فاروس للزراعة Pharos agriculture شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

17-05-2022 برقم ايداع    29175 ورقم قيد  186717    مركز عام  عن القيام بأعمال تنسيق وصيانة 

وإدارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب( توريد المبيدات والسمدة والشتلت والشجار الزراعية 

واستصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة.  

بجهة محافظة القاهرة 104 شارع مصطفى النحاس أول مدينة نصر -

412 - إيه اند إتش تريد للتصدير A&H TRADE شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

17-05-2022 برقم ايداع    29178 ورقم قيد  186718    مركز عام  عن -التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية  -التصدير  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 القاهرة المبنى الدارى -رقم 5- منتجع زيزينيا - 

التجمع الخامس -

413 - ان بى فى للتسويق العقارى N P V شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-17 

برقم ايداع    29180 ورقم قيد  186719    مركز عام  عن التسويق العقارى .  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 القاهرة شقه رقم 504 

بالعقار 6/5 ج شارع اللسلكى النادى الجديد -
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414 - لونارد بيوتى Lunard beauty شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم 

ايداع    29182 ورقم قيد  186720    مركز عام  عن إقامة وتشغيل وإدارة مركز تجميل للعناية بالبشرة 

والشعر والجسم )بيوتي سنتر( وفيما عدا أجراء العمليات الجراحية.  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 القاهرة عمارة 10019 ش كارفور - 

زهراء المعادى -

415 - آل جمال دريلنج 

AL GAMMAL DRILLING شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم 

ايداع    29210 ورقم قيد  186722    مركز عام  عن مقاولت حفر نفقي - التوريدات العمومية - توريد كافة 

أنواع ماكينات ومستلزمات الحفر النفقي والدفع النفقي - الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال 

الوكاله التجاريه, ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. 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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة 7 شارع روضة الهرام - الهرم

416 - اكوان ستوديو للتطبيقات AKWAN STUDIO شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

17-05-2022 برقم ايداع    29221 ورقم قيد  186723    مركز عام  عن - 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 علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - 

أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها .  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك 

رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الول - ذمبنى رقم 41 - هليوبوليس جاردنز 

- شيراتون -

417 - أبناء عبدالقادر للمقاولت العامة شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   2022-05-17 

برقم ايداع    29222 ورقم قيد  186724    مركز عام  عن المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة.  

التوريدات العمومية.  استغلل المحاجر.  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله 

التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة 

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

القاهرة عمارة 134 - الدور السابع - ش حسن سلمه - منطقة التجاريين -
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418 - ألماس لصناعة التريكو الدائرى ALMAS Circular Knitting Factory شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    29224 ورقم قيد  186725    مركز عام  عن 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع القمشه والنسيج والتريكو بكافة انواعهم  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 الدور الثانى فوق الرضى 

قطعه 14 -بلوك 20007 -

419 - اكسبرس لند للتطوير العقاري شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم 

ايداع    29253 ورقم قيد  186726    مركز عام  عن الستثمار والتطوير العقارى .  استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين 

الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 

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  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 3 - فيل 34 - النرجس 1 - ش التسعين الجنوبي - التجمع الخامس -

420 - بروسبكت للتطوير العقارى شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    

29258 ورقم قيد  186727    مركز عام  عن -الستثمار و التطوير العقارى .  استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين 

أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -

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  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 1 - فيل 34 النرجس 1- ش التسعين الجنوبى -التجمع الخامس -

421 - تروبيكال بيرى للمطاعم Tropical Berry For Restaurants شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    29259 ورقم قيد  186728    مركز عام  عن -

التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  -اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة 

لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت والمعجنات والوجبات السريعة 

والتيك اواى.  -التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال 

الوكاله التجارية 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.  -استغلل العلمات 

التجارية )الفرنشايز(.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية والخضروات 

والمعجنات .  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 8 شارع محمد المقريفى-الحى الثامن -
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Smart Gates Group for Commercial  422 - سمارت جيتس جروب للخدمات  التجارية

Services شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    29262 ورقم قيد  

186729    مركز عام  عن "صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و 

تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  "

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  "- تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية.  - اقامة 

وتشغيل السوبر ماركت  - التوريدات العمومية  "اقامة وتشغيل مركز لصيانة الجهزة الكهربائية والليكترونية 

وأجهزة الهاتف المحمول  "اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات  "تقديم الخدمات اللوجيستية من الشحن 

البحري والجوي والتفريغ     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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة 49 ش 

مصطفى النحاس -

423 - الو ايجيبت للستثمار الصناعي Aluegypt Industrial Investments شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    29263 ورقم قيد  186730    مركز عام  عن 

اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن وقطاعات اللومنيوم  المقاولت العامة  التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 95 ش ابو بكر الصديق -

424 - ابوللو للتجارة Apollo شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    

29268 ورقم قيد  186732    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  تقيم 

الخدمات اللوجيستية من الشحن البحري والجوي للبضائع والتخليص الجمركي والتوكيلت الملحية  تقديم 

خدمات رجال العمال )فاكس - تصوير مستندات - كتابة كمبيوتر - تليفون(  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2ش ابو ستيت - من ش 

جوزيف تيتو -

425 - يتوبيا جروب للتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم 

ايداع    29270 ورقم قيد  186733    مركز عام  عن تجارة وتوريد المواد الغذائية  -التوريدات العمومية  -

تجارة وتوريد الجهزة الكهربائية  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 القاهرة 88 ش الشيخ غراب -
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426 - جاردن امريكان للخدمات التعليمية شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

18-05-2022 برقم ايداع    29331 ورقم قيد  186736    مركز عام  عن : -انشطة داخل قانون 72  -

انشاء او اداره او تشغيل المدارس  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادى 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  تجاره الجمله والتجزئه باحدي 

المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده  : -انشطة خارج قانون 72  -صيانه وتأجير واستئجار وتجهيز 

المدارس بكافة انواعها  -اقامة وتشغيل مركز لعداد وتأهيل وتدريب الموارد البشرية  -المقاولت العامه  -مع 

افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 148 الياسمين 8-التجمع 

الول-

427 - ريسولف بيزنس للتجارة والصناعة Resolve Business شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت 

فى   18-05-2022 برقم ايداع    29333 ورقم قيد  186737    مركز عام  عن : انشطة قانون 72  -اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف كافة انواع المواد الغذائية  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات 

الصناعات الهندسية  تجاره الجمله والتجزئه باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده  : -انشطة 

خارج قانون 72  -اقامة وتشغيل مركز لصيانه السيارات  -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة 9 ش الفاروق-الدور السادس-خلف بتروجيت-

428 - مايلستون للتصدير Milestone شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم 

ايداع    29337 ورقم قيد  186738    مركز عام  عن التصدير.  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 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 القاهرة 102 ابراج امتداد المل -
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429 - ادغورو تكنولوجي ليمتيد ADGURU TECHNOLOGY LIMITED شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    29338 ورقم قيد  186739    مركز عام  عن : 

انشطة داخل قانون الستثمار 72  1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية 

و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم 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- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي 

الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  7- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  8- تنفيذ و ادارة 

شبكات نقل و تداول البيانات  9- التصالت وخدمات النترنت  : انشطة خارج قانون الستثمار 72  التسويق 

اللكتروني عبر النترنت  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة وحدة ادارية بالدور 12 - عمارة 4 - شارع 151 -

430 - فنيو كافيه Venue شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    

29339 ورقم قيد  186740    مركز عام  عن ادارة وتشغيل وتجهيز المطاعم الثابتة والكافيهات لتقديم جميع 

انواع المشروبات فيما عدا الكحولية وتقديم جميع انواع  المأكولت والتيك اواى  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 القاهرة الوحدة رقم 16 - 

الدور الرضى - مبنى G منتجع ميراج ريزيدنس - التجمع الول -

431 - هايبرد ايجيبت هندركس جينتكس لبيع اللحوم Hybrid Egypt by Hendrix Geneties شركة  

رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    29340 ورقم قيد  186741    مركز 

عام  عن التصدير  - التوريدات العمومية  - التعبئة والتغليف لدى الغير  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.  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية جمعية احمد عرابي - خط 6 -

432 - المصرية السودانية للستشارات الهندسية شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-05-18 

برقم ايداع    29341 ورقم قيد  186742    مركز عام  عن 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 رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  المقاولت العامة  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 54 سوق الرحاب التجارى-

مدخل 6-مدينة الرحاب-
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433 - أيه كيه أم كايرو للستثمار A.K.M CAIRO INVESTMENT شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    29342 ورقم قيد  186743    مركز عام  عن -

انشطه قانون 72  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادى 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  : -انشطه خارج قانون 72  -تقديم الستشارات )

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

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

مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  تلتزم 

الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  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 القاهرة 17 عباس 

زعزوع-

434 - كارفن للحاق العمالة بالخارج شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم 

ايداع    29343 ورقم قيد  186744    مركز عام  عن الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل والخارج  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 9ش البكري - بنها الجديدة -

435 - أنفنيتي بروفيشنال Infinity Professional شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

18-05-2022 برقم ايداع    29344 ورقم قيد  186745    مركز عام  عن ادارة الصيدليات  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 61 ش عبد اللطيف السيد - رقم 3 - مدينة الجندول -

443 - سى أى چى للتركيبات الهندسية والهندسة C.E.G شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

18-05-2022 برقم ايداع    29359 ورقم قيد  186754    مركز عام  عن المقاولت العامة  -مقاولت 

العمال الكهربائية واعمال صيانه وتركيب الجهزة واللت والمعدات الميكانيكية والهندسية والتركيبات  

الهندسية  -اعداد التصميمات الهندسية  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 القاهرة عقار رقم 7 س- 41 الشطر الثامن-زهراء المعادى 

-
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444 - الثقة للستشارات الدارية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    

29361 ورقم قيد  186755    مركز عام  عن - تقديم الستشارات الدارية )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 ( .  - تاهيل الشركات للحصول على شهادات الجودة.  اقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  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 القاهرة 31 ش النزهه -

436 - فارما سكوير للصناعات الدوائية Pharma Square شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

18-05-2022 برقم ايداع    29345 ورقم قيد  186746    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية 

البشرية و البيطرية و المصال و اللقاحات والمستحضرات الدوائية و المستلزمات و  الجهزة الطبيه و المحاليل 

الطبية بمختلف انواعها و المكملت الغذائية و الغذية الطبية الخاصة و العشاب الطبية و  مستحضرات 

التجميل و المطهرات و المبيدات و العشاب الطبية والغذية الطبيه و العلف السائلة و البودرات و  

البرمكسات و مستحضرات معهد التغذية و هيئه سلمه الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة و 

تصنيع كل  ما سبق لدى الغير  * التوريدات العمومية.  * حق استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  * إقامة 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  * تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية 

ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها  * اعداد الدراسات والبحاث العلمية  * التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانوناً  * التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير  * تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور 

ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية 

ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  * الهندسة 

الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  * تقديم خدمات الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا 

الستعلم الئتماني(.  * التعليم عن بعد.  * إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و  اجراءات الترخيص بها(.  * تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة 

والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  * التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 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 .  * تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة انواعها.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 41 شارع هارون الرشيد -

440 - اميدج لدارة المعامل شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    

29353 ورقم قيد  186751    مركز عام  عن إدارة معامل التحاليل الطبية.  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 القاهرة قطعة رقم 1-

بلوك 10 -المنطقة الحادى عشر -
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441 - نورهان هاوس للتسويق العقاري شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم 

ايداع    29354 ورقم قيد  186752    مركز عام  عن التسويق 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 و 

ذلك طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 27 ش احمد فخري - شقة 9 -

442 - إم إس إس للحاق العمالة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    

29357 ورقم قيد  186753    مركز عام  عن الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية بجوار مدرسة 

الشهيد فريد طايل العدادية - صراوة -

437 - ايه اتش الدوائية A.H Pharmaceuticals شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

18-05-2022 برقم ايداع    29346 ورقم قيد  186747    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية 

البشرية و البيطرية و المصال و اللقاحات والمستحضرات الدوائية و المستلزمات و  الجهزة الطبيه و المحاليل 

الطبية بمختلف انواعها و المكملت الغذائية و الغذية الطبية الخاصة و العشاب الطبية و  مستحضرات 

التجميل و المطهرات و المبيدات و العشاب الطبية والغذية الطبيه و العلف السائلة و البودرات و  

البرمكسات و مستحضرات معهد التغذية و هيئه سلمه الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة و 

تصنيع كل  ما سبق لدى الغير  * التوريدات العمومية.  * حق استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  * إقامة 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  * تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية 

ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها  * اعداد الدراسات والبحاث العلمية  * التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانوناً  * التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير  * تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور 

ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية 

ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  * الهندسة 

الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  * تقديم خدمات الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا 

الستعلم الئتماني(.  * التعليم عن بعد.  * إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و  اجراءات الترخيص بها(.  * تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة 

والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  * التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 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 .  * تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة انواعها.  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 

القاهرة 67 شارع عمارات النرجس - التجمع الخامس -

438 - رينو ديزاين اند فينيش للمقاولت RENO DESIGN AND FINIDH شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    29349 ورقم قيد  186749    مركز عام  عن 

-المقاولت العامة  -اعداد التصميمات الهندسية  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 القاهرة 18 ش الثورة -الكوربة-
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439 - بيوفن لتجارة الدوية BIOVEN شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم 

ايداع    29351 ورقم قيد  186750    مركز عام  عن تجارة وتوزيع الدوية البشرية والبيطرية والمكملت 

الغذائية والكيماويات ومستحضرات التجميل والمستحضرات  التشخيصية والمستلزمات الطبية والمطهرات 

والمبيدات الحشرية والمنظفات الصناعية والسمدة العضوية والغذية  الطبية والغذية البيطرية والغذية 

الخاصة والعشاب الطبية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير  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 الغربية 2 شارع احمد عرابي - من 

شارع البنداري - الستاد -

445 - ايمن محمد للتوريدات العمومية Ayman Mohamed For General Supplies شركة  رأس 

مالها 100,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    29362 ورقم قيد  186756    مركز عام  

عن 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية عقار امام جامع الصلح الزراعى - ارض جمعية النصر -

446 - محمد السيد حسن خيرالدين وشريكته شركة  رأس مالها 600,000.000 قيدت فى   2022-05-18 

برقم ايداع    29363 ورقم قيد  186757    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الوصلت 

الميكانيكية لحديد التسليح.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 8 حى ع مجاورة 8 -

447 - سيد مصطفى خلف سيد وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم 

ايداع    29364 ورقم قيد  186758    مركز عام  عن -انشطة قانون 72 :   -الستثمار العقارى بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى 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 فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة   2008  إقامة المزارع السمكية .  

اقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو 

تجميدها  وصوامع حفظ وتخزين الغلل  -اقامة وتشغيل مصنع لنتاج وتغليف وتعبئة التمور وكافة المواد 

الغذائية  - إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام النشاء والتشغيل وإعادة التسليم  سواء كانت 

تحت سطح الرض او فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام  1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و 

التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و 

تطوير البرمجيات و التعليم 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- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  6- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و 

تداول البيانات  7- حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.   -انشطة خارج قانون 72 :  -التصدير  

-التطوير العقارى  -التوريدات العمومية  -المقاولت العمومية  -صيانه المبانى  -تقديم خدمات النظافة للمنشات  

-إقامة و تنظيم المعارض )عدا السياحيه(و المؤتمرات و الحفلت العامة والندوات )بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة  لكل معرض على حده(  -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 16 ش عبدالمنعم المتفرع من ش محمد فريد -

Page 176 of 1274 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

448 - محمد طلعت عبدالحميد طه موسى وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

18-05-2022 برقم ايداع    29365 ورقم قيد  186759    مركز عام  عن -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات البلستيكية بكافة اشكالها وانواعها.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة المستلزمات الكهربائية 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية قطعة رقم 66 -مرحلة اولى-ورش مشروعات الشباب-امتداد 

المنطقة الصناعية الخامسة -

449 - بى تو بى ماركتينج للتسويق B2B Marketing شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

18-05-2022 برقم ايداع    29366 ورقم قيد  186760    مركز عام  عن تسويق المنتجات فيما هو 

مسموح به قانونا  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم B-C-D&E -في الدور الخامس من العقار رقم 158 ش الحجاز -

450 - بست بروبرتي انفستمنت للتسويق BEST PROPERTY INVESTMENT شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    29367 ورقم قيد  186761    مركز عام  عن 

التسويق 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 و ذلك طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل تجاري رقم 2 بالعقار رقم 59 - شارع جعفر - تقاطع المرصد -

451 - اكستند تريد للتجارة والتوريدات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم 

ايداع    29368 ورقم قيد  186762    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 

التوريدات العمومية  المقاولت العامة  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة برج 9 - ابراج المهندسين - شارع كورنيش النيل - 

دار السلم -

452 - مايسترو للتدريب Training Maestro شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

18-05-2022 برقم ايداع    29369 ورقم قيد  186765    مركز عام  عن تسويق المنتجات.  -اقامة 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية وتنمية المهارات.  -اعداد الدورات التدريبية.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 24 شارع الشهيد مصطفى رياض-المنطقة الولى -
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453 - استفين هاوتز للستشارات SHC شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم 

ايداع    29371 ورقم قيد  186766    مركز عام  عن تسويق وتجارة قطع الغيار والمحركات الكهربائية 

الخاصة بالنوافذ والبواب اللكترونية  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  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 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 90 جنوب الكاديمة أ - التجمع 

الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

454 - ريفى أوريجينال للمنتجات الغذائية Reefy Original شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

18-05-2022 برقم ايداع    29382 ورقم قيد  186774    مركز عام  عن - أنشطة داخل قانون 72 :  -

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة المنتجات الغذائية.  -تجارة الجملة والتجزئة فى المناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة.  - أنشطة خارج قانون 72 :  -التصنيع لدى الغير.  -التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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 اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 

بقانون الستثمار .  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 المنوفية 12 شارع مكة المكرمة -

455 - المعرفة والمهارات للتدريب Knowledge and Skills شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت 

فى   18-05-2022 برقم ايداع    29384 ورقم قيد  186775    مركز عام  عن • إنشاء أو إدارة أو تشغيل 

المدارس.  • اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية.  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 القاهرة عمارة 53 - 

مجموعة 63 - مدينتى - التجمع الول -
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Gate Five For Consultant, Trade and  456 - جيت فايف للستشارات والتجارة والتصنيع

Industry شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    29388 ورقم 

قيد  186776    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 

121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى 

حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما 

ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة.  تقديم الستشارات 

الهندسية والبيئية )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 ( .  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الواح الزينون الجاهزة للمبانى.  تأجير إقامة وتملك الوحدات الدارية والسكنية )عدا التأجير التمويلى(.  

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 9 شارع عبدالحميد لطفى - آخر مكرم عبيد - خلف السراج مول -

457 - جرين تكس هاوس لليونيفورم شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    

29389 ورقم قيد  186777    مركز عام  عن -التوريدات العمومية  -توريد اليونيفورم  -اقامة و تشغيل 

مصنع لتصنيع اليونيفورم  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4 ش محمود دسوقى - قسم السلم -

458 - منسق للفعاليات Munasseq شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم 

ايداع    29390 ورقم قيد  186778    مركز عام  عن  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  

- التسويق اللكتروني عبر النترنت  - التجارة اللكترونية عبر النترنت  - تنظيم الفعاليات والمؤتمرات  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 14 ش 151 -

Organised Chaos by Photo  459 - اورجانيزد كايوس -باى فوتو بوتيك للتسويق اللكترونى

Boutique شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    29391 ورقم قيد  

186779    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  التسويق 

اللكترونى  إقامة وتنظيم الحفلت العامة و المؤتمرات  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 20 ش محمود عزمى-
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460 - آجنت العقارية Agent Real Estate شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-18 

برقم ايداع    29393 ورقم قيد  186780    مركز عام  عن التسويق العقارى .  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 القاهرة 19 ش احمد 

محمود -مصرالجديده -

461 - الما للتجارة اللكترونية ELMA شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم 

ايداع    29394 ورقم قيد  186781    مركز عام  عن التجارة اللكترونية عبر النترنت  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  التصدير  تصنيع الملبس الجاهزة والحذية والحقائب 

والكسسوارات لدى الغير  تصميم الزياء والحذية الملبس الجاهزة والحقائب والكسسوارات  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة ع 15 - مجموعة 102 - الرحاب - القاهرة الجديدة - ثان -

462 - بروك واى لدارة الصول العقارية BROOK WAY شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

18-05-2022 برقم ايداع    29397 ورقم قيد  186782    مركز عام  عن -التسويق العقارى .  إقامة 

وتنظيم المعارض )عدا المعارض السياحية ( )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  -

ادارة الصول العقارية  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 القاهرة 536 ش محمد نجيب - عمارات البنفسج -

463 - المبراطور للخدمات العلنية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم 

ايداع    29401 ورقم قيد  186783    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة 

والمرئية.  تشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع 

أنواع المأكولت  والتيك اواى.  توريد المنتجات الغذائية.  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 القاهرة 8 ش حسنى احمد خلف -
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 TW Business & Investment Coporation 464 - تى دبليو بيزنيس أند إنفيستمنت كوربريشن

شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    29448 ورقم قيد  

186786    مركز عام  عن - أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 :  - تخطيط وإقامة وتنمية المناطق 

العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم (.  - 

مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري, بشرط أل يقل عدد تلك 

الوحدات عن  خمسين وحدة سكنية, سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية.  - مشروعات السكان 

الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل.  - الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي القديم.  - إقامة 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, على أل يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم , وأل يزيد  إجمالي مساحة الوحدات 

المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع.  - إقامة وتشغيل المراكز 

التجارية )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  - الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت 

والشقق الفندقية والقرى السياحية.  - إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف 

الصناعي والتنقية وتوصيلتها.  - انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية واداراتها واستغللها وصيانتها.  - 

تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط مترو النفاق السطحية أو أجزاء منها. داخل المدن أو بين 

المدن.  - تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل أنفاق السيارات.  سواء كانت تحت )b.o.t( - إقامة أو إدارة وتشغيل 

الجراجات متعددة الطوابق بنظام النشاء والتشغيل وإعادة التسليم  .b.o.t سطح الرض أو فوقها وعدادات 

تنظيم انتظار السيارات بنظام  - إعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات 

الستثمارية في مجال البنية الساسية.  - صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من أنشطة 

صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز   - صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من 

أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز  البيانات, وأنشطة التعهيد وما يرتبط بها من تنمية 

بشرية, 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 المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

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

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

التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.  - تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  - أعمال 

التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.  - إعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها 

والترويج لها.  - إنتاج المعدات وخطوط النتاج.  - أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات 

الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية  والدارية للمصانع.  - إعداد الدراسات 

القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.  - إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  

- إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  - التسويق والترويج لراضي 

المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.  - إنشاء مباني مصانع 

بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.  - إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.  - 

انشاء محطات تموين السيارات.  - إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع السيارات بانواعها وقطع الغيار 

والزيوت الصناعية والميكانيكية والهيدروليكية  والصناعات المغذية للسيارات.  - تصميم أو إنشاء أو إدارة 

وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها وشبكات توزيعها.  - إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتعبئة المواد والمنتجات الغذائية وإضافتها والصناعات الغذائية الوسيطة والنباتات  العطرية.  - إقامة 

وتشغيل مصنع لسحب وتشكيل وتشغيل المعادن واللدائن بانواعها.  - إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإعادة تدوير 

المنتجات البلستيكية والورقية والصناعات التحويلية والضافات الخاصة  بها.  - إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الخشاب ومنتجاتها والثاث المنزلى والمكتبى والكسسوارات الخاصة بهم.  - تجارة الجمله و التجزئة )

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  - إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييزه 

أو إعداده للتوزيع  - مد خطوط شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق 

تنمية بواسطة الناقلت  المتخصصة أو النابيب, ول يشمل ذلك نقل البترول.  - إقامة وتشغيل مصنع لتحلية 
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وتعبئة المياه الطبيعية.  -  أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة.  

- اعداد التصميمات الهندسية.  - الشراف على تنفيذ المشروعات.  - ادارة المشروعات.  - اعداد دراسات 

الجدوى للمشروعات.  - القيام باعمال تنسيق و صيانة و ادارة وتجميل الحدائق و الطرق و الميادين )اللند 

سكيب(.  - مقاولت اعمال التشطيبات والديكور.  - إنشاء وتشغيل دور المناسبات.  - انشاء و إدارة وتشغيل 

الملهى الترفيهية للطفال.  - شراء وبيع وتاجير وامتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق 

واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد  اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه 

والداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها   اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه 

والتجاريه والداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها  او استغللها لحسابها او لحساب الغير.  - 

التوريدات العمومية وعلى الخص توريد المعدات واللت الخفيفة والثقيلة بكافة أنواعها والخامات والمهمات 

والدوات  وقطع الغيار.  - صيانة المعدات واللت الخفيفة والثقيلة بكافة أنواعها والدوات وقطع الغيار.  - 

الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية .  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 

121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى 

حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما 

ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  - التوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  - الوساطة التجارية.  * مع 

اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة شقة 1 - الدور 

الرضى - 39 شارع عبدالحميد عوض -

465 - ساينس لخدمات التعهيد شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    

29546 ورقم قيد  186788    مركز عام  عن : أنشطة داخل قانون 72    إنشاء وإدارة مراكز التدريب 

لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات    إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة 

فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.    صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من 

أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز  البيانات , وأنشطة التعهيد, وتطوير البرمجيات , 

والتعليم التكنولوجي.   : أنشطة خارج قانون 72    إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد 

البشرية.    إعداد الدورات التدريبية فى مجال العلوم الصحية.وليتم مزاولة النشاط ال بعد موافقة وزارتى 

الصحة و التعليم  -مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار .  

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القليوبية شارع 15 مايو-برج القصى-الدور الثانى-
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466 - إيليت بروديوس ELITE PRODUCE شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

18-05-2022 برقم ايداع    29574 ورقم قيد  186793    مركز عام  عن انشطة قانون 72 لسنة 2017  

- استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي 

المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن 

تستخدم طرق الري  الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  - اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتعبئة وتغليف منتجات الخضروات والفاكهه والحاصلت الزراعية والمواد الغذائية.  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف العصائر والمشروبات ومركزاتها )عدا الكحولية(  اقامة وتشغيل محطة لفرز 

وتدريج ومعالجة وتبريد وتجميد وتجفيف وتشميع وتعبئة وتغليف الخضر والفاكهة والحاصلت  الزراعية.  اقامه 

وتشغيل المراكز التجاريه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - توريد وتصدير الحاصلت الزراعية 

والمواد الغذائية والخضروات والفاكهه بجميع أنواعها.  - التوريدات العمومية.  - التصدير والتوكيلت التجارية  

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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 افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 المنوفية شقة 2 - قطعة 347 - شارع عباس العقاد - 

المنطقة السكنية 11 -

470 - رحاب انور شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    29586 ورقم 

قيد  186798    مركز عام  عن إقامة وإدارة وتشغيل الكافيهات الثايتة.  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 

 G71,G69 الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم

السوق الشرقى الجديد - الرحاب -

471 - مصطفى فتحى للمقاولت شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    

29590 ورقم قيد  186801    مركز عام  عن - المقاولت العامة.  - 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  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القليوبية عقار امام المسجد السعودى - طنط الجزيرة -

472 - ساينو كاميل للتجارة و التوريدات العمومية SINO CAMEL شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   18-05-2022 برقم ايداع    29593 ورقم قيد  186802    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا / 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  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 46 ش على امين- مدينة نصراول -
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467 - استراميند Astra Mind شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    

29583 ورقم قيد  186795    مركز عام  عن * انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية و البيطرية و 

المصال و اللقاحات والمستحضرات الدوائية و المستلزمات و  الجهزة الطبيه و المحاليل الطبية بمختلف 

انواعها و المكملت الغذائية و الغذية الطبية الخاصة و العشاب الطبية و  مستحضرات التجميل و المطهرات 

و المبيدات و العشاب الطبية والغذية الطبيه و العلف السائلة و البودرات و  البرمكسات و مستحضرات 

معهد التغذية و هيئه سلمه الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة و تصنيع كل  ما سبق لدى الغير  

* التوريدات العمومية.  * حق استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  * إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب 

وتنمية الموارد البشرية  * تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها  * 

اعداد الدراسات والبحاث العلمية  * التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناً  * التعبئة والتغليف 

والتخزين لدى الغير  * تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية 

بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات 

الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  * الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  * تقديم 

خدمات الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  * التعليم عن بعد.  * إدارة 

المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و  

اجراءات الترخيص بها(.  * تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  * 

التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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 .  

* تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة انواعها  * ادارة الصيدليات  * تنظيم المعارض فيما عدا السياحية بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 45 شارع مكرم عبيد - المنطقة السادسة -

468 - عدنان عباس للتوريدات والمقاولت العامة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

18-05-2022 برقم ايداع    29584 ورقم قيد  186796    مركز عام  عن المقاولت العامة  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  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 100 ابراج امتداد المل -

469 - ورقة عمل Work Sheet شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    

29585 ورقم قيد  186797    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  

اعداد الدورات التدريبية.  تأجير مساحات العمل المشتركة.  التعليم عن بعد.  التجارة العامة فيما هو مسموح به 

قانونا .  تقديم الستشارات الدارية)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 ( .  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 القاهرة 82 شارع العباسية-الدور الثانى-ميدان عبده باشا-العباسية -
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473 - ميزون سيكستي ناين للستثمار التجاري شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   

18-05-2022 برقم ايداع    29599 ورقم قيد  186803    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  - تجارة الملبس  - التوريدات العمومية  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  

وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

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

تقديم الستشارات التسويقية )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 ( .  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة مول لنوفافيستا - جاردن 8 - قطعة رقم 8 بمنطقة المستثمرين الشمالية - التجمع الول -

474 - المرازيق للمقاولت العامة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    

29600 ورقم قيد  186804    مركز عام  عن - المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  - التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - التوكيلت التجارية  - 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 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 القاهرة 5 أ شارع كابول - روكسى -

475 - سوليدو للمباني الحديثة Solido for Modern Building شركة  رأس مالها 105,000.000 قيدت 

فى   18-05-2022 برقم ايداع    29601 ورقم قيد  186805    مركز عام  عن المقاولت العامة  - 

مقاولت انشاء المباني الحديثة  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 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  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة وحدة رقم 131 عقار رقم 7 - ش وهدان - مدينة نصر اول -

476 - جيو بوينت لعمال المساحة Geo Point شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

18-05-2022 برقم ايداع    29608 ورقم قيد  186808    مركز عام  عن • المقاولت العامة والمتخصصة 

والمتكاملة ومقاولت صيانة وانشاء الطرق.  • القيام باعمال الرفع المساحى.  • اعداد التصميمات الهندسية  • 

الشراف على تنفيذ المشروعات  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 رأس المال 

ولئحته التنفيذية ( .  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 القاهرة شقة 42 برج 86 ش هادى جوهر - تقسيم المستقبل - الهضبة الوسطى -
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477 - سوريانا للتصدير 

SURIANA شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    29616 ورقم 

قيد  186809    مركز عام  عن التصدير . التوريدات العمومية . 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 طبقاً لحكام 

 - the village القانون .  بجهة محافظة القاهرة عمارة 13 الدور الول - وحدة رقم 14 بمشروع القرية

التجمع الخامس

478 - فيندورز للتنمية العمرانية Vendors شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-18 

برقم ايداع    29619 ورقم قيد  186812    مركز عام  عن - التسويق العقاري  - تخطيط وإقامة المدن 

العمرانية الجديدة  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 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  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 4 - الدور الول - العقار 

384 - جنوب أكاديمية الشرطة أ - ش التسعين الشمالي -

التجمع الخامس -

479 - الهرام لتجارة الغزل AL-Ahram For Trade of Yarn شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   19-05-2022 برقم ايداع    29750 ورقم قيد  186817    مركز عام  عن تجارة الغزل  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة شقه 51 الدور الخامس 361 زهراء مدينة نصر ش الكهرباء -

480 - الحمراء للتدريب وادارة المطاعم شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-05-19 

برقم ايداع    29751 ورقم قيد  186818    مركز عام  عن  • أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 

2017 :  • إعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال 

البنية الساسية.  • إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   • أنشطة 

خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 :  • اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع 

أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك أواي.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات 

مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 27 أ ش عبد الخالق ثروت -

481 - اسامة تكس انترناشونال شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    

29752 ورقم قيد  186819    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  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 

القاهرة بجوار شركة جلسكو للدوية - نزلة المطحن - خلف شارع التروللي -
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482 - أنتر فيجن اكس للدراسات INTERVISION X شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

19-05-2022 برقم ايداع    29753 ورقم قيد  186820    مركز عام  عن - التوريدات العمومية  -

المقاولت العامة  - التصدير  -اعداد الدراسات العلمية  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى بالفيل رقم 159 - الحى الثالث 

- المنطقة الخامسة -

483 - سيلفر ستار للتنمية الزراعية شركة  رأس مالها 1,500,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم 

ايداع    29754 ورقم قيد  186821    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

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

بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  إقامة المزارع السمكية.  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.  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 القاهرة قطعة 100 /102 -- مركز 

المدينة - القطاع الول - التجمع الخامس -

484 - ادمير للتعليم الدولي شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    

29755 ورقم قيد  186822    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة وتملك المدارس  انشاء الجامعات  اعداد 

البحاث العلمية  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  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 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  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 القاهرة 206 شارع بورسعيد -

485 - إيمورتال للتشطيبات Immortal for finishing شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

19-05-2022 برقم ايداع    29756 ورقم قيد  186823    مركز عام  عن 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 رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  -اعداد التصميمات الهندسية  -التوريدات العمومية  -

مقاولت اعمال التشطيبات  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 القاهرة 6 ش 49 -
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486 - بروجرسيو للتطوير التكنولوجي شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم 

ايداع    29758 ورقم قيد  186824    مركز عام  عن انشطة داخل قانون الستثمار 72 /2017 :  1- 

صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و 

مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم 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- إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة 

شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير 

حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل 

الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  

13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد 

الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث 

والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات 

التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية 

ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى 

رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة  انشطة خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  - التوريدات العمومية  - الوساطة التجارية  - 

التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 

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 اللتزام بافراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة 62 ش يوسف عباس -

487 - ايه اس جي سي للمباني الحديثة ASGC Modern Building شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    29759 ورقم قيد  186825    مركز عام  عن - المقاولت العامة  - 

مقاولت إنشاء المباني  التوريدات العمومية  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  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 القاهرة 28 ش مكرم 

عبيد - شقة 3 -
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488 - أف اى اس لخدمات المنشأت F I S Facility Services شركة  رأس مالها 2,500,000.000 

قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    29760 ورقم قيد  186826    مركز عام  عن - تقديم خدمات 

الصيانة للمبانى والمنشأت  - المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  - مقاولت أعمال النشاءات  - تجارة 

أجهزة التبريد وقطع غيارها وصيانتها  - تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشأت  - توريد مواد النظافة  التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  مقاولت أعمال التشييد والبناء  الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 

1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  ادارة الوحدات السكنية والدارية والتجارية  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 القاهرة مشروع دارنا - 

عمارة 28 - الدور الرضى - شقة 3 - امام كارفور المعادى -

DELICIOUS GROUP FOR TRADING AND  489 - ديليشيس جروب للتجارة وادارة المطاعم

RESTURANT MANAGEMENT شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-19 

برقم ايداع    29762 ورقم قيد  186827    مركز عام  عن -اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة 

والكافتريات  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوكيلت التجارية  -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  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 القاهرة محل رقم 65 - مجموعه 6- كرافت زون - مدينتى - -

490 - كيفا للمقاولت Kiva شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    

29763 ورقم قيد  186828    مركز عام  عن 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 رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - إعداد التصميمات الهندسية  - المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  

- مقاولت أعمال التشييد والبناء  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  - التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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.  - 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  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم N13 -الطابق الرابع 

- عقار رقم 86 - ش عباس العقاد -
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491 - الروضة لدارة وتشغيل المحلت التجارية والسوبر ماركت وتجارة اللبان ومنتجاتها شركة  رأس مالها 

5,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    29764 ورقم قيد  186829    مركز عام  عن ادارة 

وتشغيل المحلت التجارية والسوبر ماركت  تجارة وتوزيع اللبان ومنتجات اللبان  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 القاهرة 19 شارع ارض 

شريف باشا -

492 - إكستريم مرسى علم لدارة الفنادق EXTREME MARSA ALAM شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    29766 ورقم قيد  186830    مركز عام  عن   

اقامة وتشغيل وادارة الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله 

او  المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية .  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 القاهرة شقة 14 عمارة 

2 ش عقبة بن نافع متفرع من ش دوليتان - الخلفاوى -

493 - ايه تو واى للتجارة A2Y For Trading شركة  رأس مالها 125,000.000 قيدت فى   

19-05-2022 برقم ايداع    29767 ورقم قيد  186831    مركز عام  عن تجارة الحدايد والبويات بكافة 

انواعها.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التصدير.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة شقة رقم 5 - عمارة رقم 13 - شارع د. محمد يوسف موسى -

494 - زي ام لدارة المشروعات Z M شركة  رأس مالها 770,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم 

ايداع    29768 ورقم قيد  186832    مركز عام  عن تشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم جميع 

انواع المأكولت والمشروبات والحلويات والوجبات الجاهزة  والمواد الخام والمنتجات الولية الخاصة 

بالمأكولت والمخبوزات" فيما عدا المشروبات الكحولية"  تشغيل وادارة وحدات الطعام المتنقلة  تقديم خدمات 

العاشة "الكاترينج"  تغليف المواد الغذائية لدى الغير  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 

لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 13 ش احمد حشمت - قصر النيل -

495 - تريند كار رينتال TREND CAR RENTAL شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

19-05-2022 برقم ايداع    29769 ورقم قيد  186833    مركز عام  عن شراء وبيع وايجار واستئجار 

السيارات لحساب الشركة ولحساب الغير  تقديم خدمات رجال العمال )فاكس - تصوير مستندات - كتابة 

كمبيوتر - تليفون(  تنظيم المؤتمرات والندوات  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 14 شارع عراقي - الميرية 

البلد -
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496 - زهرة الشام للمخابز والحلويات Rose Alsham for bakeries and sweets شركة  رأس مالها 

510,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    29770 ورقم قيد  186834    مركز عام  عن 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المخبوزات والحلويات من العجين  تجاره الجمله والتجزئه للمخبوزات والحلويات 

من العجين باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده  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 قطعه 16 بلوك المحاجر ) 

30000 ( المنطقة الصناعيه )ب,ج( -

497 - الصحراء الغربية للخدمات البترولية شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم 

ايداع    29771 ورقم قيد  186835    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

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

بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو 

التسمين أو اللحوم.  تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :  - صيانة آبار 

البترول وتنشيطها  - صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية  - حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة 

لغراض البترول .  - العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة  - معالجة السطح من الترسيبات  - 

الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج  - الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي  تربية جميع 

أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  إقامة 

المزارع السمكية.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 20 شارع مخلص اللفى -

Value First For Modern Buildings and  498 - فاليو فرست للمبانى الحديثة والصيانة

Maintenance شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    29772 ورقم 

قيد  186836    مركز عام  عن • المقاولت العامة ومقاولت العمال الكهروميكانيكية ومقاولت انشاء 

المبانى الحديثة.  • التوريدات العمومية.  • صيانة الجهزة الطبية والكهربائية والميكانيكية.  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 

القاهرة 10 ش عبد المتجلى - المنطقة العاشرة -

499 - سى ار ايه للتسويق العقارى والمقاولت CRA شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

19-05-2022 برقم ايداع    29774 ورقم قيد  186837    مركز عام  عن -التسويق العقارى.  -المقاولت 

العامة.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة عمارة 249 -الحى الخامس-التجمع الخامس-
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500 - جنرال بارك لدارة المواقف General Park شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

19-05-2022 برقم ايداع    29775 ورقم قيد  186838    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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.  - ادارة وتنظيم مواقف انتظار السيارات  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 القاهرة 9 عمارات العبور - صلح سالم -

501 - رسانه لتنمية المهارات البشرية Rsanh For Human Skills Development شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    29777 ورقم قيد  186839    مركز عام  عن - 

ادارة دور الحضانة للطفال  - اقامة وادارة مركز لتدريب وتنمية الموارد والكوادر البشرية وتعليم اللغات بكافة 

انواعها  - اعداد الدورات التدريبية  - استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  - الوساطة فى انهاء الجراءات 

الدارية امام الجهات غير الحكومية والسفارات والقنصليات  - تقديم الستشارات والدعم الفنى فى مجال التعليم )

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 ( .  - اقامة وتنظيم الحفلت العامة والندوات 

وورش العمل فى كافة المجالت والمعارض فيما عدا المعرض السياحية بشرط  استصدار التراخيص اللزمة 

لكل معرض على حده  - التعليم عن بعد  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 13 شارع عمر بن الخطاب -

502 - سكاى دريم لقطع غيار الطائرات و الخدمات شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

19-05-2022 برقم ايداع    29778 ورقم قيد  186840    مركز عام  عن -تقديم خدمات الكاترينج  -ايجار 

و استئجار قطع غيار الطائرات  - تقديم خدمات النظافة  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 القاهرة قطعه 30 بلوك 37 - تقسيم المنطقة العاشرة -

نهاية الحى الثامن -

503 - شركة دي أر أتش DRH COMPANY شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

19-05-2022 برقم ايداع    29779 ورقم قيد  186841    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وإدارة مراكز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  إقامة وتنظيم المعارض والندوات والحفلت العامة والمؤتمرات )فيما 

عدا المعارض السياحية  وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  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 المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة B511 -المبنى B -الدور 

الخامس - بورتو نيو كايرو - امتداد شارع التسعين -
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504 - الرائدة للستثمار التجاري شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    

29780 ورقم قيد  186842    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 

التوريدات العمومية  - التصدير  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 القاهرة 9ش عطا احمد -

505 - احمد شعبان محمد ابواحمد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-05-19 

برقم ايداع    29781 ورقم قيد  186843    مركز عام  عن أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات 

ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  - المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية 

الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  - مشروعات البحث والتطوير العلمي من 

أجل التنمية, والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.  - 

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  - إنشاء وإدارة مراكز 

الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 2 شارع المظلوم - برج الياسمين - شقة 903 - زهراء مدينة نصر - مدينه نصراول -

506 - فور بى انترناشيونال للتسويق العقارى 4P International  شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   19-05-2022 برقم ايداع    29782 ورقم قيد  186844    مركز عام  عن التسويق العقارى .  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 12 ش اجا - ميدان سفير -

507 - تى اس اس ار جروب للتجارة العامة والتوريدات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

19-05-2022 برقم ايداع    29783 ورقم قيد  186845    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / 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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الوحدة السكنية رقم 2-بالطابق الرضى -بالعمارة 

رقم 48 -نموذج 750 -بالمجموعة رقم 85

بالمنطقة 8-مدينتى-

511 - أرقى ميد Arka Med شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    

29815 ورقم قيد  186856    مركز عام  عن - تجارة الدوية البشرية والمكملت الغذائية ومستحضرات 

التجميل والمستلزمات الطبية والبيطرية والغذية الخاصة  وتصنيع ما سبق لدى الغير  - التصدير  - 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  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 41 عمارات الشرطة - امتداد المل - طريق الوتوستراد -
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512 - الوتليت للتجارة اللكترونية EL OUTLET شركة  رأس مالها 700,000.000 قيدت فى   

19-05-2022 برقم ايداع    29816 ورقم قيد  186858    مركز عام  عن 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 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 القاهرة شقة رقم 2 - الدور الول - مربع 1113 - بالعقار رقم 3 - شارع محمود رزق -

508 - قريب مصر للتكنولوجيا والتوصيل Greep Misr شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

19-05-2022 برقم ايداع    29784 ورقم قيد  186846    مركز عام  عن -: أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017  - صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير 

اللكترونيات, ومراكز  البيانات, وأنشطة التعهيد وما يرتبط بها من تنمية بشرية, 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 المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  - إدخال البيانات على 

الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  - أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  - 

إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول 

البيانات.  النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك 

رقمنة المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - توصيل الطلبات.  "ول يتم 

مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أوالبضائع )الداخلى – الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى  

أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى  

والدولى"  - تصميم وإدارة المواقع اللكترونية.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم 301 - الجريك كامبس - 171 شارع 

التحرير - مبنى الحرم اليونانى - وسط البلد -

509 - رايز اب للتعدين Rise Up Mining شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   

19-05-2022 برقم ايداع    29812 ورقم قيد  186854    مركز عام  عن التنقيب عن الخامات التعدينية 

والمعادن واستخراجها.  استغلل المناجم والمحاجر.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  

الستيراد والتصدير.  - تلتزم الشركة 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.  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 البحر الحمر شقة 119 - الدور الول 

- العقار الكائن خلف مطعم اربياتا - شارع النصر الرئيسى -
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510 - دى ار اى للستثمار العقارى DRE For Real Estate Investment شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    29814 ورقم قيد  186855    مركز عام  عن 

المقاولت العامة  التوريدات العمومية  -الستثمار والتسويق العقارى  الدارة والتسويق السياحي للفنادق 

والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات 

الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون 

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

الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  اقامة وتشغيل وادارة المدارس  -انشاء الجامعات  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 224 القطاع 

الثانى -مركز مدينة القاهره الجديده-التجمع الخامس -

513 - أبيسون اللورد لتجارة المفروشات ABYSON LORD شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

19-05-2022 برقم ايداع    29821 ورقم قيد  186859    مركز عام  عن تجارة المفروشات  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 القاهرة برج السلم 23 ش شاهين - من ش عين شمس -

514 - قمم للنشاءات والتطوير العقاري شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم 

ايداع    29885 ورقم قيد  186861    مركز عام  عن - مقاولت إنشاء المباني  - 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 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 القاهرة 2ش المشروع - عين شمس الغربيه -

515 - أكشن بيتزا Action Pizza شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم 

ايداع    29892 ورقم قيد  186862    مركز عام  عن -اقامة وتشغيل مطعم ثابت لتقديم البيتزا بكافة انواعها 

والمعجنات بكافة انواعها  -تقديم خدمات الكاترينج  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة المحل رقم 1/ب/ 1 نصف الدور الرضى 

العلوى ونصف دور الميزانين يمين مدخل العقار رقم

11 -شارع عباس العقاد -
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 Indigo Technology and Digital  Marketing 516 - انديجو للتكنولوجيا والتسويق اللكترونى

شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    29894 ورقم قيد  186863    

مركز عام  عن - اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه 

وتشغيلها والتدريب عليها  - انتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات وتشغليها 

والتدريب عليها  - ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه.  - انتاج وتطوير النظم المدمجه 

وتشغليها والتدريب عليها .  -اقامة وادارة مواقع على شبكة النترنت  - صناعة تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت بما تشمله من انشطه صناعيه وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات  وانشطة التعهيد 

وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجى .  – التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  – تقديم 

الستشارات فى المجالت الداريه والموارد البشريه والمجالت التسويقيه )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(  – إعادة هيكلة الشركات من الناحيه الداريه 

فقط  -الدعايه و العلن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه  -تصميم و بيع و تاجير المساحات 

العلنية  -تطوير التكنولوجيا الرقمية  -تطوير و تصميم التطبيقات  -التسويق اللكتروني  -التجارة اللكترونيه  

-اعداد تصميمات الجرافيك  -اعداد تصميمات اللوجو  - اقامة وتشغيل مطبعه  - تنظيم المعارض )فيما عدا 

السياحيه( مع اللتزام باستصدار التراخيص اللزمه لكل معرض على حده  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 القاهرة 12 ش 233 مشروع المل -

517 - ديف جاين للتدريب deaf gain شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم 

ايداع    29896 ورقم قيد  186864    مركز عام  عن • اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب 

الموارد البشرية.  • اعداد الدورات التدريبية.  • انشاء وتشغيل مركز متخصص لتدريب للطفال الطبيعيين 

وذوي الحتياجات الخاصة والتدريب على النطق وتعليم لغة  التخاطب.  • اقامة وتشغيل وادارة مركز تدريب 

لتنمية مهارات و قدرات الطفال و رعاية الموهوبين.  • إقامة وتشغيل دور النقاهة والتأهيل النفسي.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القليوبية عقار بجوار مدرسة الصم وضعاف السمع - عزبة الزراعة -

518 - غرناطة للتوريدات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    

29897 ورقم قيد  186865    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  المقاولت العامة.  إدارة الصول 

العقارية.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التصدير والتوكيلت 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 .  استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(.  التخليص الجمركى.  

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 القاهرة 338 شارع جمال عبدالناصر - السلم اول -

Page 196 of 1274 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

519 - سيميولتور للحلول التكنولوجية SIMULATOR SYSTEMS SOLUTIONS شركة  رأس 

مالها 50,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    29898 ورقم قيد  186866    مركز عام  عن 

-التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  -توريد و تركيب و صيانه شبكات 

النترنت و التليفون و مستلزمات الشبكات  - تصميم مواقع اللكترونية  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 4- 

الدور الرضى - ش جمال عبدالناصر - شرق السكه الحديد -كوتسيكا -

520 - كونسبت للمحتوى اللكتروني شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    

29899 ورقم قيد  186867    مركز عام  عن انشطة قانون 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 المحتوى اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  

- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول 

البيانات  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - التوريدات العمومية  - التسويق اللكتروني عبر النترنت  - 

التجارة اللكترونية عبر النترنت  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 3 عمارات الشريف - ش اسوان - متفرع من ش ابو بكر الصديق -

521 - اليطاليه لنظمة اللوميتال شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    

29901 ورقم قيد  186868    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن بكافة أنواعها  

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 القاهرة الدور أ من دور البدروم - من المبنى المكون من ثلثة أدوار - بالمصنع رقم 360 - بالمنطقة

الصناعية - صناعات صغيرة - التجمع الثالث -

522 - إكستريما لتنظيم المعارض Extrema شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-19 

برقم ايداع    29903 ورقم قيد  186869    مركز عام  عن إقامة وتنظيم المعارض )عدا السياحيه( 

والمؤتمرات والحفلت العامه)بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض  على حدة(.  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 

القاهرة 41 ش حسن المأمون-المنطقة الثامنة -
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523 - محمد حمدى عبد العزيز عيسى وشريكه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

19-05-2022 برقم ايداع    29905 ورقم قيد  186871    مركز عام  عن : • أنشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنه 2017  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادى 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.  - استزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

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

بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو 

التسمين أو اللحوم.  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج 

البيض أو التسمين أو اللحوم.  : • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • المقاولت العامة 

والمتكاملة.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 5 - عقار 52 ب - ش محمد فريد -

Hamco Group for General  524 - هامكو جروب للمقاولت العامة والتوريدات العمومية

Contracting and General Supplies شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

19-05-2022 برقم ايداع    29918 ورقم قيد  186872    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتكاملة 

والمتخصصة  - الشراف على تنفيذ المشروعات  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها  

اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلتها  اقامة 

وتشغيل وادارة وصيانة الروافع الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي  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 رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  التصدير  - التوكيلت التجارية  تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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 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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7 ش عبد ل نور - الميرغني - روكسي -

525 - هيماليا للتجارة والمقاولت Himalaya Trading And Contracting شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    29919 ورقم قيد  186873    مركز عام  عن - 

المقاولت العامة والمتخصصة  - تجارة وتوريد كيماويات البناء والكيماويات الزراعية والمبيدات والسمدة 

والمواد الخام  - تجارة ادوات ومواد البناء والدوات الكهربائية والهندسية والكيماويات العامة  - التجارة العامة 

فيما هو مسموح به قانونا  - 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  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ابراج المرشدى بافاريا - طريق الدائرى 

المعادى - برج 12 -
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526 - تامر على عبد الوهاب على وشريكيه شركة  رأس مالها 600,000.000 قيدت فى   2022-05-19 

برقم ايداع    29920 ورقم قيد  186874    مركز عام  عن : • أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 

2017  • تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة للمواد الغذائية واللحوم 

والدواجن المجمدة.  : • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  توزيع المواد الغذائية واللحوم 

والدواجن المجمدة.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 13 ش فرجانى -

527 - مراكش للتوريدات العمومية وتجارة المواد الغذائية والتصدير شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   19-05-2022 برقم ايداع    29949 ورقم قيد  186877    مركز عام  عن التوريدات العمومية  تجارة 

وتوزيع المواد الغذائية  التصدير  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 القاهرة 7 شارع علي رمضان - مؤسسة الزكاه -

528 - أرامكو للخدمات اللوجيستية شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    

29951 ورقم قيد  186878    مركز عام  عن النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع  وليتم مزاولة نشاط 

النقل البرى للركاب و البضائع و المهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه ال بعد ??  القيد بسجل 

الناقلين و استخراج التراخيص بمزاوله النشاط من الهيئة العامة للطرق و الكبارى والنقل البرى مع الخذ فى  

العتبار بأن الهيئة ل تمنح تراخيص مزاولة انشطة النقل السياحى أو الرحلت  - تقديم الخدمات اللوجيستيه من 

الشحن البحرى والتفريغ والتخليص الجمركى  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 2 بالعقار رقم 275 شارع امتداد 

رمسيس 2 -

529 - كاج للستثمار السياحي شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    

29952 ورقم قيد  186879    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وتطوير الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق 

والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او  المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او 

رياضية او تجارية او ثقافية  الدارة والتسويق السياحي للفنادق الثابته و)العائمة السابق الحصول على تراخيص 

لها( والموتيلت والشقق الفندقية  والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  اقامة وتشغيل مارينا اليخوت ومراكز 

الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  إقامة وتنظيم الحفلت العامة والفعاليات والمؤتمرات  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 

-G07 محافظة القاهرة وحدة رقم

بالدور الرابع - بالعقار رقم 100 - شارع الميرغني -

Page 199 of 1274 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

530 - رويال جروب للتصميمات Royal Group co. for Designing شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    29961 ورقم قيد  186880    مركز عام  عن 

اعمال الديكور والتشطيبات  - اعداد التصميمات الهندسية  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 رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات 

العمومية  الشراف على تنفيذ المشروعات  - إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  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 القاهرة 14 ش الدكتور 

علي ابراهيم رامز -

531 - الصخر للمبانى الحديثه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    

29966 ورقم قيد  186881    مركز عام  عن - المقاولت العامه  - التوريدات العمومية من )اسمنت -حديد -

رمل - مواد بناء (  - مقاولت اعمال المبانى الحديثه  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 القاهرة 146 ب شقه 10 -الحى الثالث -التجمع 

الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

532 - نيو واى كونسلتنت لريادة العمال شركة  رأس مالها 120,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم 

ايداع    29995 ورقم قيد  186884    مركز عام  عن - الستثمار العقارى  - التسويق العقارى  - إقامة 

وتنظيم المعارض )فيما عدا السياحيه(والمؤتمرات والحفلت العامه )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  

معرض على حدة(.  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 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  دعم 

ريادة العمال  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل رقم 476 شمال الشويفات -التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

533 - كيتشن زون سليمان ديزاين Kitchen Zone Soliman Designs شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    29997 ورقم قيد  186885    مركز عام  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتصميم المطابخ والثاث المكتبى والمعدنى.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح 

به قانونا.  • التوريدات العمومية وعلى الخص توريد مستلزمات الموبيليا والثاث المكتبى والمعدنى بكافة 

انواعهم.  • التصدير والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم 

اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة  أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة محل رقم 212,211 الدور الثانى فوق الرضى مول جلكسى 306 بالقطعة رقم 307,306 - 

القطاع الثانى - مركز المدينه - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -
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534 - بيلسان هوم للثاث Belsan Home شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-19 

برقم ايداع    29998 ورقم قيد  186886    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث المنزلى  - 

بيع الثاث المنزلى  - تصدير الثاث المنزلى  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 15 شارع يوسف الجندى - باب اللوق -

535 - بيوسينسيس فارما Biosynsis Pharma شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

19-05-2022 برقم ايداع    29999 ورقم قيد  186887    مركز عام  عن تجاره وتوزيع وتسويق وبيع 

وشراء والتسجيل لدى الجهات المختصه للدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائيه  والمستلزمات الطبيه 

والمستحضرات الطبيه ومستحضرات التجميل والخامات الدوائيه والعلف والعشاب الطبيه  والنباتات العطريه 

واضافات العلف ومبيدات الصحه العامه والدويه المصنعه او المركبه والمواد الصيدليه الصلبه  والسائله 

وادوات ومستلزمات طب السنان ورعايه الم والطفل والكواشف المعمليه والمبيدات الحشريه والسمده  

والمطهرات والمنظفات الصناعيه والكيماويه والغذيه الخاصه والمنظفات والمنظفات الصناعيه والكيماويه 

ومستخلصات  الزيوت الطبيعيه والعطور ومواد التعقيم المعمليه ومستحضرات معهد التغذيه وهيئه سلمه الغذاء 

واضافات العلف  السائله والبودرات والبرمكسات والمصال واللقاحات والمحاليل الطبيه والجهزه الطبيه 

وتصنيع وتغليف وتعبئه كل  ماسبق لدى الغير.  -التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسسموح به قانونا.  -

التوريدات العموميه.  -التصدير والتوكيلت 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 .  

-حق استغلل العلمات التجاريه الفرنشايز.  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5 عمارات العبور صلح سالم شقة رقم 5 الدور 

الخامس غرفة رقم 2 -

536 - إنوفو لدارة المشروعات 

 Innovo management شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    

30007 ورقم قيد  186888    مركز عام  عن تقديم الستشارات  وعلى الخص الستشارات التسويقيه)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( . اداره 

المشروعات . مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012  بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و 

اجراءات  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 في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقاً لحكام القانون .  بجهة 

محافظة القاهرة مبنى A2-الدور الثانى - المباني الداريه -كمبوند ميفيدا - التجمع الخامس

537 - الوسام للتطوير العقارى شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    

30027 ورقم قيد  186890    مركز عام  عن -التطوير العقارى   -المقاولت العامة   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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم 11 - النرجس 3 - شارع التسعين - التجمع 

الخامس
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538 - اكوا لتجارة الجمله والتجزئه 

AQUA TRADING شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    30059 

ورقم قيد  186891    مركز عام  عن -التجارة العامة جمله وتجزئة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا    

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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة 18 سرايات المعادى - الدور الخامس

539 - ايه اند ام للخدمات البترولية 

A&M شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    30107 ورقم قيد  

186892    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 سنه 2017:   -انشاء محطات تموين السيارات  -الخدمات 

البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف, وتشمل:  -الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي.  -صيانة آبار 

البترول وتنشيطها.  -صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.  -حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة 

لغراض البترول.  -العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.  -معالجة السطح من الترسيبات.  -

الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.   نشاط خارج قانون 72 سنه 2017:   -تأجير 

شاشات العرض واللوحات العلنية   -تشغيل وإدارة واستغلل محطات تموين السيارات   مع اللتزام بافراد 

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 على 

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

القانون.  بجهة محافظة القاهرة فيل رقم 64 - القرنفل 10 - التجمع الخامس

540 - السلم للمحركات شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30269 

ورقم قيد  186913    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ولف المواتير والمحركات بكافة انواعها  

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة قطعه رقم 245 بمنطقة الصناعات الصغيره )الورش( المنطقه الصناعيه شمال طريق

القطاميه العين السخنه -التجمع الثالث -

541 - استروكر للطارات والبطاريات Stroker شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

22-05-2022 برقم ايداع    30270 ورقم قيد  186914    مركز عام  عن - تجارة الطارات والبطاريات 

واكسسوارات السيارات.  - التوريدات العمومية.  - التصدير.  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 7 سوق 17 مشروع 

12 - الحى السابع -

542 - حور الجنة للحاق العمالة بالخارج شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم 

ايداع    30271 ورقم قيد  186915    مركز عام  عن الحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

الغربية 6 شارع الفالوجا -
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543 - دكتور اورجانيك كوزماتكس DR.Organic Cosmetics شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت 

فى   22-05-2022 برقم ايداع    30274 ورقم قيد  186916    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل 

مستحضرات التجميل و المطهرات و المبيدات و العلف السائلة و البودرات امام الجهات  المختصة و تصنيع 

كل ما سبق لدى الغير  * التوريدات العمومية.  * حق استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  * إقامة وتشغيل 

مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  * تجارة وتوزيع مستحضرات التجميل بكافة أنواعها  * اعداد 

الدراسات والبحاث العلمية  * التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناً  * التعبئة والتغليف والتخزين 

لدى الغير  * تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة 

أنواعها واضافات  العلف ومنتجات العناية الشخصية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما سبق لدى 

الغير.  * الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  * تقديم خدمات الستعلم الميداني عن الشركات 

والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  * التعليم عن بعد.  * إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و  اجراءات الترخيص بها(.  * التصدير والتوكيلت 

التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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 .  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 14 شارع اسماعيل المازنى من شارع عمار بن ياسر -

544 - شوكو نوفو CHOCO NOVO شركة  رأس مالها 12,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم 

ايداع    30275 ورقم قيد  186917    مركز عام  عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة.  

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة وحدة رقم 5759 - الدور السادس - منطقة المطاعم - سيتى ستارز مول -

545 - طعيمة للتجارة العامة شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    

30276 ورقم قيد  186918    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  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 القاهرة 12 ش صالح حرب - الحي السابع -

546 - طاسة وجريل Tasa & Grill شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم 

ايداع    30277 ورقم قيد  186919    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيهات  

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  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 185 شارع شبرا - الخلفاوى -
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547 - اكوافيت لمستلزمات اللعاب المائية  AQUAFIT شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

22-05-2022 برقم ايداع    30280 ورقم قيد  186920    مركز عام  عن - بيع وتوريد وتركيب الدوات 

والمعدات الرياضية  - ادارة وتنظيم المسابقات الرياضية  - اعداد الدورات التدريبية  - بيع وتوريد مستلزمات 

اللعاب المائية  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  

- H07 نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب

الكائن بالطابق الرابع من العقار رقم 100 - بشارع الميرغنى -

548 - رؤوس للستثمار Roos for Investment شركة  رأس مالها 10,900,000.000 قيدت فى   

22-05-2022 برقم ايداع    30281 ورقم قيد  186921    مركز عام  عن انشطة قانون 72 لسنة 2017  

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.  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية من اللحوم بكافة أنواعها الطازجة والمجمدة من اللحوم  

الحيوانية ولحوم الدواجن.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف ومكوناتها  اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات 

الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو  تجميدها ومحطات 

الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلل.  إقامة المزارع السمكية .  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - التوريدات العمومية  مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة المصنع المقام على قطعة 

الرض رقم 232 - منطقة الورش 300 - المنطقة الصناعية شمال

طريق القطامية العين السخنه - التجمع الثالث -

549 - عطا ا جروب للمقاولت شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    

30283 ورقم قيد  186922    مركز عام  عن - المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  - التوريدات 

العمومية  - مقاولت أعمال التشطيبات العامة  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مدينتى B11 -مجموعة 114 - عمارة 95 - 

الدور الرابع - شقة 44 - -
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550 - بيوبلنتا للمكملت الغذائية Bioplanta شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   2022-05-22 

برقم ايداع    30284 ورقم قيد  186923    مركز عام  عن تجارة وتسويق وتوزيع وتوريد والتسجيل لدى 

الجهات المختصة للدوية البشرية والبيطرية واللقاحات والمصال  ومستحضرات التجميل والمستحضرات 

والمستلزمات الطبية والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بجميع انواعها والمكملت  الغذائية والكيماويات الطبية 

وغير الطبية ومواد التعقيم المعملية والمنظفات والمطهرات والمبيدات والعطور والزيوت  العطرية والمنتجات 

الغذائية والغذية الخاصة واللبان ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء والمستحضرات  العشبية 

واضافات العلف السائلة والبودرات والبرمكسات وتصنيع وتغليف كل ما سبق لدى الغير.  - التصدير  - 

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 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 القاهرة 15 ش مكرم 

عبيد -

551 - البوصلة للمحتوى الرقمى  ELPossla L.L.C شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

22-05-2022 برقم ايداع    30286 ورقم قيد  186924    مركز عام  عن 1- أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  2- أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  3- إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  4- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية .  5- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  6- إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها .  7- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  8- تنفيذ و ادارة 

شبكات نقل و تداول البيانات  9- التصالت وخدمات النترنت  10 - المشروعات التى تستثمر في تطوير 

حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  11 - إقامة شبكات نقل 

الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية .  

12 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد 

الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  13 - مشروعات البحث 

والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات 

التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  14 - إنشاء وإدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  15 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  16 - حاضنات العمال التكنولوجية 

ودعم ريادة العمال.  17 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى 

رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة القطعة 8347 - الحى السابع - 

الهضبة الوسطى -
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552 - أوريجن فارما لتجارة المكملت الغذائية Origin Pharma شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

22-05-2022 برقم ايداع    30288 ورقم قيد  186925    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل 

المستحضرات الطبيه لدى الجهات المختصه  تقديم الستشارات فى المجالت الفنيه والدراسات التسويقيه)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 ( .  تجارة وتوزيع وتسويق الدويه البشريه والبيطريه 

ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والغذيه الخاصه والبان  الطفال واغذية الرياضيين والعشاب 

الطبيه والخلصات العشبيه والعطريه والزيوت الطبيه والعطريه وخلصتها  والمصال الطبيه والغير طبيه 

والعطور والمطهرات والمبيدات الحشريه والمستلزمات الطبيه واضافات العلف  والمستحضرات البيطريه 

والكواشف المعمليه والجهزة الطبيه والتعويضيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل والسوائل  والمحاليل الطبيه 

ومواد التعقيم والصابون والمنظفات الصناعيه والمناديل المبلله والمنتجات الورقيه ومنتجات العنايه  الشخصيه 

ومستلزمات التعبئة والتغليف بكافة اشكالها وانواعها وتصنيع كل ما سبق لدى الغير  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرابع -

عقار رقم 85 المنطقه الرابعه -المجاورة الثانية -حى العمارات -

553 - لوج للتجارة والمقاولت LOG شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم 

ايداع    30289 ورقم قيد  186926    مركز عام  عن - تجارة التجزئة والجملة  - التوريدات العمومية  

المقاولت العامة  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 القاهرة المقاولون العرب - مساكن ايديال - عمارة 29 -

554 - احمد عبد الخالق حسن عبد الفتاح وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

22-05-2022 برقم ايداع    30293 ورقم قيد  186928    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المجوهرات والمشغولت الذهبية والفضية والمعدنية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية وحدة رقم 27 - 

سور نادي العبور الرياضي -

555 - الجمهوريه للستثمار التجارى والتوزيع ALGomhoria شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

22-05-2022 برقم ايداع    30294 ورقم قيد  186929    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  توريد مسامير وعدد وحدايد  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 القاهرة 2 شارع مدرسة عباس من 

شارع الشهداء - السبتية -
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556 - جوتك لتجارة اكسسوارات المحمول GO TECH FOR MOBILE ACCESSORIES شركة  

رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30369 ورقم قيد  186932    مركز 

عام  عن 1- التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلي الخص تجارة اكسسوارات المحمول   2- 

التوريدات العمومية وعلي الخص توريد اكسسوارات المحمول   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه وبشرط استصدار التراخيض اللزمه للمارسه هذه النشطه .ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او 

تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة شقه1 بالدور الرضى كمبوند فلورنتاروز-عمارة 

16-الحى الثالث - الهضبه الوسطى -

557 - اللوتس للمراكز التجارية شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم 

ايداع    30376 ورقم قيد  186933    مركز عام  عن : انشطه من داخل قانون 72 لسنة 2017  - اقامة 

وتشغيل المراكز التجاريه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  - اقامة وتشغيل مصنع  * لتصنيع 

المواد الغذائية  * لتصنيع مواد البناء )فيما عدا خام السمنت والحديد والصلب (  * لتصنيع اللت الهندسيه  - 

تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائية ومواد البناء بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  - انشاء وادارة 

وتشغيل المدارس  - اقامة وتشغيل المخابز الليه  - انشاء محطات تموين السيارات  : انشطه من خارج قانون 

72 لسنة 2017  - التطوير العقارى  - اقامة وتشغيل المخازن لتخزين البضائع فيما عدا مخازن الكيماويات 

الخطره  - اقامة وتشغيل وادارة الحضانات  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار  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 القاهرة مكتب 1 فيل 89 - و 2 - حى 2 -

558 - الهرمين للستثمار التجاري شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    

30384 ورقم قيد  186934    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و 

وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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.  تقديم الخدمات اللوجيستية " فيما عدا النقل والشحن البري"  التوكيلت الملحية  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 7 شارع احمد وفيق - ميدان روكسي -

559 - يو اس بى للطاقة الشمسية U.S.P شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   2022-05-22 

برقم ايداع    30385 ورقم قيد  186935    مركز عام  عن توريد وتركيب وصيانة الواح الطاقة الشمسية.  

تقديم الستشارات فى مجال الطاقة الشمسية)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 ( 

.  المقاولت العامة والمقاولت الكهروميكانيكية  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 القاهرة 48 ش ذاكر حسين - الحى السابع -
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560 - مطعم مندى السرورى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    

30388 ورقم قيد  186936    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم جميع 

انواع المأكولت والمشروبات والتيك اواى  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عماره 73 -طيبه مول -طريق النصر -

561 - جريت لمستلزمات الكمبيوتر شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    

30389 ورقم قيد  186937    مركز عام  عن تجارة وتوزيع قطع غيار واكسسوارات الكمبيوتر واجهزة 

اللبتوب  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 القاهرة 3 ميدان عرابي - وسط البلد -

562 - دكان مصر للستثمار التجاري Dukan Misr شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

22-05-2022 برقم ايداع    30392 ورقم قيد  186938    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / 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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 29 ش خالد بن الوليد - الدور الثاني شقة 1 - مدينة 

عباد الرحمن - خلف نادي الصيد -
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563 - مالتى فى فارما Multi V Pharma شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-05-22 

برقم ايداع    30416 ورقم قيد  186939    مركز عام  عن - انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية و 

البيطرية و المصال و اللقاحات والمستحضرات الدوائية و المستلزمات و  الجهزة الطبيه و المحاليل الطبية 

بمختلف انواعها و المكملت الغذائية و الغذية الطبية الخاصة و العشاب الطبية و  مستحضرات التجميل و 

المطهرات و المبيدات و العشاب الطبية والغذية الطبيه و العلف السائلة و البودرات و  البرمكسات و 

مستحضرات معهد التغذية و هيئه سلمه الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة و تصنيع كل  ما 

سبق لدى الغير  * التوريدات العمومية.  * حق استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  * إقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  * تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل 

بكافة أنواعها  * اعداد الدراسات والبحاث العلمية  * التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناً  * 

التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير  * تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول 

والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية 

الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  * الهندسة الوراثية في 

المجالت النباتية والحيوانية.  * تقديم خدمات الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم 

الئتماني(.  * التعليم عن بعد.  * إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و شروط و  اجراءات الترخيص بها(.  * تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات 

الطبية وتصنيعها لدى الغير.  * التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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 .  - تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة انواعها  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 القاهرة 13 شارع احمد 

سمير الصاوى -سراى القبه -

564 - واى - ايه - ام - اوه للمقاولت العامه والتجاره Y A M O شركة  رأس مالها 5,000,000.000 

قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30418 ورقم قيد  186940    مركز عام  عن - المقاولت العامه 

والمتخصصه والمتكامله  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  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 القاهرة 64 شارع بقطر 

-الدور الثانى -عين شمس الشرقيه -

565 - شركة مطعم مستر المندي شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    

30432 ورقم قيد  186943    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة مطعم لتقديم المندي والمشويات  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 القاهرة وحدة رقم 7 و 16 - تقسيم اللسلكي -
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566 - اتشيبتر جروب للستشارات الهندسية Accipiter Group شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   22-05-2022 برقم ايداع    30434 ورقم قيد  186944    مركز عام  عن • 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 سوق رأس المال ولئحته  

التنفيذية(  • المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة و مقاولت التشطيبات والديكور.  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 

 -C3 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب

الدور الثانى - الجامعه مول -

567 - صن فلورز لمراكز الغوص SUN FLOWERS شركة  رأس مالها 650,000.000 قيدت فى   

22-05-2022 برقم ايداع    30438 ورقم قيد  186945    مركز عام  عن ادارة وتملك وتشغيل مراكز 

الغوص  ادارة وتملك وتشغيل مراكز النشطة البحرية والكوا سنتر  ادارة وتملك وتشغيل المراكب ويخوت 

السفاري والوحدات البحرية القائمة بالفعل والسابق الحصول لها على تراخيص  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر طريق 

مرسى علم - حليب - بجوار فندق رويال تيوليب - منطقة رويال تيوليب -

568 - ريليف ايجيبت للتأهيل السلوكي والتنمية البشرية Re life Egypt شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30447 ورقم قيد  186946    مركز عام  عن 

اقامة وتشغيل مركز للعداد والتدريب والتنمية والتأهيل السلوكي للموارد البشرية  تنظيم الندوات الثقافية  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 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  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 القاهرة الدور الرضي - 

العقار رقم 10 الحي السابع - المجاورة الولى -

569 - فاكسيما للبناء والمقاولت Vaxima Construction شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

22-05-2022 برقم ايداع    30448 ورقم قيد  186947    مركز عام  عن 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 رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - اعداد التصميمات الهندسية  - الشراف على تنفيذ 

المشروعات الهندسية  تجارة مواد البناء  المقاولت العامة  - مقاولت التشييد والبناء  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 9 - 

عمارة رقم 8 ب - ش 26 يوليو -
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570 - دوبامين للمقاولت شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    

30449 ورقم قيد  186948    مركز عام  عن • المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  • ادارة 

المشروعات عدا الدارة الفندقية.  • اعداد التصميمات الهندسية  • الشراف على تنفيذ المشروعات  • التوريدات 

العمومية  • 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 

سوق رأس المال ولئحته  التنفيذية(  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 القاهرة عقار 70 منطقة الياسمين 5 - التجمع الول -

571 - انجاز للجراءات الدارية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    

30451 ورقم قيد  186949    مركز عام  عن - انهاء الجراءات الداريه امام الجهات الغير حكومية  - 

التسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4ش كرم عبدالهادى -المنيل -

572 - ستوكلي وير للتجارة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    

30452 ورقم قيد  186950    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  تجارة وتوزيع الملبس  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة بلوك 14 - ع 15 - الواحة -

573 - ويتيكو مصر لشبكات المياه شركة  رأس مالها 60,000,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم 

ايداع    30453 ورقم قيد  186951    مركز عام  عن المقاولت العامة.  اقامة او تشغيل وادارة وصيانة 

محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها.  اقامة او تشغيل وادارة وصيانة محطات 

الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلتها.  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 القاهرة 15 طريق رابعة العدوية - 

طريق النصر -

574 - الصداء للتصدير AL ASDA شركة  رأس مالها 700,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم 

ايداع    30457 ورقم قيد  186952    مركز عام  عن التصدير  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 القاهرة 60 أ ش 105 -
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575 - واي اند واي للتجارة والتوريدات Y & Y شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

22-05-2022 برقم ايداع    30458 ورقم قيد  186953    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  المقاولت العامة  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 القاهرة 11 ب ش عبد الرحمن متفرع 

من شارع عبد الحميد بدوي - مساكن شيراتون -

576 - زوكس لصناعة الحذية ZOCQ`S for Shoes Manufacturing شركة  رأس مالها 

200,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30495 ورقم قيد  186954    مركز عام  عن 

انشطة داخل قانون الستثمار 2017/72   - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحذية الخفيفة والشباشب والشنط  

انشطة خارج قانون الستثمار 2017/72  - تصنيع الحذية الخفيفة والشباشب والشنط لدى الغير  مع اللتزام 

بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 2 ش حسن حجاج - 

كفر الشرفا -

Creamy Cones For Management Of Cafes  577 - كريمى كونز لدارة المطاعم والكافيهات

and Restaurants شركة  رأس مالها 105,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30524 

ورقم قيد  186955    مركز عام  عن لدارة المطاعم والكافيهات.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 43 - مشروع بيتشو امريكان سيتى - زهراء المعادى -
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578 - ركورداتى فارماسيوتيكالز Recordati Pharmaceuticals شركة  رأس مالها 10,000.000 

قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30531 ورقم قيد  186957    مركز عام  عن انهاء اجراءات 

تسجيل الدوية البشرية و البيطرية و المصال و اللقاحات والمستحضرات الدوائية و المستلزمات و  الجهزة 

الطبيه و المحاليل الطبية بمختلف انواعها و المكملت الغذائية و الغذية الطبية الخاصة و العشاب الطبية و  

مستحضرات التجميل و المطهرات و المبيدات و العشاب الطبية والغذية الطبيه و العلف السائلة و البودرات 

و  البرمكسات و مستحضرات معهد التغذية و هيئه سلمه الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة و 

تصنيع كل  ما سبق لدى الغير  * التوريدات العمومية.  * حق استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  * إقامة 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  * تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية 

ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها  * اعداد الدراسات والبحاث العلمية  * التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانوناً  * التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير  * تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور 

ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية 

ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  * الهندسة 

الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  * تقديم خدمات الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا 

الستعلم الئتماني(.  * التعليم عن بعد.  * إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و  اجراءات الترخيص بها(.  * تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة 

والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  * التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 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 .  * تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة انواعها.  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 

القاهرة 12 شارع مصطفى مختار متفرع من شارع عمار بن ياسر -

579 - سوليوم للتوريدات العمومية Solyom شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-22 

برقم ايداع    30532 ورقم قيد  186958    مركز عام  عن تجارة الملبس.  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  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 6 ش اللواء حسين رفقى - سراى القبه -

580 - فولكانو لتنظيم الحفلت Volcano شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   2022-05-22 

برقم ايداع    30533 ورقم قيد  186959    مركز عام  عن ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافيهات لتقديم 

جميع انواع المأكولت والتيك اواي والمشروبات فيما عدا الكحولية  تنظيم الحفلت العامة  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 

القاهرة كامل الطابقين الول والثاني بعد الرضي من العقار رقم 8 - ش الدكتور محمد البطراوي -

المنطقة الولى - مدينة نصر اول -
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581 - اي ريسايكل مصر للتوريدات I Recycle Egypt for Supplies شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30534 ورقم قيد  186960    مركز عام  عن 

نقل وتجميع المخلفات غير الخطرة وتوريدها  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب )الداخلي / الدولي( أو 

النقل البري للبضائع )الداخلي / الدولي( والمهمات  وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد 

بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز  تنظيم النقل البري الداخلي والدولي  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة شقة 3 الدور الثالث - 12 ب تقسيم التصالت - بجوار القرية التكنولوجية -

582 - أتش بى لتجارة الخشاب والموبيليا شركة  رأس مالها 650,000.000 قيدت فى   2022-05-22 

برقم ايداع    30535 ورقم قيد  186961    مركز عام  عن تجارة الخشاب والموبيليا بكافة اشكالهم 

وانواعهم  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 القاهرة 85 شاع حافظ رمضان من شارع احمد فخرى -

583 - لفندر للدعايه والعلن شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    

30585 ورقم قيد  186964    مركز عام  عن -الطباعة والتعبئة والتغليف لدى الغير.  -تجارة الدوات 

الكتابية والمكتبية والهدايا والورق والكرتون والفنيل والكرليك   -تنظيم المعارض )فيما عدا السياحية( 

والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده  -الدعاية والعلن 

بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.  -التوريدات العمومية.   -إنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد 

البيانات ونظم المعلومات اللكترونية  -النتاج الفني و التوزيع للفلم السينمائية و التلفزيونية و الفيديو و 

المسرحيات و المسلسلت الذاعية و التلفزيونية و كافة العمال الفنية من )تصوير- صوت - ميكساج  - دوبلج 

- مونتاج - تحميض نيجاتيف - تصحيح الوان( وبيعها وتوزيعها.  -تقديم الستشارات الهندسية    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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة عمارة رقم 30 شارع البرج - المهندسين

584 - جى ار اس للموارد البشرية GRS For HR شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

22-05-2022 برقم ايداع    30616 ورقم قيد  186965    مركز عام  عن التوريدات العمومية  تقديم 

الستشارات في مجال الموارد البشرية)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 ( .  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 16 ش نورالدين -
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585 - الزينى اوتو تريد للستيراد و التصدير شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

22-05-2022 برقم ايداع    30622 ورقم قيد  186966    مركز عام  عن -الستيراد و التصدير   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  .  -تجاره و بيع السيارات و وسائل النقل بكافه أنواعها و الدراجات 

البخاريه بكافه أنواعها  و قطع الغيار و كماليات و اكسسوارات الدراجات البخاريه  و السيارات   -المقاولت 

العامه   -حق استغلل العلمات التجاريه )  الفرانشيز (  -التوريدات العموميه   -التجارة العامة و التوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا   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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة 2 الدور 

الرضى العقار المقام على القطعه رقم 49- شمال المشتل- التجمع الخامس

586 - ميراكى لتنظيم وإقامة الحفلت والمعارض 

Meraki شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30626 ورقم قيد  

186969    مركز عام  عن -التوريدات العمومية   -إقامة وتنظيم المعارض )فيما عدا السياحية( والمؤتمرات 

والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده  -تجارة وبيع الزهور والنباتات  

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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة مربع 1258 - عمارة 8 - شقة 103 - 

الدور الول - مساكن شيراتون

597 - جى اس ماركتينج سيرفيس JS Marketing Services شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

23-05-2022 برقم ايداع    30796 ورقم قيد  187037    مركز عام  عن التسويق اللكتروني 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 على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة الدور الثالث 136 ش مصر حلوان الزراعى -

598 - ورلد وايد للوساطة التجارية WorldWide Commercial Facilitation شركة  رأس مالها 

20,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    30797 ورقم قيد  187038    مركز عام  عن 

الوساطة التجارية والتسويق 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 و ذلك طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 9 ش محمد احمد متفرع من جزيرة بدران -
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587 - مايتى نيلكون للمحتوى اللكترونى Miyhty Nilcon شركة  رأس مالها 30,000,000.000 قيدت 

فى   22-05-2022 برقم ايداع    30687 ورقم قيد  187026    مركز عام  عن • 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 والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  • إنتاج وتطوير النظم 

المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  • أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  • تنفيذ وادارة 

شبكات نقل وتداول البيانات  • التصالت وخدمات النترنت  • المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق 

الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  • إقامة شبكات نقل الصوت 

والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات  المعنية.  • اقامه 

واداره وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على  

ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون  • مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل 

التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. )مع 

مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنه 2003  • إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  • إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  • حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  • النشطة المتعلقة 

بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي 

والثقافي والفني.  • الدعاية والعلن.  • التصوير الفوتوغرافي فيما عدا التصوير الفوتوغرافي تحت الماء.  

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 القاهرة عمارة 59 قطعة 303 ش النصر اعلى بيتزا هت -

588 - إيفرجرين للستثمار الصناعى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    

30718 ورقم قيد  187027    مركز عام  عن نشاط داخل ق 72:  -أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الورق   - 

أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الكرتون بجميع انواعه  -أقامه و تشغيل مصنع لعاده تدوير الورق و مخلفاته   

نشاط خارج ق 72:  التصدير   مع اللتزام بافراد 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 على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن 

تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقاً لحكام القانون .  بجهة 

محافظة المنوفية قطعه رقم 166- ورش الصناعيه الخامسه

589 - ان ار تى سى للستثمارات التجارية والزراعية 

NRTC for commercial and agricultural investments شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30719 ورقم قيد  187028    مركز عام  عن -التجارة العامة 

والتوزيع والتسويق فيما هو مسموح به قانونا.   -التوريدات العمومية.   - استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.  -استزراع الراضي المستصلحة.  ويششترط في الحالتين أن تكون 

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

الري بطريق الغمر.  -التصدير.  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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة 

القاهرة الدور الرضى - 9 شارع هاشم عبدالفضيل - حدائق المعادى
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590 - دجانة تكنولوجيز 

DUJANA TECHNOLOGIES شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم 

ايداع    30725 ورقم قيد  187029    مركز عام  عن -صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله 

من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة 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 المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.   -إدخال البيانات على 

الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.   -أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.   -إنتاج 

وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.   -أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات   -

تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات   -التصالت وخدمات النترنت  -المشروعات التي تستثمر في تطوير 

حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  -إقامة شبكات نقل الصوت 

والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.  -اقامه واداره 

وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص 

من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون  -مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. )مع مراعاة قرار 

وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنه 2003(  -إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات   -إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات 

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

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

والفني.   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 طبقاً لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة شارع عطية الصوالحى - أبراج السراج 

مول - برج 2 مدخل 3 - شقة 98 - دور 9

609 - أورانيوس للتجارة والتوريدات شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم 

ايداع    30810 ورقم قيد  187050    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

وعلى الخص تجارة الماكينات والمعدات بكافة انواعها.  التوريدات العمومية.  التصدير.  إدارة المشروعات.  

التجارة اللكترونية عبر النترنت.  البيع بالعمولة.  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 القاهرة قطعة 5158 - المجاورة الخامسة - المعراج - 

خلف كارفور المعادى - زهراء المعادى -

616 - ايه اند تى ام للمقاولت العامة A&TM شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-23 

برقم ايداع    30822 ورقم قيد  187057    مركز عام  عن المقاولت العامة.  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  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة شقة 1 - برج النيل - شارع العشرين القبلى - حدائق حلوان -
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617 - مار مار لتصنيع الملبسMar Mar شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-23 

برقم ايداع    30824 ورقم قيد  187058    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  

تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  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 القاهرة 112 عمارات الفتح - حي 

السفارات -

591 - ايهاب الزين التعليمية شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    

30789 ورقم قيد  187031    مركز عام  عن  - انشطة داخل قانون الستثمار 72 :  1- صناعة تكنولوجيا 

المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و 

أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم 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- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال 

التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول 

البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية 

بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و 

البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية ويشمل ذلك شبكات 

الهاتف المحمول.  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و 

القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - 

مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  

) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - 

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز 

الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال 

التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات 

إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  انشاء او اداره او تشغيل المدارس  - 

انشاء الجامعات  - انشاء او اداره او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديده  اقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديده   انشطة خارج قانون الستثمار 72 :  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.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 

القاهرة عمارة 8 - شارع ذاكر حسين -
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592 - رامي .ان لنتاج البلستيك RAMI.N FOR PLASTIC شركة  رأس مالها 1,000,000.000 

قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    30790 ورقم قيد  187032    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المنتجات البلستيكية وإعادة تدوير الحبيبات البلستيكسة  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 القاهرة 375 ش مسجد الرحمن - من 

جسر السويس - تقسيم عمر بن الخطاب -

593 - الزدهار للستثمار الزراعى والنتاج الحيوانى شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   

23-05-2022 برقم ايداع    30791 ورقم قيد  187033    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين 

أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة   2008  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج 

السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج 

السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  إقامة المزارع السمكية .  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية أبو رقبة بجوار الوحدة الصحية 

-

594 - وودل لند للتطوير العقاري Waddle Land Real-Estate Development شركة  رأس مالها 

200,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    30792 ورقم قيد  187034    مركز عام  عن 

الستثمار والتطوير العقارى .  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. 

واستزراع الراضي المستصلحة.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 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  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة شقة 6 - فيل 34 النرجس 1 - ش التسعين الجنوبي - التجمع الخامس -

595 - ايفينت لند للتطوير العقارى Event Land Real-Estate شركة  رأس مالها 200,000.000 

قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    30793 ورقم قيد  187035    مركز عام  عن الستثمار والتطوير 

العقارى .  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي 

المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن 

تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة   2008  التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا / 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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 5 فيل 34 النرجس 1-ش التسعين الجنوبى-

التجمع الخامس-
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596 - أنغامى للنتاج الفنى شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    

30795 ورقم قيد  187036    مركز عام  عن 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 (  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 1-الدور الرضى-عمارة 

1/ 29 -شارع الحرية-امام مكتب التامينات الجتماعية-المنطقة التاسعة -

599 - ايت شيب تكنولوجى سيرفيس eight ship technology service شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    30798 ورقم قيد  187039    مركز عام  عن - 

تقديم الستشارات فى مجال الخدمات اللوجيستية)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 ( 

.  - تقديم خدمات الدعم الفنى فى مجال تكنولوجيا المعلومات.  • 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 نقل وتداول البيانات  إقامة وتشغيل مخازن البضائع )عدا مخازن 

الكيماويات والمواد الخطرة(.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 1 الدور الثانى عشر - 33 عمارات العبور -

 Vienna Egypt International for Investments 600 - فيينا ايجيبت انترناشيونال للستثمارات

شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    30800 ورقم قيد  187040    

مركز عام  عن - تجارة وتوزيع المواد الغذائية والسلع الستهلكية  - 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.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

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

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق 

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

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  تربية جميع أنواع 

الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  إقامة 

المزارع السمكية وكذا صيد السماك.  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  تقديم الخدمات البترولية 

المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :  - صيانة آبار البترول وتنشيطها  - صيانة معدات الحفر 

والمضخات البترولية  - حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .  - العمال المدنية 

المكملة لعمال الحفر والصيانة  - معالجة السطح من الترسيبات  - الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف 

وأنابيب النتاج  - الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي  - تجارة السمدة والمخصبات الزراعية 

والبتروكيماويات والفحم البترولي والكبريت وجميع مشتقاتهم  - 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 29 ش الحجاز - 

الدور الثالث - شقة 32 -
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601 - كارديان كوزمو كير Cardian Cosmo Care شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

23-05-2022 برقم ايداع    30801 ورقم قيد  187042    مركز عام  عن • اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتعبئه وتغليف الدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائيه وألبان الطفال  والمستحضرات الطبيه والمحاليل 

الطبيه ومستحضرات التجميل والكيماويات ومواد التعقيم والكواشف المعمليه  والمنظفات الصناعيه والعطور 

والعشاب والنباتات الطبيه والمبيدات الحشريه والمستلزمات الطبية والغذية الخاصة  وأغذية الطفال وتصنيع 

كل ما سبق لدى الغير  • التصنيع لدى الغير للدوية البشريه والبيطريه والمكملت الغذائيه وألبان الطفال 

والمستحضرات الطبيه والمحاليل  الطبيه ومستحضرات التجميل والكيماويات ومواد التعقيم والكواشف المعمليه 

والمنظفات الصناعيه والعطور والعشاب  والنباتات الطبيه والمبيدات الحشريه والمستلزمات الطبية والغذية 

الخاصة وأغذية الطفال .  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجاره وتوزيع 

الدوية البشرية والبيطريه والمكملت  الغذائيه وألبان الطفال والمستحضرات الطبيه والمحاليل الطبيه 

ومستحضرات التجميل والكيماويات ومواد التعقيم  والكواشف المعمليه والمنظفات الصناعيه والعطور والعشاب 

والنباتات الطبيه والمبيدات الحشريه والمستلزمات الطبية  والغذية الخاصة وأغذية الطفال .  • انهاء اجراءات 

تسجيل كل ما سبق امام الجهات المختصة.  • التوريدات العمومية.  إقامة وتشغيل وإدارة مركز تجميل للعناية 

بالبشرة والشعر والجسم )بيوتي سنتر( وفيما عدا أجراء العمليات الجراحية. o  • اقامة وتشغيل وادارة مخازن 

الدوية عدا مخازن الكيماويات الخطرة  • إدارة الصيدليات.  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية o  تلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين  

وتنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة شقه 21 عمارات امتداد رمسيس 2 رقم 100 امام قاعة المؤتمرات -شارع الفنجرى -

602 - نيو أدريس لتنظيم المعارض New Address Exhibitions شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    30802 ورقم قيد  187043    مركز عام  عن التسويق العقارى  

تنظيم المؤتمرات والمعارض فيما عدا السياحية )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 15 ش صقلية - المنطقة السادسة -

 PEACE MAKER REAL ESTATE DEVELOPMENT 608 - بيس ميكر للتطوير العقاري

شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    30809 ورقم قيد  187049    

مركز عام  عن الستثمار والتطوير العقاري  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 2 - فيل 34 - النرجس 1 - شارع التسعين الجنوبي - التجمع الخامس - القاهرة

الجديدة - أول -
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Mecano Group for  603 - ميكانو جروب لنظم المعلومات الجغرافية والستشعار عن بعد

Geographic Information Systems and Remote Sensing شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    30803 ورقم قيد  187044    مركز عام  عن 

المقاولت العامة  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 رأس المال ولئحته التنفيذية ( 

.  التوريدات العمومية  - القيام بأعمال التشطيبات والديكورات  - القيام بأعمال تنسيق الحدائق )اللند سكيب(  

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. 

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

الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  اقامة وتشغيل وادارة مركز تجميل للعناية 

بالبشرة والجسم والشعر بدون إجراء عمليات جراحية )بيوتي سنتر(  اقامة وتشغيل دور الحضانة  - مشروعات 

البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية, والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  

ومشروعات التكنولوجيا الحديثة .  - تصميم أنظمة المعلومات الجغرافية.  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 القاهرة عقار رقم 3ج - تقسيم 3166 

ضمن 3163 تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والسكان للضباط

- العاملين بالدارة العامة لمباحث تنفيذ الحكام -

604 - سويز للستثمار suiiz شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    

30805 ورقم قيد  187045    مركز عام  عن -انشطه قانون 72 :   - نشاط صناعة السينما ومنها إقامة أو 

استئجار استوديوهات أو معامل النتاج السينمائي أو دور العرض أو تشغيلها ,  بما في ذلك من تصوير 

وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

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

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة   2008  -تربية الخيول  -اقامة و تشغيل المراكز التجارية و سلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة  - تجارة الجملة و التجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  -الدارة والتسويق 

السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 

بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  تقديم الخدمات البترولية 

المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :  - صيانة آبار البترول وتنشيطها  - - صيانة معدات الحفر 

والمضخات البترولية  - حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .  - العمال المدنية 

المكملة لعمال الحفر والصيانة  - معالجة السطح من الترسيبات  - الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف 

وأنابيب النتاج  - الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي   -انشطه خارج قانون 72 :  - التجارة اللكترونية  - 

الدفع اللكترونى  -التسويق اللكترونى  - الدعاية و العلن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه  تلتزم 

الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  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 القاهرة 39 ش الخليفة 

الراضى - امام حديقة الدولية -
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605 - اشرف عبدالقادر للخدمات الطبية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم 

ايداع    30806 ورقم قيد  187046    مركز عام  عن • اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة 

أو العامة , وما تضمه من أنشطة داخلية علجية أو طبية.  • -اقامة و تشغيل المراكز الطبية التشخيصية أو 

العلجية  • إقامة و تشغيل العيادات التخصصية  -اقامة و تشغيل معمل تحاليل  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / 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  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية حى الفلل - ابراج الزهور الجديدة - ش متفرع من 

ش محكمه السرة -الدور الول -برج ا.د

اشرف عبدالقادر -

606 - كارديان هيلث كير Cardian Health Care شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

23-05-2022 برقم ايداع    30807 ورقم قيد  187047    مركز عام  عن - تجارة وتوزيع الدويه البشريه 

والبيطريه والمكملت الغذائية والبان الطفال والمستحضرات الطبيه والمحاليل الطبيه  ومستحضرات التجميل 

والكيماويات ومواد التعقيم والكواشف المعمليه والمنظفات الصناعيه والعطور والعشاب  والنباتات الطبيه 

والمبيدات الحشريه والمستلزمات الطبيه والغذيه الخاصه واغذية الطفال  - انهاء اجراءات تسجيل الدويه 

البشريه والبيطريه والمكملت الغذائية والبان الطفال والمستحضرات الطبيه والمحاليل  الطبيه ومستحضرات 

التجميل والكيماويات ومواد التعقيم والكواشف المعمليه والمنظفات الصناعيه والعطور والعشاب  والنباتات 

الطبيه والمبيدات الحشريه والمستلزمات الطبيه والغذيه الخاصه واغذية الطفال لدى الجهات المختصه  - 

التصنيع لدى الغير للدويه البشريه والبيطريه والمكملت الغذائية والبان الطفال والمستحضرات الطبيه 

والمحاليل  الطبيه ومستحضرات التجميل والكيماويات ومواد التعقيم والكواشف المعمليه والمنظفات الصناعيه 

والعطور والعشاب  والنباتات الطبيه والمبيدات الحشريه والمستلزمات الطبيه والغذيه الخاصه واغذية الطفال  

- التوريدات العمومية  - اقامة وتشغيل وادارة مخازن الدوية  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا  - اقامة وتشغيل مركز للعناية بالبشره والشعر والجسم )بيوتى سنتر(  - ادارة الصيدليات  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 

القاهرة شقه 21 عمارات امتداد رمسيس 2 رقم 100 امام قاعة المؤتمرات -شارع الفنجرى -

607 - جازيبو للنتاج الفنى Gazebo Productions شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

23-05-2022 برقم ايداع    30808 ورقم قيد  187048    مركز عام  عن - النتاج الفنى لكافة المصنفات 

والنتاج المسرحى  - عرض المصنفات السمعية والبصرية والمرئية  - اقامة وتشغيل معارض خاصة بالفنون 

التشكيلية  - انتاج التطبيقات بمختلف انواعها  - اعداد الدورات التدريبية  - اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب 

وتنمية الموارد البشرية  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة رقم ) 42 ( - شقة رقم ) 5( - غرفة رقم ) 12 ( - شارع 

عبدالخالق ثروت -
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610 - كايونو للتكنولوجيا والمعلومات شركة  رأس مالها 110,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم 

ايداع    30811 ورقم قيد  187051    مركز عام  عن المقاولت العامة  التوريدات العمومية  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 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - تركيب وتشغيل وصيانة 

شبكات تكنولوجيا المعلومات  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و 

تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم 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 المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  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 القاهرة المبنى الدارى 

رقم 5-منتجع زيزينيا-التجمع الخامس-

611 - ستيريو للنتاج الفني شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    

30812 ورقم قيد  187052    مركز عام  عن - النتاج الفنى والتوزيع للمصنفات المسموعة والمرئية.  - 

تنظيم الحفلت العامة.  - 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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 50 كومباوند مستشارى محاكم الستئناف - 

المستثمرين الجنوبية - التجمع الخامس - القاهرة

الجديدة - أول -

612 - كسارات مصر لتشغيل وتشكيل المعادن Egypt Crushers شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   23-05-2022 برقم ايداع    30814 ورقم قيد  187053    مركز عام  عن نشاط قانون 72 لسنة 

2017 :  - اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - التوريدات 

العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6ش التروللي -

613 - الطاحونة ماس للمستلزمات الطبية ELTAHONA MASS شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   23-05-2022 برقم ايداع    30816 ورقم قيد  187054    مركز عام  عن  -انشطة داخل قانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية فيما عدا الدوية.  الستثمار 

العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى 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   -انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  التوريدات 

العمومية.  التصدير.  - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة.  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 القاهرة شقة رقم 2 - الدور الثانى - 15 شارع الرشيدى من شارع القصر العينى -
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614 - مصباح للعلوم والتكنولوجيا Mesbah for Science and Technology شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    30817 ورقم قيد  187055    مركز عام  عن 

انشطة داخل قانون الستثمار 2017/72  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الطبية والجهزة اللكترونية  

- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية البشرية والمحاليل الطبية ومستحضرات التجميل  1- صناعة تكنولوجيا 

المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و 

أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم 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- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال 

التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول 

البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية 

بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و 

البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  13 - اقامه و اداره 

وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على 

ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من 

اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع 

مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - 

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  

المحتوى العلمي والثقافي والفني.  انشطة خارج قانون الستثمار 2017/72  - توريد وتركيب وصيانة الجهزة 

الطبية واللكترونية  - تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية  - إعداد البحاث العلمية والدراسات الكلينيكية وما 

بعد الكلينيكية للدوية والجهزة الطبية  - ادارة الصيدليات  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي 

مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة حي 11/12 م-- التجمع الول -

615 - جاراكوانسى GARKUWANCY شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-23 

برقم ايداع    30819 ورقم قيد  187056    مركز عام  عن الوساطة في انهاء الجراءات الدارية امام 

الجهات الغير حكومية.  السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز 

الطبية والعلجية فى جميع  التخصصات لعلجهم وكل ما سبق ل يشمل نشاط الوساطة فى التامين  التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  الشحن البحرى والجوى للبضائع.  التصدير.  الدارة والتسويق 

السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة جنوب وغرب 

المقطم الجديدة - بجوار الفتاح محروس محمد - قطعة 6397 - الحى الخامس -

المقطم -

Page 225 of 1274 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

618 - صن دبى لصناعة الذهب Sun Dubai شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

23-05-2022 برقم ايداع    30825 ورقم قيد  187059    مركز عام  عن - أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017 :  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وفصل واستخلص وتنقيه وتحليل وتشكيل وسبك الذهب والمعادن 

بكافه انواعها والحجار  الكريمة.  - النشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية واستخراجها.  - تجارة 

الجمله و التجزئة للسبائك والمصوغات والحجار الكريمة )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  * 

وذلك بعد الحصول على موافقة مصلحة سك العمله والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.  - 

أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - تقديم الخدمات التعدينيه من استغلل المناجم والمحاجر.  * مع اللتزام 

بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر عقار رقم 

162 - خلف شركة الشلتين للتعدين - التوطين الجديد - طريق الرحبه -

619 - بست شويس لمنتجات اللحوم Best Choice شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

23-05-2022 برقم ايداع    30826 ورقم قيد  187060    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وإنتاج مصنعات ومنتجات اللحوم والدواجن وتصنيع اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7 عمارات رابعة 

الستثماري -

620 - فالورايزن للبحث والتطوير VALORIZEN شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

23-05-2022 برقم ايداع    30827 ورقم قيد  187061    مركز عام  عن -أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017 :   - مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية, والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.  - أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج 

والمصانع.  - إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.  - إعداد الدراسات القتصادية 

والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  - إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة 

الصناعية.  - التسويق والترويج لراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية 

للمناطق الصناعية.  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  - إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتجميع نظم تدوير المخلفات.  - أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - إعداد البحاث العلمية.  - تقديم 

الستشارات فى مجال البحاث العلمية وفى مجال تطوير نظم تدوير المخلفات )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(.  - تصنيع معدات تدوير 

المخلفات لدى الغير.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار.  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 القاهرة قطعة رقم 571 - منطقة الصناعات الصغيرة )الورش( - منطقة اللف مصنع - 

المنطقة

الصناعية شمال طريق القطامية العين السخنة - التجمع الثالث -
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621 - كمتيفا فارما Kemtiva Pharma شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-05-23 

برقم ايداع    30829 ورقم قيد  187062    مركز عام  عن تجارة وتوزيع وتسويق والتسجيل لدى الجهات 

المختصة للدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية والمستلزمات  الطبية والمستلزمات الطبية 

ومستحضرات التجميل والعلف والعشاب والمطهرات والمنظفات الصناعية والكيماويات  والغذية الخاصة 

ومستخلصات الزيوت الطبيعية والعطور ومواد التعقيم المعملية ومستحضرات معهد التغذية وهيئة  سلمة الغذاء 

واضافات العلف السائلة والبودرات والبرمكسات والمصال واللقاحات والمحاليل الطبية والمطهرات  

الصناعية والتصنيع والتعبئة والتغليف لدى الغير لكل ما سبق.  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 30 مساكن صقر قريش - 

مساكن شيراتون -

622 - تي جي لتوريد وصيانة الجهزة الطبية TG شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

23-05-2022 برقم ايداع    30830 ورقم قيد  187063    مركز عام  عن توريد وتركيب وصيانة الجهزة 

الطبية وقطع غيارها  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  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 شارع حامد باشا فهمي -

623 - كلير فودز لتعبئه و تغليف المواد الغذائية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-23 

برقم ايداع    30832 ورقم قيد  187064    مركز عام  عن أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع و تعبئه و تغليف 

المواد الغذائية . أقامه و تشغيل مصنع لتجفيف و طحن و تعبئه ملح الطعام .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

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

تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة 

من طبيعة أخرى وذلك كله طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة 17 عثمان بن عفان- الهرم

624 - أمين لتجارة مستلزمات الديكور شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم 

ايداع    30834 ورقم قيد  187065    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

والتوريدات العمومية وعلى الخص تجارة وتوزيع وتوريد الباركيه  ومستلزمات الديكور.  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 

القاهرة الدور الرضى - 86 ش مصطفى النحاس -

636 - الدودو جروب للمقاولت شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    

30849 ورقم قيد  187077    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  مقاولت اعمال 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 125 البنفسج عمارات - التجمع الول - القاهرة 

الجديدة - أول -
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637 - ايجل تاتش ليجار السيارات Eagle Touch For Car Rental شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    30850 ورقم قيد  187078    مركز عام  عن - 

ايجار وتأجير السيارات )عدا النقل السياحى والليموزين(.  - التوريدات العمومية.  - التخليص الجمركى.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القليوبية عمارة 9/1  شقة 305 نزهة العبور -

625 - أسمينة لصناعة السينما Asminah شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-23 

برقم ايداع    30835 ورقم قيد  187066    مركز عام  عن : • أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 

2017  • نشاط صناعة السينما ومنها إقامة أو استئجار استوديوهات أو معامل النتاج السينمائي أو دور العرض 

أو تشغيلها ,  بما في ذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع.  • صناعة تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات  وأنشطة 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 المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة 

وبيانات.  • إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  • أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم 

الحاسبات بمختلف أنواعها.  • إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  • أعمال التوصيف 

والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  • تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات  • التصالت وخدمات 

النترنت  : • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية 

وتدريب الموارد البشرية.  • ادارة المشروعات.  مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقية و شروط وإجراءات الترخيص بها.  • تقديم الستشارات )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 سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.  • تنظيم المعارض )عدا 

المعارض السياحية( والمؤتمرات والمهرجانات الفنية والعروض السينمائية بشرط استصدار  التراخيص اللزمة 

لكل معرض على حده.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 16 عقار 15 ج ش 198 دجله المعادى -

626 - المبدع البارع للنشر والتوزيع شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم 

ايداع    30836 ورقم قيد  187067    مركز عام  عن - نشر وتوزيع الكتب.  - تجارة يونيفورم الحضانات 

والدوات الحسابية التعليمية.  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 المنوفية عقار بجوار مسجد الفضالى - ميت سراج -
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627 - حمايه للتطوير والستثمار العقاري شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-05-23 

برقم ايداع    30838 ورقم قيد  187068    مركز عام  عن التطوير العقاري  - الستثمار العقارى .  

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة.  

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 17 الحي العاشر - زهراء مدينة نصر - مدينة نصر ثان -

628 - تايلويند للتجارة اللكترونية Tailwind شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-23 

برقم ايداع    30839 ورقم قيد  187069    مركز عام  عن التجارة اللكترونية عبر النترنت  1- صناعة 

تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  

البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم 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- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال 

التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول 

البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات  12 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى 

رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  التسويق اللكترونى 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 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 

القاهرة 5 شارع الفضل متفرع من شارع طلعت حرب-باب اللوق-وسط البلد -

629 - بارى فيت للتجارة BARI - VIT شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم 

ايداع    30840 ورقم قيد  187070    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  

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  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1 عمارات الشهيد عبدالمنعم رياض - مدينة نصر اول -

630 - امراس للتطبيقات Amras Apps شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم 

ايداع    30841 ورقم قيد  187071    مركز عام  عن - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها  والتدريب عليها .  - إدخال البيانات علي الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 25 - مجموعة 16 - 

مدينتي - القاهرة الجديدة - ثان -
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631 - سي تي اي للتسويق العقاري شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    

30842 ورقم قيد  187072    مركز عام  عن التسويق 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 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 القاهرة شقة بالدور الرضي - 2 

عمارات البنفسج - متفرع من ش احمد عكاشة - التجمع الول -

632 - ار اس للستشارات المالية R S Financial Consulting شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت 

فى   23-05-2022 برقم ايداع    30843 ورقم قيد  187073    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 المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  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 القاهرة عمارة 4120 - شارع القدس - 

المعراج العلوي - زهراء المعادي -

633 - هيردج للمقاولت والستشارات الهندسية Heritage شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

23-05-2022 برقم ايداع    30845 ورقم قيد  187074    مركز عام  عن المقاولت العامة  التوريدات 

العمومية  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 رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  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 القاهرة مكتب بالدور الول - بالعقار رقم 208 - الحي الرابع - التجمع الخامس -

634 - ويلز ستور للملبس والحذية WEALTH STORE شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

23-05-2022 برقم ايداع    30846 ورقم قيد  187075    مركز عام  عن -تجارة الملبس والحذية 

والكسسوارات )رجالى-حريمى-اطفالى(.  -ادارة وتشغيل محلت بيع الملبس والحذية والكسسوارات .  

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 القاهرة عمارة رقم 3-شارع عبدالحميد لطفى -
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635 - بروجيتو للستشارات ودراسات الجدوى شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

23-05-2022 برقم ايداع    30848 ورقم قيد  187076    مركز عام  عن -تقديم الستشارات على الخص 

المالية و فى مجال تنمية الموارد البشرية )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  . 

)  تقديم خدمات رجال العمال من )فاكس- تصوير – تليفون – كتابة كمبيوتر (  - إقامة و تنظيم المعارض )

عدا المعارض السياحية( و الندوات و الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض على حده  

إقامة و تشغيل مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.  اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  - انهاء 

الجراءات الدارية امام الجهات الغير حكومية .  -التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 في 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 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 220 مبنى كراون -التسعين الشمالى -التجمع الخامس

638 - اوبيرا للخدمات الطبية Opera Medical Services شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت 

فى   23-05-2022 برقم ايداع    30851 ورقم قيد  187079    مركز عام  عن إنشاء وإدارة وتطوير 

المنشآت الطبية.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة المواد والمعدات 

والجهزة الطبية.  الستيراد.  - 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 .  المقاولت العامة و المتخصصة و 

المتكاملة.  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 القاهرة فيل رقم 1 - قطعة رقم 124 - مشروع ليندا - طريق النصر - الوتوستراد - حى الملتقى

العربى -

639 - أحمد غنام شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    30853 ورقم 

قيد  187080    مركز عام  عن الستثمار العقارى .  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 64 ش اسماء فهمى -ارض الجولف -

SWS IMMIGRATION CONSULTANTS  640 - اس دبليو اس للستشارات الهجرة و الترجمة

AND TRANSLATION شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    

30856 ورقم قيد  187081    مركز عام  عن - تقديم خدمات الترجمه  تقديم الستشارات فى مجال اجراءات 

الهجرة )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 ( .  - انهاء الجراءات الدارية 

امام الجهات الغير حكومية  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 27 أ ش بغداد -الكوربة -
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641 - حديد وجزر للتدريب عن بعد شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    

30857 ورقم قيد  187082    مركز عام  عن التدريب عن بعد  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 القاهرة غرفه بالدور الرضى -العقار 

رقم 9 ش سيد زكريا -مساكن مصرالجديده للسكان والتعمير -

مساكن شيراتون -

642 - عثمان المصرى لتجارة القمشة بالجملة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-23 

برقم ايداع    30859 ورقم قيد  187083    مركز عام  عن -تجارة القمشة بالجملة  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 القاهرة 31 ش المنجلة -

درب سعادة -

643 - شركة بيت الوطن للستثمار العقارى Beet Alwatn شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

23-05-2022 برقم ايداع    30860 ورقم قيد  187084    مركز عام  عن الستثمار العقارى .  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القليوبية 18 بلوك 28011 - الحى الثالث -

644 - كونداكت للتجارة والنشاءات Conduct For Trade And Construction شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    30862 ورقم قيد  187085    مركز عام  عن - 

التوريدات العمومية  - المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  - مقاولت أعمال النشاءات  - صيانة المعدات 

واللت  - التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  تقديم خدمات الدعم الفنى والستشارات 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 رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - اعداد التصميمات الهندسية  - 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 .  - التصدير  - تأجير المعدات بكافة انواعها فيما 

عدا التأجير التمويلى  - ادارة المواقع اللكترونية  - 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 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 القاهرة الوحدة رقم 6 - 
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648 - ايرون باك للبلستيك والكرتون Iron Pack شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

23-05-2022 برقم ايداع    30866 ورقم قيد  187089    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

البلستيك والسترتش  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواسير الكرتون  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكرتون وقص الروق  - التوريدات العمومية  - 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 .  - التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  - التصدير  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 2 شارع مدخل 

قلما -

649 - ام بلو للتسويق اللكتروني M Blue شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-23 

برقم ايداع    30868 ورقم قيد  187090    مركز عام  عن التسويق اللكتروني 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 على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة شقة 123- 7ش وهدان -
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645 - كونفيو للستشارات والتكنولوجيا Conveyu Consultants and Technoligy شركة  رأس 

مالها 50,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    30863 ورقم قيد  187086    مركز عام  عن 

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 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  1- صناعة تكنولوجيا 

المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و 

أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم 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- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال 

التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول 

البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية 

بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و 

البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  13 - اقامه و اداره 

وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على 

ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من 

اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع 

مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - 

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  

المحتوى العلمي والثقافي والفني.  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6 ش الشهيد رفقي واصف -

646 - اي بي للتجارة IP for Trade شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم 

ايداع    30864 ورقم قيد  187087    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 

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  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 26 ش اخناتون - الشروق -

647 - إمداد لخامات العلف شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    

30865 ورقم قيد  187088    مركز عام  عن - تجارة الجملة والتجزئة والتوزيع لخامات العلف والعلف 

وإضافات العلف والسمدة الكيماوية والمبيدات  الزراعية وتصنيع ما سبق لدى الغير.  - 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الغربية برج الياسمين - امام حديقة الخالدين -
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650 - ايهاب المحمدى محمد هاشم سيف وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

23-05-2022 برقم ايداع    30877 ورقم قيد  187097    مركز عام  عن -: أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017  - تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائية والزيوت والوجبات الجاهزة واللحوم والدواجن بانواعها )

بالمناطق النائية  والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - التوريدات 

العمومية.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1 - عقار رقم 69 - شارع النصر - عمارات صقر قريش - شيراتون 

-

651 - عبد الواسع عبد الولى قاسم وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-05-23 

برقم ايداع    30878 ورقم قيد  187098    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة 

والمنسوجات والقمشة بكافة انواعهم والتطريز الطباعه عليهم وتصنيع  وتنجيد الثاث والحذية.  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 

7 طريق النصر - مبنى الفرسان -

652 - بيكن ليميتد للنشاءات Beacon limited Construction شركة  رأس مالها 3,000,000.000 

قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    30930 ورقم قيد  187102    مركز عام  عن • المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملة ومقاولت النشاءات.  • التوريدات العمومية.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

اللومونيوم.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية.  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3035 المجاورة الثالثه - 

المعراج العلوى - خلف المحكمه القتصادية -

653 - رياض بليهد للخدمات الستشارية و التدريب شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

23-05-2022 برقم ايداع    30965 ورقم قيد  187105    مركز عام  عن • إعداد الدراسات والبحوث 

الفنية والقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية.  • 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 المحتوى 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  • إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية.  • أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  • إنتاج وتطوير النظم 

المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  • إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

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

وتطويرها.  • حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  • النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي 

من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى  العلمي والثقافي والفني  • اعداد 

الدراسات والبحوث الفنية و القتصادية و العلمية  • تقديم الستشارات الفنية و القتصادية و المالية )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(  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 3- 

بالدور 20 - بالعقار رقم 2أ ستار -كورنيش النيل -
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654 - ساستنبل سيتي للستثمار SUSTAINABLE CITY INVESTMENT شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    30972 ورقم قيد  187106    مركز عام  عن 

الستثمار العقارى .  ادارة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية 

والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  الدارة 

والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 

لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  ادارة وتشغيل 

مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 25 شارع عبد 

السلم فريد -

655 - واي اس ام جروب للمقاولت والتوريدات العامة YSM Group شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    31036 ورقم قيد  187110    مركز عام  عن المقاولت العامة  

التوريدات العامة  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 القاهرة 1 ش مساكن صقر قريش - العقار رقم 57 - البساتين -

656 - الصدقاء للتخليص الجمركي شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم 

ايداع    31042 ورقم قيد  187111    مركز عام  عن - التصدير  - التخليص الجمركي  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 15 ش ميدان السيده زينب -

657 - محمد هانى عبد المنعم محمد الجمال و شركاه شركة  رأس مالها 370,000.000 قيدت فى   

23-05-2022 برقم ايداع    31129 ورقم قيد  187119    مركز عام  عن نشاط داخل ق 72:  - استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.  -استزراع الراضي المستصلحة.  ويششترط 

في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة 

في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.   نشاط خارج ق 72:  -تسويق المنتجات   مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

8577 - ش كريم بينونه - الهضبة العليا

660 - سابز كو Subs Co شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    

31200 ورقم قيد  187131    مركز عام  عن ادارة المطاعم والكافتريات لتقديم المأكولت والعصائر 

والمشروبات الساخنة والباردة.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته 

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

Air  الدور الثالث داخل منطقة العاب- POINT90  اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مول

zone -شارع العبور من شارع التسعين- التجمع الخامس-
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661 - ديزاينكس استوديو البداعي Designx Creative Studio شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    31202 ورقم قيد  187132    مركز عام  عن المقاولت العامة  - 

اعمال التشطيبات والديكورات  إقامة وتنظيم المعارض فيما عدا السياحية )بشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لكل معرض على حدة(.  اعداد تصميمات الديكورات والتشطيبات  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 القاهرة 6 ش صقليه -

658 - تى إم للبرمجيات 

TM FOR SOFTWARE شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    

31132 ورقم قيد  187120    مركز عام  عن -صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من 

أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة 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 المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.   -إدخال البيانات على 

الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.   -أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.   -إنتاج 

وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.   -أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات   -

تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات   -التصالت وخدمات النترنت  -المشروعات التي تستثمر في تطوير 

حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  -إقامة شبكات نقل الصوت 

والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.  -اقامه واداره 

وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص 

من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون  -مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. )مع مراعاة قرار 

وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنه 2003(  -إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات   -إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات 

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

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

والفني.   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 طبقاً لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة مبنى الياسمين - 7 شارع 

عبدالحكيم الجارحى - ارض الجولف
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659 - الفسطاط للستثمار الصناعى 

EL FOSTAT FOR INDUSTRIAL INVESTMENTS شركة  رأس مالها 20,000,000.000 

قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    31145 ورقم قيد  187121    مركز عام  عن نشاط داخل ق 72:  

أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع أدوات المائدة من زجاج و خزف و بورسلين    أقامه و تشغيل مصنع لطباعه و 

زخرفه الزجاج و الخزف و البورسلين و الخشاب و المنسوجات   أقامه و تشغيل مصنع لتعبئه و تغليف الزجاج 

و الخزف و البورسلين و الخشاب و المنسوجات  تجارة الجملة و التجزئة  بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم    أقامه و تشغيل الفنادق, الثابتة , ويخوت السفاري, 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, على أل يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم , وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات 

المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع .  نشاط خارج  72:  الستيراد   

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  .  المقاولت العامة المتكاملة و المتخصصة   التوريدات  العمومية    

مقاولت اعمال تشييد المباني   توريد الزجاج و المعدات و الكسسوارات و الدوات المنزليه للمطاعم و الفنادق 

و القرى السياحيه   مع اللتزام بافراد 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 على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة فيل 18 بى - منتجع اسوار - التجمع 

الخامس

662 - دلو للتوريدات شركة  رأس مالها 35,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    31203 

ورقم قيد  187133    مركز عام  عن 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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 30 امتداد ولى العهد -

663 - اول ان وان لتأجير السيارات ALL IN ONE شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

24-05-2022 برقم ايداع    31204 ورقم قيد  187134    مركز عام  عن تجارة زيوت المحركات بكافة 

انواعها  تجارة وبيع وشراء وتأجير السيارات  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة بلوك 150 - عمارة 3 ش 4 - مساكن النصر 

- من شارع 9 -

664 - بايونيرز ستون للمنتجات السمنتية Pioneers Stone شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت 

فى   24-05-2022 برقم ايداع    31205 ورقم قيد  187135    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المنتجات السمنتية )فيما عدا خام السمنت والحديد والصلب(  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 21 فى 35 الشطر السابع -

زهراء المعادى -
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665 - لست منيت للتسويق السياحي  Last Minute شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

24-05-2022 برقم ايداع    31206 ورقم قيد  187136    مركز عام  عن انشطة قانون 72 لسنة 2017 :  

- الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى 

رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  أقامه 

وتشغيل المخيمات السياحيه على ال يقل مستواها عن ثلثه نجوم  3( إقامة وتشغيل وإدارة المراسي النيلية 

متكاملة الخدمات اللزمة لتشغيلها السياحي , بشرط الحفاظ على البيئة النهرية  من التلوث ومن أخطار الحريق 

بالمواقع المحددة والمعتمدة من الجهات المختصة,وأل تقل الطاقة الستيعابية لكل منها  عن عدد 24 فندقاً عائماً.  

اقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  - 

السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية, وغيرها 

مما  يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة.  - السياحة 

البيئية, وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية ومواقع مشاهدة الطيور والشعاب المرجانية وغيرها من النظم البيئية  

المتميزة .  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - الوساطة في انهاء الجراءات الدارية امام الجهات الغير 

حكومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر مكتب رقم 

4 - بالعقار رقم 169 - ش بنك السكان والتعمير -

666 - دوك نيتوورك DOC NETWORK شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-24 

برقم ايداع    31207 ورقم قيد  187137    مركز عام  عن • صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما 

تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير 

البرمجيات و التعليم 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 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  • تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  • التصالت وخدمات 

النترنت  • إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  • النشطة المتعلقة 

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

والثقافي والفني .  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 القاهرة الحرم اليونانى -الدور الثانى - 171 ش التحرير - باب اللوق -
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667 - تاكت ايجيبت لتنمية الموارد البشرية TACT Egypt For People  Development شركة  رأس 

مالها 100,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    31208 ورقم قيد  187138    مركز عام  

عن اقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  إلحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل.  

إقامة وتنظيم المعارض عدا المعارض السياحية والمؤتمرات والندوات )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض  على حدة(.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  التصدير 

والتوكيلت التجارية.  - تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالة 

التجارية, 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 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 24 شارع مصطفى رياض - المنطقة الولى -

681 - أف أوتوماشن للهندسة F Automation For engineering شركة  رأس مالها 500,000.000 

قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    31224 ورقم قيد  187152    مركز عام  عن - توريد وتركيب 

اللوحات الكهربائية ومكوناتها.  - اعداد التصميمات الهندسية.  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية 

الموارد البشرية  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 القاهرة 2 ش بستان الجيش - العباسية -

682 - النامل للتصدير ELANMEL EXPORT شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

24-05-2022 برقم ايداع    31225 ورقم قيد  187153    مركز عام  عن التصدير  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 6 ابراج اغاخان - اغاخان -
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668 - كو - ايكونوميك للستثمار العقاري Co - Economic شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت 

فى   24-05-2022 برقم ايداع    31210 ورقم قيد  187139    مركز عام  عن اقامة وتشغيل الفنادق ) 

الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت 

خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها  الدارة 

والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 

لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  تخطيط وإقامة 

المدن العمرانية الجديدة  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 رأس المال ولئحته 

التنفيذية ( .  التوريدات العمومية  التصدير  - التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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.  تجارة المواد الغذائية  تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :  - 

صيانة آبار البترول وتنشيطها  - - صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية  - حفر آبار المياه والبار غير 

العميقة اللزمة لغراض البترول .  - العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة  - معالجة السطح من 

الترسيبات  - الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج  - الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي  

توريد مستحضرات التجميل  المقاولت العامة  الستثمار العقارى .  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة 416 - الدور الرضي - 

عمارات البنفسج - التجمع الول - -

669 - هليو فوودز للصناعات الغذائية شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم 

ايداع    31211 ورقم قيد  187140    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز وتعبئة وتغليف 

منتجات اللحوم والدواجن الطازجه والمجمده والحمراء  - اقامة وتشغيل مصنع لنتاج مصنعات الدواجن واللحوم 

والسماك الحمراء  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العجائن والمخبوزات  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 .  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 القاهرة 24 شارع قصر 

الطاهره -

670 - دروب لتنظيم الحفلت DROP شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم 

ايداع    31212 ورقم قيد  187141    مركز عام  عن إقامة وتنظيم الحفلت العامة.  تجارة وتوريد الملبس 

الجاهزة.  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 القاهرة عمارة 24 شارع النصارى متفرع من شارع الخمسين - زهراء المعادى -
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671 - توجيذر للتوريدات العمومية Together For Public Supplies شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    31213 ورقم قيد  187142    مركز عام  عن - 

تقديم الستشارات الماليه )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 ( .  - اعداد دراسات 

الجدوى للمشروعات .  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  - 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  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة فيل 240 - المنطقة السابعة - الحى الول - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

672 - أكاسيا للتسويق اللكترونى ACACIA For Digital Marketing شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    31214 ورقم قيد  187143    مركز عام  عن 

التسويق اللكترونى 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 على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 11 عمارات المروة - ارض الجولف -

673 - ايه ام ايه للمبانى الحديثة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    

31215 ورقم قيد  187144    مركز عام  عن • المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة ومقاولت انشاء 

المبانى الحديثة.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  • 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  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة شقة 2 الدور الول عمارة رقم 191 أ - ش العروبه - صلح سالم -

683 - زينب للملبس ZAYNAB شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    

31228 ورقم قيد  187154    مركز عام  عن تجارة الملبس  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 32 - الباثيو 5 - الشروق -

684 - هاني المعصوابي للتجارة العامة والتوزيع HANI ALMASAWABI شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    31230 ورقم قيد  187155    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  التصدير  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 القاهرة 6 شارع دير 

الملك -
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674 - دوبامين فارما Dopamine Pharma شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

24-05-2022 برقم ايداع    31216 ورقم قيد  187145    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية 

البشرية و البيطرية و المصال و اللقاحات والمستحضرات الدوائية و المستلزمات و  الجهزة الطبيه و المحاليل 

الطبية بمختلف انواعها و المكملت الغذائية و الغذية الطبية الخاصة و العشاب الطبية و  مستحضرات 

التجميل و المطهرات و المبيدات و العشاب الطبية والغذية الطبيه و العلف السائلة و البودرات و  

البرمكسات و مستحضرات معهد التغذية و هيئه سلمه الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة و 

تصنيع كل  ما سبق لدى الغير  * التوريدات العمومية.  * حق استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  * إقامة 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  * تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية 

ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها  * اعداد الدراسات والبحاث العلمية  * التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانوناً  * التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير  * تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور 

ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية 

ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  * الهندسة 

الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  * تقديم خدمات الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا 

الستعلم الئتماني(.  * التعليم عن بعد.  * إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و  اجراءات الترخيص بها(.  * تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة 

والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  * التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 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 .  * تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة انواعها.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 1 شارع محمود حافظ - ميدان سفير -

675 - في اتش جروب للتجارة والتسويق اللكتروني VH GROUP شركة  رأس مالها 200,000.000 

قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    31218 ورقم قيد  187146    مركز عام  عن تقديم خدمات رجال 

العمال )فاكس - تصوير مستندات - كتابة كمبيوتر - تليفون(  التجارة والتسويق اللكتروني 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 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 القاهرة 6 شارع محمد النادي -

676 - يونيكورن للتجارةUnicorn for Trading شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

24-05-2022 برقم ايداع    31219 ورقم قيد  187147    مركز عام  عن التوريدات العمومية وعلى 

الخص تجارة وتوريد وتصدير مواد التعبئة والتغليف ومستلزمات البوفيه والمناديل الورقية  والدوات المكتبيه 

والحبار والمفروشات ومستلزمات الديكور والسيراميك والرخام والملبس الجاهزة والشنط  واكسسواراتها 

ومنتجات البلستيك والخشاب ومنتجاتها والمطبوعات والهدايا  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية 

الموارد البشرية  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 القاهرة الدور الخامس - 9ه/ 5 ش احمد عبدالعظيم - من ش النصر الرئيسي -
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677 - ذات للستشارات الدارية That Management Consultancy شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    31220 ورقم قيد  187148    مركز عام  عن تقديم 

الستشارات الدارية )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 ( .  إعادة الهيكلة الدارية 

للشركات.  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 القاهرة فيل 272 - غرب أربيل - التجمع الخامس -

678 - سعف للستثمار شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    31221 

ورقم قيد  187149    مركز عام  عن الستثمار والتطوير العقارى .  إقامة وتشغيل وإدارة الجراجات وساحات 

النتظار ومواقف السيارات  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و 

تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - 

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب 

عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  صيانة المباني والمنشآت  

- التجارة العامة والتوزيع والتسويق فيما هو مسموح به قانونا  - التسويق اللكتروني عبر النترنت  أعمال إدارة 

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

والدارية للمصانع.  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 القاهرة 17 ش قولة - من شارع محمد فريد -

679 - تيلى تارجت لخدمات النترنت Teletarget شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

24-05-2022 برقم ايداع    31222 ورقم قيد  187150    مركز عام  عن -التسويق اللكترونى عبر 

النترنت.  -التصالت وخدمات 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 على تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1 شارع اسماعيل قبانى-شقة 204 -

680 - كسائى للخدمات التعليمية Kisai Educational Services شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   24-05-2022 برقم ايداع    31223 ورقم قيد  187151    مركز عام  عن - إنشاء أو إدارة أو تشغيل 

المدارس.  - إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني .  - إنشاء الجامعات .  - اقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية وتعليم اللغة العربية والنجليزية  - اعداد الدورات التدريبية  تقديم 

الستشارات التعليمية والفنية )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 ( .  اعداد دراسات 

الجدوى للمشروعات التعليمية  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 القاهرة 2 شارع عبدالمنعم رياض -
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685 - كيبرز للدعاية والعلن Keepers Advertising شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

24-05-2022 برقم ايداع    31231 ورقم قيد  187156    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل 

المسموعة والمقروءة والمرئية  - حجز وبيع المساحات العلنية  - تخطيط الحملت الدعائية والعلنية 

وتسويقها  النتاج الفنى والسينمائى والتوزيع للمصنفات المسموعة والمرئية  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  إقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض فيما عدا المعارض السياحية )بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لكل معرض على  حدة(.  اقامة واستئجار استديوهات التصوير  تقديم الستشارات الفنية )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 ( .  بيع أدوات ومعدات التصوير واستئجارها  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 القاهرة 2 شارع بهجت على -

686 - ترانسيفيك للمقاولت العامة Transcivic General Contracting شركة  رأس مالها 

500,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    31232 ورقم قيد  187157    مركز عام  عن 

المقاولت العامة  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 القاهرة 1 عمارات الشركة السعودية - الدور السادس - شقة 2 - ش النزهه -

687 - جى كا للستثمار التجارى GK Investment شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

24-05-2022 برقم ايداع    31233 ورقم قيد  187158    مركز عام  عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم 

و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى.  

التجارة العامة وتجارة الجملة والتجزئة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  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 .  التوريدات العمومية.  إدارة وتشغيل المراكز التجارية.  

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 38 ابراج الملتقى العربى - شيراتون -

688 - ماشينرى فرست لتجارة ماكينات الليزر سى ان سى Machinery First شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    31234 ورقم قيد  187159    مركز عام  عن 

-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.  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح 

به قانونا  -صيانة وتركيب ماكينات الليزر )سى ان سى(  -تجارة وتركيب قطع غيار ماكينات الليزر )سى ان 

سى(  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القليوبية 1 شارع زكريا-
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689 - سفنكس لتوريد المواد الغذائية شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    

31235 ورقم قيد  187160    مركز عام  عن - تجارة وتوريد المواد الغذائية  - 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  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 24 شارع عبدالعاطى جاويش -

690 - بوم للضيافة BOOM شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    

31237 ورقم قيد  187161    مركز عام  عن إدارة وتشغيل المطاعم والكافيهات الثابتة.  إدارة وتشغيل 

محلت اللعاب اللكترونية )البلي ستيشن(.  تقديم خدمات الضيافة والكاترينج.  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 القاهرة الدور الول فوق 

الرضى - برج المهندس - محور المرج )شارع مؤسسة الزكاه سابقاً) -

عزبة النخل الشرقية - المرج -

691 - سكوتش ام بي للستثمار العقاري Scotch MP شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

24-05-2022 برقم ايداع    31241 ورقم قيد  187162    مركز عام  عن انشطة داخل قانون الستثمار 

2017/72  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية  - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الهندسية والجهزة 

الكهربائية  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنسوجات  - اقامة 

وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن وعلى الخص المشغولت الذهبية  اقامه وتشغيل المراكز التجاريه 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة 

الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او 

تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على  ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق 

والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه  الوحدات المبيعه منها على نصف 

اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة 

فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى 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  اقامة وتشغيل 

المخابز اللية والنصف آلية  انشاء او اداره او تشغيل المدارس  انشاء او اداره او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم 

الفنى  - انشاء الجامعات  انشطة خارج قانون الستثمار 2017/72  - التطوير العقاري  - المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملة  - التوريدات العمومية  - تقديم الستشارات العقارية والهندسية والمالية )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(  - ادارة وتشغيل مركز 

لخدمة وصيانة السيارات  - اقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال  - اقامة وتشغيل وادارة مخازن ومستودعات 

البضائع فيما هو مسموح به قانوناً  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

الستثمار  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة  بجهة 

محافظة القاهرة شقه 17 عماره 16 مسلسل 13 سكن مصر -التجمع الثالث -الرحاب -
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692 - نانتونغ للنشاءات NANTONG شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-24 

برقم ايداع    31242 ورقم قيد  187163    مركز عام  عن المقاولت العامة  - تجارة الجملة والتجزئة  - 

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 16 ش الشيخ طه الديناري - الحي السابع -

Saudi British  693 - الشركة السعودية البريطانية الستشارية لطب السنان والتجميل د.ايمان ساق ل

Speicaliz Company for Dental & Beuty شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

24-05-2022 برقم ايداع    31243 ورقم قيد  187164    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز طبى 

متخصص فى طب السنان وجراحات التجميل  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 القاهرة 98 ش سيد زكريا خليل -

694 - دكتوريا لتكنولوجيا المعلومات والتسويق اللكترونى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

24-05-2022 برقم ايداع    31245 ورقم قيد  187165    مركز عام  عن : انشطه من داخل قانون 72 

لسنة 2017  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير 

اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم 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  .- إنشاء وإدارة مراكز 

الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  : انشطه من خارج قانون 

72 لسنة 2017  - التسويق اللكترونى  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار  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 القاهرة 210 ش النزهه -ميدان الحجاز -

695 - سيليوشن للستشارات الدارية Solution شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

24-05-2022 برقم ايداع    31246 ورقم قيد  187166    مركز عام  عن تقديم الستشارات الدارية 

وكذلك في مجال الدعم الفني والبرمجيات )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  . 

)  تنظيم المعارض التجارية )عد السياحية( والمؤتمرات )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على 

حدة(.  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 القاهرة الدور الثالث- 48 ش الطيران - الحي الول -
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696 - ألوانه للعسل اليمنى ALWANOH FOR YEMENI HONEY شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    31247 ورقم قيد  187167    مركز عام  عن التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية وعلى الخص العسل ومشتقاته والزيوت  الطبيعية.  

التصدير.  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 القاهرة 25 عمارات العبور -

697 - الفارس الجديد للكافيهات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    

31248 ورقم قيد  187168    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات  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 القاهرة قطعه 44 -المستثمرين الجنوبيه -التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

698 - عادل ابراهيم السيد عامر وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم 

ايداع    31250 ورقم قيد  187169    مركز عام  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017 :  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية وتجميع المستلزمات الطبية غير المعقمة )عدا الدوية(  نشاط خارج قانون 

72 لسنة 2017 :  - توريد المستلزمات الطبية غير المعقمة )عدا الدوية(  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي 

مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية الدور الرضي - قطعة رقم 7 

- بلوك 20022 - المنطقة الصناعية الولى -

699 - عمادالدين عبدالحليم حسن وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-05-24 

برقم ايداع    31253 ورقم قيد  187170    مركز عام  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017  - تجاره الجمله 

والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  - اقامة وتشغيل 

وإدارة المطاعم والكافيهات الثابته  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7ش بن منظور - منشية البكري -

700 - عاطف حسن احمد يوسف النمكى و شريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

24-05-2022 برقم ايداع    31254 ورقم قيد  187171    مركز عام  عن انشاء او اداره او تشغيل 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية بجوار المسجد الحفير - عزبه الحفير - الخصوص - - -

701 - لونا فاشون للتصميمات Louna Fashion for Design شركة  رأس مالها 2,000,000.000 

قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    31311 ورقم قيد  187180    مركز عام  عن اعداد تصميمات 

الزياء والملبس بكافة انواعها  - اقامة وتشغيل محلت لتجارة الملبس والمنسوجات والجلود والمفروشات 

والثاث والسجاد والمشغولت اليدوية  والتريكو والكروشيه واكسسوارات الملبس بكافة انواعها  - التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  - 

ايجار واستئجار وادارة المحلت التجارية  - التصدير  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 

لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  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 

القاهرة 36 ش حموي - حدائق حلوان - -

Page 248 of 1274 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

702 - ار دى سى سيرفيسز R D C Services شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

24-05-2022 برقم ايداع    31313 ورقم قيد  187181    مركز عام  عن  - التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية وعلى الخص تجارة وتوريد وتوزيع ماكينات  والت وقطع غيار 

المصانع.  - تقديم خدمات الدعم الفنى والصيانة لماكينات والت وقطع غيار المصانع.  - الوساطه التجارية فى 

شراء ماكينات والت وقطع غيار المصانع.  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله 

التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة شقة 21 - الدور العاشر - 609 ش 250 -

703 - مصطفى شعبان عبد المنعم محمد البشبيشى و شركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

24-05-2022 برقم ايداع    31408 ورقم قيد  187185    مركز عام  عن نشاط داخل ق 72:  أقامه و 

تشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة و الطباعة و التطريز على الملبس و القمشة   أقامه و تشغيل مصنع 

لتصنيع القمشة التريكو و جميع مستلزمات التريكو   تجاره الجملة و التجزئة بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  نشاط خارج ق 72:  التوكيلت التجارية و التصدير    

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  .  التوريدات العمومية   مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

الرض رقم 100-ش انابيب البترول - المنطقه الصناعيه - مدينة السلم

704 - الجون للتسويق اللكترونى EL GOWN شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

24-05-2022 برقم ايداع    31409 ورقم قيد  187186    مركز عام  عن -التسويق اللكترونى  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 القاهرة A  5 اشجار دارنا - دائرى المعادى- بجانب كارفور -

705 - شاومى تكنولوجى ايجيبت ليمتد Xiaomi Technology Egypt Limited شركة  رأس مالها 

700,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    31410 ورقم قيد  187187    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  تجارة وتوزيع وتسويق والبيع بالتجزئة للهواتف المحمولة او 

الهواتف الذكية او الجهزة المنزلية الذكية او اى جهزة  رقمية اخرى.  التسويق اللكترونى عبر النترنت 

للهواتف المحمولة او الهواتف الذكية او الجهزة المنزلية الذكية او اى جهزة رقمية  اخرى.  تقديم خدمات 

الصيانة والصلح والدعم الفنى للهواتف المحمولة او الهواتف الذكية او الجهزة المنزلية الذكية او اى  جهزة 

رقمية اخرى.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الوحدات DS07,DS01 -عمارة د - مجمع Waterway 1  -التجمع الخامس 

-
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706 - عمار محمد العبار وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    

31414 ورقم قيد  187190    مركز عام  عن -- انشطة قانون 72 :   - تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق 

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 مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر   العربيه رقم 356 

لسنه 2008  -- انشطة خارج قانون 72 :   - ادارة المطاعم الثابتة والكافيهات  تلتزم الشركة بأفراد حسابات 

مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4 شارع 

العبور - مساكن الجيزه 1040 - بلوك 4 - مدخل 3 - شقة 4 - قسم النهضة - السلم ثان - -

711 - إيه تى إيه للتجارة والتوريدات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    

31438 ورقم قيد  187195    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  - 

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  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5 ش المعهد الدينى - كفر الشرفا -

707 - موناليستا MONALISTA شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    

31416 ورقم قيد  187191    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من 

أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و 

التعليم 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- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- 

إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات 

نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - 

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  12 - النشطة المتعلقة بتحويل 

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

والفني.  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 القاهرة 171 شارع التحرير - باب اللوق -

708 - جبالية للتدريب والتوريدات الزراعية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-24 

برقم ايداع    31417 ورقم قيد  187192    مركز عام  عن -اعداد الدورات التدريبية  -تنظيم ورش العمل 

والندوات العامة  -اعداد البحاث العلميه  -قياس المياه العاديه ومياه الرى  -قياس التربة  -تجارة الخضر 

والفاكهه والنباتات العطريه الطازجه والمجففه والشتلت والبذور الزراعيه والصابون الصلب والسائل  وزيوت 

الشعر والبشره والسمده والعلف  -التوريدات العمومية وعلى الخص التوريدات الزراعيه  -التجارة العامه 

فيما هو مسموح به قانونا  -التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان 

تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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 

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القليوبية وحدة رقم 35 أ خط 4 شمال-جمعية احمد عرابى الزراعية-طريق القاهرة السماعيلية

الصحراوى -
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709 - باى فالى للمخيمات السياحية Bay Valley شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

24-05-2022 برقم ايداع    31419 ورقم قيد  187193    مركز عام  عن اقامة وتشغيل المخيمات السياحية 

على أل يقل مستواها عن ثلثة نجوم .  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر شارع 68 - بجوار البنك الهلى -

710 - فيكتورى لداره المشروعات شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    

31424 ورقم قيد  187194    مركز عام  عن أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات 

الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع. اداره المشروعات فيما عدا 

الدارة الفندقية . اداره المشروعات الصناعية . تسويق المنتجات . 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 طبقاً لحكام 

القانون  بجهة محافظة القاهرة 99 ش الثورة

712 - توريدات للتجارة اللكترونية شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم 

ايداع    31462 ورقم قيد  187197    مركز عام  عن -التجارة اللكترونية عبر النترنت.  -التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.   -التوريدات العمومية.   - الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية .  

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين 

وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه, ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

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

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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة 18 ش القدس الشريف - المهندسين - 

العجوزة

713 - دبل دى للعمال المعدنية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    

31485 ورقم قيد  187198    مركز عام  عن -إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن والعمال 

المعدنية.   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 طبقاً لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم 25 -فيوتشر مول

714 - لزونا للتطوير والتخطيط العمراني 

LAZONA شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    31498 

ورقم قيد  187199    مركز عام  عن التطوير والستثمار العقاري . تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية. 

إدارة المراكز التجارية والدارية . 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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة 

القاهرة مبنى BO7 - المبنى الدارى السكنى بيرل دى روا - منطقة خدمات 2 - منتجع لى روا
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715 - منازل الخير للبناء والتطوير شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم 

ايداع    31513 ورقم قيد  187202    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017:  -الستثمار 

العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي القديم.  -تخطيط وإقامة 

وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي 

القديم(.  -إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام النشاء والتشغيل وإعادة التسليم )b.o.t( سواء 

كانت تحت سطح الرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام b.o.t.  -إقامة وتشغيل المراكز 

التجارية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  - إقامة وتشغيل الفنادق, الثابتة , ويخوت السفاري, 

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, على أل يقل مستوى 

الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم , وأل يزيد إجمالي مساحة 

الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع .   نشاط خارج قانون 

72 لسنه 2017:  - شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها 

للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامه المباني والمنشآت عليها   -التطوير العقارى  مع اللتزام بافراد 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 على تحقيق غرضها 

في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون.  بجهة 

محافظة الجيزة 41 شارع عمران

716 - ديكسيف للحلول المتكاملة DEXEF INTEGRATED SOLUTIONS شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    31634 ورقم قيد  187205    مركز عام  عن - 

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 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  - تنفيذ و ادارة 

شبكات نقل و تداول البيانات  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  

- إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - 

انشاء وادارة المناطق التكنولوجية وحاضنات العمال التكنولوجية  التوريدات العمومية  التوكيلت التجارية  

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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.  المقاولت العامة  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية 2 ش الجيش - 

غرب هندسة الري -
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Marseen for Real Estate Marketing and 720 - مارسين للتسويق العقاري والمقاولت

Contracting شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    31638 ورقم قيد  

187209    مركز عام  عن - التسويق العقاري  - الوساطة العقارية  - إستئجار وتأجير الوحدات الدارية 

والسكنية والتجارية  - إدارة الصول العقارية  - المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  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 القاهرة شقة 7 - فيل 84 - الحي الول - المجاورة الخامسة 

- التجمع الخامس -

721 - شركة الرعاية الحيوية لخدمات الستشارات الهندسيةBiocare Co شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    31639 ورقم قيد  187210    مركز عام  عن  

تجهيز المستشفيات والمراكز الطبية  - توريد وصيانة الجهزة الطبية والثاث الطبي والثاث بكافة انواعه  - 

توريد وتركيب أنظمة المستشفيات وأنظمة الذكاء الصطناعي وكاميرات المراقبة وأنظمة كاميرات المراقبة 

وأجهزة  المعامل والكواشف المعملية  مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  - 

تصميم وإنشاء وإدارة المغاسل والمطابخ  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 رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  تصميم وإدارة البرامج والتطبيقات الرقمية  - التصدير  - التوريدات 

العمومية  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  

الشراف على تنفيذ المشروعات  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6ش الدكتور حندوسة - الدور 

الثالث - شقة 10 - جاردن سيتي -
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717 - اكسفيرا لدارة المشروعات XAVIERA شركة  رأس مالها 750,000.000 قيدت فى   

25-05-2022 برقم ايداع    31635 ورقم قيد  187206    مركز عام  عن التصدير  الدارة والتسويق 

السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 

بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  الشحن والنقل البري الداخلي 

والدولي للبضائع  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر 

المصري أو خارجه ال بعد القيد  بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم 

النقل البري الداخلي والدولي.  الشحن البحري والجوي  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 

التوريدات العمومية  المقاولت العامة والمتخصصة  مقاولت اعمال التشطيبات والديكورات  اعداد التصميمات 

الهندسية  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 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  تصميم وادارة 

المواقع اللكترونية  التسويق والتجارة اللكترونية عبر النترنت  تقديم خدمات التعليم عن بعد  تشغيل وادارة 

المدارس  تشغيل وادارة دور الحضانة للطفال  شراء وبيع وتأجير واستئجار السيارات لحساب الغير  تشغيل 

مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  ادارة وتشغيل مراكز البحث العلمي  تشغيل مركز لخدمة وصيانة 

السيارات  تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشات . ومكافحة الحشرات والفات  تشغيل وادارة المطاعم الثابتة 

والكافتريات لتقديم المأكولت والمشروبات "فيما عدا الكحولية"  حق استغلل العلمات التجارية " الفرنشايز"  

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو 

اللحوم.  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة.  اجارة 

وتشغيل المزارع السمكية .  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات 

الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  التصنيع لدى الغير  وتنظيم المعارض 

والمؤتمرات والندوات والحفلت العامة )فيما عدا المعارض السياحية وبشرط استصدار التراخيص  اللزمة لكل 

معرض على حدة(.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 32 شارع مصطفى النحاس -

722 - بلتنيوم باور للثروة المعدنية شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم 

ايداع    31640 ورقم قيد  187211    مركز عام  عن التنقيب عن الخامات التعدينية و المعادن ومنها الذهب 

و استخراجها  -التوريدات العمومية  -استغلل المناجم و المحاجر  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 القاهرة 99 ش السينما القديم -

728 - وسام تريدنج شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    31647 

ورقم قيد  187217    مركز عام  عن • التجارة العامة والتوزيع والتسويق فيما هو مسموح به قانونا.  • 

التوريدات العمومية.  • إقامة وتنظيم المعارض )عدا المعارض السياحية(بشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لكل معرض على حده.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7 ش الدالى حسين -
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718 - ماستر للتطوير اللكتروني شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    

31636 ورقم قيد  187207    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من 

أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و 

التعليم 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- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- 

إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات 

نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - 

المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  

الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول 

علي ترخيص من الجهات  المعنية.  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه 

واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه 

والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 

64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - 

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - 

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من 

صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  19 - التسويق 

اللكتروني عبر النترنت  20 - اعداد البحاث والدراسات التسويقية  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 10 ش محمد فهمي المحضر - 

متفرع من ش الطيران -

719 - سيستماتيك تيم لنظمة المراقبة Systematic Team شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

25-05-2022 برقم ايداع    31637 ورقم قيد  187208    مركز عام  عن تجارة وتوزيع وتركيب كاميرات 

المراقبة والنظمة الخاصة بها والصيانة المتنقلة لكافة الجهزة اللكترونية والكهربائية.  . * مع مراعاة قرار 

وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

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

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  

التوريدات العمومية.  التصدير والتوكيلت 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 .  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  تقديم خدمات الصيانة المتنقلة لللت والمعدات بكافة 

انواعها.  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 القاهرة 4 شارع الشهيد سيد عفيفى على - شقة رقم 6 - الدور الثالث - ارض الجولف -
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723 - شيذا مصر لداره المشروعات و التصميمات SHESA EGYPT شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    31641 ورقم قيد  187212    مركز عام  عن 

إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما 

ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  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 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية ( .  اعداد التصميمات الهندسيه  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى -شقه 1-10 ش شومان -

724 - ذا فكتوري ايجنسي لدارة المشروعات The Factory Agency شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    31643 ورقم قيد  187213    مركز عام  عن 

المقاولت العامة  - التوريدات العمومية  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التصدير  - 

استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 

بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  التصنيع لدى الغير  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 القاهرة قطعة 62 - مجاورة 27 - مدينة

 FIRSTPACK FOR COMMERCIAL INVESTMENT 725 - فيرستباك للستثمار التجارى

شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    31644 ورقم قيد  187214    

مركز عام  عن -التصدير  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 46 ش بهاء الدين زهير -ابو السعود-

726 - إيه إى زاد للبناء A E Z For Building شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

25-05-2022 برقم ايداع    31645 ورقم قيد  187215    مركز عام  عن - المقاولت العامة والمتكاملة 

والمتخصصة  - مقاولت أعمال البناء  - التوريدات العمومية  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا  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 القاهرة 11 شارع محمد عبدالسلم -

727 - سوبيرب لمواد الدعاية Superb شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم 

ايداع    31646 ورقم قيد  187216    مركز عام  عن توريد المطبوعات والهدايا ومواد الدعاية  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 القاهرة 9 ش محمد البدوي -
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Taher Ibrahim Group for  729 - طاهر إبراهيم جروب للمقاولت العامة والتوريدات العمومية

General Contracting and General Supplies شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

25-05-2022 برقم ايداع    31648 ورقم قيد  187218    مركز عام  عن المقاولت العامة  التوريدات 

العمومية  - إعداد التصميمات الهندسية  - تنفيذ أعمال الديكورات  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 26 ارض وزارة المالية - 

التجمع الول -

730 - سيلوان فارما Selwan pharma شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم 

ايداع    31649 ورقم قيد  187219    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية و البيطرية و 

المصال و اللقاحات والمستحضرات الدوائية و المستلزمات و  الجهزة الطبيه و المحاليل الطبية بمختلف 

انواعها و المكملت الغذائية و الغذية الطبية الخاصة و العشاب الطبية و  مستحضرات التجميل و المطهرات 

و المبيدات و العشاب الطبية والغذية الطبيه و العلف السائلة و البودرات و  البرمكسات و مستحضرات 

معهد التغذية و هيئه سلمه الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة و تصنيع كل  ما سبق لدى الغير  

* التوريدات العمومية.  * حق استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  * إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب 

وتنمية الموارد البشرية  * تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها  * 

اعداد الدراسات والبحاث العلمية  * التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناً  * التعبئة والتغليف 

والتخزين لدى الغير  * تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية 

بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات 

الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  * الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  * تقديم 

خدمات الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  * التعليم عن بعد.  * إدارة 

المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و  

اجراءات الترخيص بها(.  * تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  * 

التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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 .  

* تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة انواعها.  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6 ش الصديق -

731 - شموس القمر للنتاج الحيوانى والداجنى شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-25 

برقم ايداع    31650 ورقم قيد  187220    مركز عام  عن 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.  -تجارة الدواجن وجميع انواع الحيوانات  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القليوبية الدور الول -منزل رقم 2 -ش الفنطاس-قرية عرب العيايدة -
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732 - باب الزمن تكنولوجى Time Door Technology شركة  رأس مالها 700,000.000 قيدت فى   

25-05-2022 برقم ايداع    31651 ورقم قيد  187221    مركز عام  عن صناعة تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز  البيانات, وأنشطة التعهيد 

وما يرتبط بها من تنمية بشرية, 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 المحتوى اللكتروني 

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

المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم 

الصناعية.  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  - إنشاء وإدارة 

مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - حاضنات 

العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  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 القاهرة شقة رقم 1 -24 د جنوب الكاديمية - التجمع 

الخامس -

733 - المغسلة المركزية The Laundry Hub شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

25-05-2022 برقم ايداع    31652 ورقم قيد  187222    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مغسلة لغسيل 

الملبس والتنظيف الجاف)دراى كلين(  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

 S109 التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة المحل رقم

بالدور الول والكائن بالمجمع التجارى المسمى)جاردينيا مول(-التجمع الخامس-بالمنطقة )2+3+4( م S3 الحى 

السكنى الثانى-المنطقة الثالثة

734 - ال ار اس للمستشفيات L R S For Hospitals شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

25-05-2022 برقم ايداع    31653 ورقم قيد  187223    مركز عام  عن - - انشطة قانون 72 :  - اقامة 

وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة  - اقامة وتشغيل المراكز الطبية التشخيصية أو العلجية.  

بشرط أن تقدم ) 10 %( سنوياً بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى أومن الحالت التي يتم 

تقديم  الخدمة الطبية أو العلجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز.  - - انشطة خارج قانون 72 :  - ادارة 

المستشفيات من الناحية الدارية فقط  - ادارة المراكز الطبية التشخيصية أو العلجية.  تلتزم الشركة بأفراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 2 شارع فتحى الغريب - خلف 

كلية العلوم - الول علوى -

774 - أرينا جروب للخدمات الترفيهية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم 

ايداع    31977 ورقم قيد  187278    مركز عام  عن -ادارة المطاعم والكافتريات والكافيهات  -ادارة 

محلت اللعاب اللكترونية الترفيهية)البلى ستيشن(  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 15 يو-شقة 42 -قطاع يو-مدينة 

المستقبل )الهايكستب( طريق مصر السماعيلية -
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735 - عطوان بيلدينج للستثمار العقاري Atwan Building شركة  رأس مالها 100,000,000.000 

قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    31654 ورقم قيد  187224    مركز عام  عن  انشطة داخل قانون 

الستثمار 72 /2017:  - الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادى 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 وتنميه المناطق العمرانية  

اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية 

وتبريدها أو  تجميدها.  اقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة  انشاء او اداره او تشغيل المدارس  انشاء او اداره او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى  - انشاء 

الجامعات  انشطة خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  - التطوير العقاري  - ادارة المشروعات  - التوريدات 

العمومية  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

المنوفية مكتب رقم 2 - قطعة رقم 7 - محور خدمات الحي السابع -

Verde Architect For Tourism Investment 736 - فيردى اركتيكت للستثمار السياحى والتوريدات

And Supplies  شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    31655 

ورقم قيد  187225    مركز عام  عن - - انشطة قانون 72 :  - اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت 

والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او  المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او 

رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع  فيها على ال يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد  اجمالى مساحه الوحدات 

المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  - إقامة وتشغيل مارينا اليخوت 

وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  - السياحة العلجية للمرضى وذلك 

بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية, وغيرها مما  يصدر بتحديده قرار من 

الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة.  - السياحة البيئية, وذلك بإقامة وإدارة النزل 

البيئية ومواقع مشاهدة الطيور والشعاب المرجانية وغيرها من النظم البيئية  المتميزة  - اقامة وتشغيل المخيمات 

السياحية على أل يقل مستواها عن ثلثة نجوم  - - انشطة خارج قانون 72 :  - التوريدات العمومية  - 

المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  - مقاولت أعمال التشييد والبناء  - التسويق اللكترونى عبر النترنت  

- ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافيهات  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة 131 شارع جسر السويس -

817 - ام بي اس تشيكن لدارة المطاعم والكافتيريات MBS CHICKKEN شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    32415 ورقم قيد  187349    مركز عام  عن 

اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي وجميع أنواع 

المشروبات  )عدا الكحولية( وتقديم الوجبات الجاهزة بالمطعم اللبناني وتقديم الوجبات اللبنانية على الطريقة 

اللبنانية  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 القاهرة شقة 14 - عمارة رقم 51 - ش القصر العيني -
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737 - ذا بيكنيك تابل فاكتورى للتصنيع The Picnic Table Factory شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    31656 ورقم قيد  187226    مركز عام  عن • أنشطة داخل قانون 

الستثمار رقم 72 لسنه 2017 :   • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبى والموبيليا والمنتجات الخشبية 

بكافة انواعها.  • 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 والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  

• إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  • أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول 

البيانات  • تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات  • التصالت وخدمات النترنت  • المشروعات التي تستثمر 

في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  • إقامة شبكات نقل 

الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات  المعنية.  • 

اقامه واداره وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول 

على  ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون  • مشروعات البحث والتطوير العلمي من 

اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. )مع 

مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنه 2003  • إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  • إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  • حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  • النشطة المتعلقة 

بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي 

والثقافي والفني.  • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 :   • اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك أواي.  

• التصدير.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة عقار بالقطعة خلف بلوك 7/7 مدخل ب /أ خلف الهايكستب-

791 - ماد أرتس للمحتوى اللكترونى Mad Arts Company شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

26-05-2022 برقم ايداع    32189 ورقم قيد  187313    مركز عام  عن إنتاج المحتوي 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  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 القاهرة فيل رقم 14 -شارع ابن النفيس-النرجس-

التجمع الخامس-

806 - قطار الحياة لتنمية الموارد البشرية شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم 

ايداع    32265 ورقم قيد  187334    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة فيل 127 - شارع اخناتون - الحى الخامس - التجمع الخامس -
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738 - بروج لتصميم وإنتاج البرامج Buruj شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-25 

برقم ايداع    31657 ورقم قيد  187227    مركز عام  عن صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما 

تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير 

البرمجيات و التعليم 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 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  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  - التصالت وخدمات 

النترنت  - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و 

الرسوم الصناعية  .  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد 

الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت 

السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه 

والتليفزيون  - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 

64 لسنه 2003  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء 

وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - حاضنات 

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

وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 65 - 

عمارات صقر قريش - صقر قريش -

739 - عامر فيصل فاتح وشريكه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم 

ايداع    31660 ورقم قيد  187228    مركز عام  عن تجاره الجمله والتجزئه للمفروشات والمنسوجات 

المنزلية )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الغربية شارع الصحابة - 

منطقة ابوراضى - بجوار الكفراوى - اول المحله -

740 - اى تشنج دا للمقاولت YI CHENG DA CONTRACTING شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    31664 ورقم قيد  187232    مركز عام  عن 

-توريدو تركيب اللواح و الهياكل المعدنية و السقف المعلقة و القواطع الجبسية و الجمالونات  -التوريدات 

العمومية  -المقاولت العامة  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 324 برج )D( -بورتو نيو كايرو -
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768 - المانات للتطوير العقارى شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    

31911 ورقم قيد  187269    مركز عام  عن التطوير العقارى . المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة . 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . التوريدات العمومية. الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية . تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل 

المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 23 شارع عبد ا دراز - شقة رقم )1( - ارض 

الجولف

Invoice for Collection Services and  741 - إن فويس لخدمات التحصيل والستشارات المالية

Financial Consulting شركة  رأس مالها 180,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    

31666 ورقم قيد  187233    مركز عام  عن - تحصيل الديون والفواتير )عدا التخصيم(  - 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 المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 72 شارع 4 - 

ميدان النافورة -

742 - بهجت للنظمه الهندسيه  و الميكاترونكس و انظمه الطاقه المستدامه ) ميكا فرس ( شركة  رأس مالها 

10,000,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    31686 ورقم قيد  187234    مركز عام  

عن نشاط داخل ق 72:  -أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الجهزه و اللت  المعدات الميكانيكيه  و الكهربائية و 

اجهزه الهندسة الضوئية و اللكترونيات و اجهزه الحاسب اللى و اجهزه الهندسة الجزئية و الهندسة العكسية و 

مكوناتها المختلفة من خامات المعادن ) الحديد و الستانلس ستيل و النحاس و اللومنيوم ( و البلستيك بانواعه و 

البولى و الخشب و الزجاج   - أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع اجهزه و انظمه مراقبه عمليه التصنيع و ماكينات  

التحكم الرقمى   و ادواتها و )سى ان سى( CNCو اجهزه و انظمه مراقبه و فحص الجودة و اجهزه التشغيل 

الرقمى الذكى ) مفاتيح و شاشات رقميه و كروت ذكيه (  - أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الجهزة و اللت و 

المعدات و انظمه و اجهزه توليد الطاقة المستدامة ) طاقه الرياح- الطاقة الشمسة - الهيدروجين الخضر (  - 

أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الجهزة و اللت و المعدات و انظمه التشخيص الطبية و الفحوصات    نشاط 

تقديم الستشارات الهندسية  )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات  خارج ق 72:  -

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(   - تصميم و تطوير الجهزه و اللت  المعدات الميكانيكيه  و الكهربائية 

و اجهزه الهندسة الضوئية و اللكترونيات و اجهزه الحاسب اللى و اجهزه الهندسة الجزئية و الهندسة العكسية  

مع اللتزام بافراد 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 على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة 18 ش جنينه الشريف
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743 - ثرى بى لدارة المشروعات 

3B Project Management شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم 

ايداع    31699 ورقم قيد  187237    مركز عام  عن -اقامه وتشغيل واداره اتيليه لتصميم وعرض وبيع 

الملبس بكافة اشكالها وانواعها  -اقامه وتشغيل واداره مركز تجميل للعنايه بالبشره والشعر والجسم )بيوتى 

سنتر(   -إدارة المشروعات   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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة 

القاهرة 33 ش احمد حشمت - الدور 14 - شقة 8

744 - امازينج تريد للستيراد والتصدير Amazing Trade Company شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    31708 ورقم قيد  187238    مركز عام  عن 

- 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.  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  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 المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية ( .  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 القاهرة 50 ش احمد حسن - قطعة 3 - بلوك 11 - المنطقة التاسعة

745 - تالس مصر ش.ذ م .م

 THALES EGYPT LLC شركة  رأس مالها 16,000,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    

31712 ورقم قيد  187239    مركز عام  عن التجارة العامة و التوزيع  فيما هو مسموح به قانونا  تجاره 

جميع أنواع المعدات الكهربائية و اللكترونية و الميكانيكية و البرامج و النظمة  بيع و شراء جميع المنتجات و 

المكونات  و المواد التي تستخدم لتجميع المعدات الكهربائية و اللكترونية و الميكانيكية  و البرامج و النظمه  

اعداد دراسات الجدوى للمشروعات   اعداد الدراسات القتصادية  و التقنيه  اعداد البحاث العلمية    توريد و 

تركيب  و صيانه الجهزة و  اللت  و المعدات الكهربائية و البرامج و النظمه     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 طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة مبنى بليوم الدارى - الدور الخامس- قطعه رقم 22- القطاع 

الول - ش التسعين الجنوبى - التجمع الخامس

746 - قطان للستشارات الهندسية شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    

31742 ورقم قيد  187240    مركز عام  عن 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 رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 103 - عمارة 22 - ملحق الثانية - شارع 

يوسف عباس -
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747 - ام فور ايه اس للتشييد والبناء M4AS شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2022-05-25 

برقم ايداع    31743 ورقم قيد  187241    مركز عام  عن - المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  - 

مقاولت أعمال التشييد والبناء  - إعداد التصميمات الهندسية  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 21 عمارات العبور - صلح سالم -

748 - شانجج ميديا برودكشن للنتاج والتوزيع السينمائى Change Media Production ش.ذ.م.م شركة  

رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    31744 ورقم قيد  187242    مركز 

عام  عن : نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017  نشاط صناعة السينما ومنها اقامة او استئجار استوديوهات او 

معامل النتاج السينمائى او دور العرض او تشغيلها, بما  فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض 

وتوزيع  : نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017  إقامة و تنظيم المعارض )فيما عدا السياحيه( و المؤتمرات و 

الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض على حده  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل رقم 8 كمبوند الياسمين شارع التسعين 

الشمالى -التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول

749 - توب بست لتصنيع وتجارة الملبس شركة  رأس مالها 1,500,000.000 قيدت فى   2022-05-25 

برقم ايداع    31746 ورقم قيد  187243    مركز عام  عن • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة.  

• تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 67 ش الخلفاء الراشدين -

750 - ميجا سمارت تريد لتوريد اللت والمعدات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

25-05-2022 برقم ايداع    31750 ورقم قيد  187244    مركز عام  عن توريد اللت والمعدات وقطع 

غيارها ومستلزمات خطوط النتاج  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  

التصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله 

التجارية 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 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 105 شارع ماهر بدوي -
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751 - دالس لدارة المشروعات Dallas Project Management شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    31775 ورقم قيد  187245    مركز عام  عن 

- تجارة المنظفات وادوات النظافه ومستلزماتها  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 

التوريدات العمومية  - حق استغلل العلمات التجاريه )الفرانشايز(  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعه رقم 12 بلوك 4 تقسيم 

العبور -

752 - اس كيه للمحاجر شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    

31792 ورقم قيد  187246    مركز عام  عن التوريدات العمومية  المقاولت العامة  استغلل المناجم 

والمحاجر  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 القاهرة 52 ابراج امتداد المل -

753 - عمر مكرم الغزى وشركاه للتجارة والتوريدات شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

25-05-2022 برقم ايداع    31797 ورقم قيد  187247    مركز عام  عن تجارة قطع غيار وزيوت 

ومستلزمات وكماليات واكسسوارات مكيفات السيارات بكافة انواعها ومستلزمات وكماليات  الهواتف المحمولة 

وجميع انواع المنظفات والعطور والدهانات والدوات الكهربائية والجهزة الصوتية واجهزة النارة  واللمبات 

بكافة انواعها والملصقات واللوحات الرشادية ووسائل السلمة المخخصة لذوى الحتياجات الخاصة.  التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  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  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 شارع 12 - ثكنات المعادى -

754 - مينا فتحى عطيه وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    

31798 ورقم قيد  187248    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لنشر وتقطيع وصقل وجلى وتلميع الرخام 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 

13 ت جمعية شمال سيناء -زهراء المعادى -

755 - فورتى ناين هاب للبرمجيات 49Hub  شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-25 

برقم ايداع    31808 ورقم قيد  187254    مركز عام  عن : انشطة قانون 72  - 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 علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - 

أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها .  : انشطة خارج قانون 72  -التسويق اللكترونى  -تصميم تطبيقات الهاتف المحمول)موبايل ابليكيشن(  

-مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6 ش مصطفى 

عنانى موازى لشارع النزهه ميدان السبع عمارات-الماظه -
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756 - اوفر درايف سوفت وير سوليوشنز Over drive Software Solutions شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    31810 ورقم قيد  187255    مركز عام  عن : • 

أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 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.  : • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • 

تصميم وأداره المواقع اللكترونية عبر النترنت.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة 45/35  ميدان ابن الحكم -

757 - جي ام تو للستثمار العقاري G M Two Real Estate Investment شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    31813 ورقم قيد  187256    مركز عام  عن 

نشاط قانون 72 لسنة 2017  - الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادى 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  نشاط خارج قانون 72 لسنة 

2017  - التطوير العقاري  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 112 كومباوند قطامية وان - الطريق الدائري -

758 - رياشور 

Reassure شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    31818 ورقم قيد  

187257    مركز عام  عن -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   -التوريدات العمومية   -

التصدير  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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة مكتب)N19 ( الكائن بالطابق 

الرابع من العقار رقم 86 شارع عباس العقاد - مدينه نصر اول

759 - فاروس للستثمار التجارى شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    

31839 ورقم قيد  187259    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 

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  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 104 مصطفى النحاس -

760 - انشنتيه ستور لتجارة الملبس الجاهزة Enchante store شركة  رأس مالها 920,000.000 قيدت 

فى   25-05-2022 برقم ايداع    31840 ورقم قيد  187260    مركز عام  عن -تجارة الملبس الجاهزة  - 

التوريدات العمومية وعلى الخص الملبس الجاهزة والكسسوارات والحذية  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 القاهرة مجموعه 110 

عماره 3 شقة 42 -الرحاب-
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761 - ماريوز للتجارة Mario`s شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    

31843 ورقم قيد  187261    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 103 شارع السباق -

818 - فروتكم لتصدير الحاصلت الزراعية والتجارة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

29-05-2022 برقم ايداع    32417 ورقم قيد  187350    مركز عام  عن التصدير وعلى الخص تصدير 

الحاصلت الزراعية  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  المقاولت 

العامة  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 22 أ ش حسين حجازي - متفرع من القصر العيني - الدور الثاني - شقة 5 -

762 - كونكريت للتوكيلت التجارية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم 

ايداع    31846 ورقم قيد  187262    مركز عام  عن التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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.  المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  التوريدات العمومية  استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة.  اقامة او تشغيل 

وادارة وصيانه محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها  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 القاهرة الوحدة الثانية - بالنموذج 2 - 

بالطابق السادس - شارع البشير - من شارع الجامعة -

763 - باى لين فينتشرز للتجارة 

Byline  Ventures For Trading شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-05-25 

برقم ايداع    31856 ورقم قيد  187263    مركز عام  عن التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا . التوريدات العموميه . تسويق السلع و المنتجات و المستلزمات الخاصه بالمرور . إدارة المشروعات . 

الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية . تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 

121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق 

فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  . 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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة 

القاهرة السراج مول برج 2- مدخل 4- الدور الرابع- شقه 46- مكتب 1
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764 - جينوفا تك للتجارة والتوزيع شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    

31867 ورقم قيد  187264    مركز عام  عن تجارة وتوزيع الجهزة والدوات المنزلية.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 5 شارع محمد شفيق -

765 - ام اس للضيافة MS شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    

31870 ورقم قيد  187265    مركز عام  عن ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافتريات  تجارة المواد 

الغذائية  - 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم A424-كايرو فيستيفال بزنس بلزا - الدور 

الرضي - التجمع الخامس -

766 - شوجري سنتر Sugary Center شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم 

ايداع    31874 ورقم قيد  187266    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة مركز تجميل للعناية بالشعر 

والجسم والبشرة والظافر )بيوتي سنتر(  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 91 ش جسر السويس - الدور 2 مرتفع - شقة 23 

-

767 - خالد حسن محمد ابراهيم وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم 

ايداع    31908 ورقم قيد  187268    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اقمشة منسوجة وفوط 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم 15 - المنطقة الصناعية الحرفيه ب

769 - الربيع للتطوير العقارى شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    

31912 ورقم قيد  187270    مركز عام  عن -التطوير العقارى   -المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة   

-التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   -التوريدات العمومية  -الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل 

المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه, ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض.   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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة 23 شارع عبد ا دراز 

- شقة رقم )1( - ارض الجولف
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770 - ايكل لدارة المغاسل Eclat شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    

31973 ورقم قيد  187274    مركز عام  عن ايجار وتمليك المغاسل وكي بالبخار  -ادارة المشروعات)عدا 

الدارة الفندقية(  -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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 138 قطعه 16 شرق اللوتس-مجموعه 15 -التجمع 

الول-

771 - ارابيا تو لتوريد مستلزمات الديكور شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم 

ايداع    31974 ورقم قيد  187275    مركز عام  عن -تجارة جميع انواع البواب المصفحة والخشبية 

والرضيات والمطابخ وجميع مستلزمات الديكور.  -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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1-بالعقار رقم 95 -

شارع مصطفى النحاس -

772 - عباس جروب للعطور شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    

31975 ورقم قيد  187276    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف العطور بمختلف 

انواعها  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 القاهرة شقة 11 - عمارة 42 - كمبوند ليك فيو ريزدنس - التجمع الخامس -

773 - اكسترود للتجارة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    31976 

ورقم قيد  187277    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم الوجبات 

السريعة والمشروبات )عدا الكحولية( واليس كريم  بيع الجرائد والمجلت والعاب الطفال والدوات المنزلية  

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 القاهرة شقة رقم 3 - الدور الثالث - قطعة 6019 - المنطقة ج - الهضبه العليا -

775 - ام تو ام للمباني الحديثه M 2 M شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم 

ايداع    31979 ورقم قيد  187280    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 

التوريدات العمومية  المقاولت العامة  التصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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 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 القاهرة 7 شارع عبد المنعم فوزي - متفرع من شارع احمد زكي -
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776 - توفان جروب Tovan Group شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم 

ايداع    31980 ورقم قيد  187281    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللبان  - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اليس كريم والحلويات  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى بالمصنع رقم 492 منطقة 

الصناعات -شمال القطاميه -التجمع الثالث - القاهرة

الجديدة - أول -

777 - هوبر لتجارة الحذية شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    

31988 ورقم قيد  187287    مركز عام  عن تجارة الحذية  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 2 بالعقار رقم 78 - 

شارع عثمان بن عفان -

778 - سناك واى لدارة المشروعات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    

31989 ورقم قيد  187288    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع 

أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك أواي.  - التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا.  - التوريدات العمومية.  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى 

فيل 171 - المستثمرين الجنوبية - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

779 - ألفا لتصنيع الخشاب شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    

31990 ورقم قيد  187289    مركز عام  عن -: - انشطة قانون 72  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الخشاب  -: - انشطة خارج قانون 72  - التوريدات العمومية  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة 7 شارع سياج - زهراء السلم - مدينة السلم اول 

-
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780 - ماونت كونستركشن للمقاولت Mount Construction شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   26-05-2022 برقم ايداع    31991 ورقم قيد  187290    مركز عام  عن المقاولت العامة و 

المتخصصة و المتكاملة.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  الحاق العمالة المصرية للعمل 

بالداخل.  التصدير والتوكيلت 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 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 القاهرة عقار رقم 27 - شارع البادية -

781 - فور سيمبل للديكورات والثاث 4Simple decorate  شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

26-05-2022 برقم ايداع    31994 ورقم قيد  187291    مركز عام  عن تصميم الثاث والديكور 

والتشطيبات.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7105 المعراج السفلى - زهراء المعادى -

782 - التميز للبحاث العلمية وتكنولوجيا المعلومات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

26-05-2022 برقم ايداع    31996 ورقم قيد  187292    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات 

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

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - انتاج برامج حماية وتأمين البرامجل اللكترونية  - إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  اعداد البحاث العلمية  إنشاء وإدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  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 المنوفية 1 ش المعصراوي - متفرع من 

ش سعد زغلول - بجوار مستشفى الحميات بأشمون -

783 - بروكسيميتى ايجيبت للخدمات العلنية Proximity Egypt For Advertising Services شركة  

رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    31997 ورقم قيد  187293    مركز 

عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.  التصدير.  التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  الوساطة العقارية.  إدارة المشروعات.  مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة ابراج البافارية )ابراج المرشدى( - الطريق الدائرى - برج 6 - الدور 2 -
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784 - ديجيتوبيا ماركتنج اجينسى للدعاية والعلن شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

26-05-2022 برقم ايداع    31999 ورقم قيد  187294    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل 

المسموعة والمقروءة والمرئية  تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض فيما عدا السياحية )بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  - 

التجارة اللكترونية عبر النترنت  - تصميم وانشاء وادارة المواقع اللكترونية  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 القاهرة عقار رقم 6055 

شارع الكورنيش - المعراج العلوى -

785 - بكير تك لنظمة المراقبة شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    

32000 ورقم قيد  187295    مركز عام  عن - توريد و تركيب الجهزة اللكترونية للمنشات من الداخل فقط 

من )كاميرات المراقبة - اجهزه النذار - البوابات  اللكترونية( والصيانة المتنقلة لما سبق.  مع مراعاة قرار 

وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  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 القاهرة 95 شارع المدرسه -الحى العاشر -

786 - نوبى للتعدين شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    32003 

ورقم قيد  187296    مركز عام  عن - التنقيب والبحث عن الخامات التعدينية واستخراجها  - استغلل المناجم 

والمحاجر  - تقطيع المعادن وتجهيزها لدى الغير  - التصدير  - تسويق الخامات التعدينية والمعادن  - التوريدات 

العمومية  - توريد الخامات التعدينية  - توريد المعدات واللت بكافة انواعها وأشكالها  - تأجير المعدات واللت 

بكافة انواعها واشكالها فيما عدا التأجير التمويلى  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر تقسيم الحجاز - عقار رقم 101 -

787 - العل لدارة المطاعم شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    

32004 ورقم قيد  187297    مركز عام  عن تشغيل وادارة المطاعم والكافيهات الثابتة  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 

المنوفية محل بالدور الرضي - برج الفلح - امام مزلقان السكة الحديد -

788 - باكام للصناعات الكيماوية BACAM شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

26-05-2022 برقم ايداع    32044 ورقم قيد  187301    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

سيليكات الصوديوم وسيليكات البوتاسيوم والميتا سيليكات واضافات اعلف الحيوانات  والسماك وخامات 

المنظفات والمواد اللصقة  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 القاهرة 19 ش عمر بن الخطاب -
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789 - بيلدرز لدارة المرافق Builders شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم 

ايداع    32177 ورقم قيد  187307    مركز عام  عن - مقاولت صيانة المبانى  - تقديم خدمات النظافة 

ومكافحة الحشرات والقوارض  - المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  - القيام باعمال تنسيق و صيانة و 

ادارة وتجميل الحدائق و الطرق و الميادين )اللند سكيب(  إقامة وتنظيم وادارة المؤتمرات والندوات والحفلت 

العامة والمعارض فيما عدا المعارض السياحية )بشرط استصدار  التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  

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 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - ادارة وتشغيل 

الوحدات السكنية والدارية والتجارية  - ادارة وتشغيل القرى السياحية والفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق 

والجنحة الفندقية والنشطة المكملة أو  المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية و ثقافية  مع 

مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية و شروط وإجراءات الترخيص بها  

- التوريدات العمومية  - ادارة مرافق البنية التحتية من شبكات الصرف الصحى والمياه  إدارة المشروعات  مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 40 - الدور الول - شقة 105 - كمبوند دارنا - زهراء المعادى -

790 - كونفرتدان Convertedin شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    

32188 ورقم قيد  187312    مركز عام  عن صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من 

أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز  البيانات, وأنشطة التعهيد وما يرتبط بها من تنمية 

بشرية, وتطوير البرمجيات, والتعليم التكنولوجي.  - تصميم وتطوير وتصنيع اللكترونيات.  - مراكز البيانات 

ومراكز التصال.  - 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 المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  - إدخال 

البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  - أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها.  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل 

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

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

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

الجهات  المعنية.  - إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار 

الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون.  - مشروعات 

البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية, والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  

ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

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

وتطويرها.  - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي 

من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  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 القاهرة 17 شارع 210 - شقة 2 - الطابق الول -
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792 - جلمور فودز لدارة المشروعات Glamour Foods شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت 

فى   26-05-2022 برقم ايداع    32198 ورقم قيد  187315    مركز عام  عن   -اقامة و تشغيل و ادارة 

المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك 

اواى  -اقامة و تشغيل و ادارة وحدات الطعام المتنقلة  -تقديم خدمات الكاترينج  -ادارة المشروعات  مع مراعاه 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها  -

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية  -التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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 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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 12 أ شارع الفضل-العباسية -

793 - جى اى ام للتجارة G.E.M ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-26 

برقم ايداع    32199 ورقم قيد  187316    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا  - التوريدات العمومية  - التوكيلت التجاريه  * تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 

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  

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 21 شارع نجاتى سراج -المنطقه الثامنه -

794 - شوت اور راس انترتينمنت Shoot Or race intertainment شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    32200 ورقم قيد  187317    مركز عام  عن إدارة المشروعات  

مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و 

اجراءات  الترخيص بها  - اقامة وتشغيل وادارة مدن ملهى ترفيهيه للطفال  - اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

الثابتة والكافتريات  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 القاهرة 6ش عبدالعزيز عبدالمولى -الزهراء -

795 - أمليا كلينك لدارة العيادات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    

32202 ورقم قيد  187318    مركز عام  عن ادارة وتشغيل العيادات الطبية المتخصصة  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 3 ش اللواء محمد على -
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796 - ويلنس نيوتريشين لتجارة وتوريد المستلزمات الرياضيه والجيم WELLNESS NUTRITION ش.

ذ.م.م شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    32203 ورقم قيد  

187319    مركز عام  عن التصنيع لدى الغير  -تجارة وتوريد مستلزمات الرياضيه ومستلزمات الجيم 

والكسسوارات الرياضيه والغذية الصحيه  -تملك وايجار واستئجار مساحات العمل  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 القاهرة مكتب Aالعقار 

رقم 21 سى كمباوند-المعادى جاردنز-دائرى القطاميه -

797 - شركة الدرع للستثمار التجارى شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم 

ايداع    32204 ورقم قيد  187320    مركز عام  عن - التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا.  - 

التوريدات العمومية.  - التصدير.  - التوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 

في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة  أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  بأحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض.  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 القاهرة فيل 22 حى 5/3 - التجمع الول -

798 - اميره دزاين 

AMIRA DESIGN شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    32211 

ورقم قيد  187323    مركز عام  عن تجارة المنتجات الجلدية   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 طبقاً لحكام 

القانون .  بجهة محافظة القاهرة 15تقسيم الجامعة المريكية  -منطقه 38- الدور الول - شقه رقم 1- التجمع 

الخامس

799 - ايه وان للزراعات العضوية A1 For Organic Agriculture شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    32222 ورقم قيد  187326    مركز عام  عن استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين 

الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت 

أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ 

أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  إقامة المزارع السمكية وكذا صيد السماك.  تربية الخيول.  الهندسة 

الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  إنشاء المناحل بغرض التربية والنتاج وانتاج السللت.  توريد 

الحاصلت الزراعية والتمور بكافة انواعها.  تقديم الستشارات فى المجال الزراعى وفى مجال تشغيل وادارة 

المزارع )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(.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  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  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 32 ر - الشطر 6 - زهراء المعادى -
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800 - ام اتش تك للستثمار التجارى M H Tech شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

26-05-2022 برقم ايداع    32223 ورقم قيد  187327    مركز عام  عن - تجارة وتوريد مستلزمات 

الكومبيوتر وكاميرات التصوير.  - المقاولت العامة.  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 204 المحلية الخامسة امام مجمع طبى رابعة 

العدوية - التجمع الثالث -

801 - بيردز وينج للتسويق والتصميمات Bird`s Wing For Marketing And Design شركة  رأس 

مالها 50,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    32225 ورقم قيد  187328    مركز عام  عن 

- اعداد تصميمات الجرافيك  - تنظيم الحملت التسويقية  - تسويق المنتجات  تقديم الستشارات التسويقية 

والتجارية وفى مجال العلقات العامة )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  . )  التجارة 

العامة فيما هو مسموح به قانونا  الطباعة لدى الغير  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5 شارع الشهيد على طلعت - النزهة -

802 - ذا كار جايز للستثمار التجارى The Car Guys شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

26-05-2022 برقم ايداع    32228 ورقم قيد  187329    مركز عام  عن  التجارة العامة فيما هو مسموح 

به قانونا وعلى الخص تجارة السيارات وقطع غيار السيارات  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 237 جنوب الكاديمية أ-

التجمع الخامس-

803 - اونو فارما Uno Pharma شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    

32231 ورقم قيد  187330    مركز عام  عن التصنيع لدى الغير لمستحضرات التجميل والمكملت الغذائية 

والغذية الخاصة والدوية العشبية والبشرية والمستلزمات  الطبية.  تجارة وتوزيع الدوية.  تنظيم وإقامة 

المؤتمرات.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 29 شارع التعاون - مدينة الجندول -

804 - اوربيت لدارة الصول العقارية Orbit For Real estate assets  Management شركة  

رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    32234 ورقم قيد  187331    مركز 

عام  عن • الستثمار والتسويق العقارى .  • إدارة الصول العقارية.  - المقاولت العامة ومقاولت التشطيبات 

والديكور.  - 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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 67 النرجس 8 - التجمع الخامس - القاهرة 

الجديدة - أول -
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805 - اشتكى ESHTEKY شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    

32264 ورقم قيد  187333    مركز عام  عن • إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  • إنشاء و إدارة المواقع اللكترونية و التطبيقات اللكترونية  • الستعلم الميدانى عن 

الفراد و الشركات  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6أ ش الملك الفضل - الزمالك -

807 - فيرجن تسعة للنتاج الفنى VERSION 9 Media Production شركة  رأس مالها 

150,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    32266 ورقم قيد  187335    مركز عام  عن : 

نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة 

صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم 

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

تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  .  - إقامة 

شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  

المعنية .  - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية 

بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - مشروعات البحث 

والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات 

التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  - إنشاء وإدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم 

ريادة العمال.  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما 

في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  - نشاط صناعة السينما ومنها إقامة أو استئجار استوديوهات أو 

معامل النتاج السينمائي أو دور العرض أو تشغيلها ,  بما في ذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض 

وتوزيع.  - تجارة الجمله والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  : نشاط من خارج قانون 72 

لسنة 2017  - التسويق الكترونى عبر النترنت  - التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - 

التجارة اللكترونية عبر النترنت  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار  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 القاهرة 54 ش الطيران -

808 - جرين واى لصناعة الخزف Green Way شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

26-05-2022 برقم ايداع    32268 ورقم قيد  187336    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الخزف والفازات بكافة انواعها.  إنتاج المحتوي 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  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 البحر الحمر شقة 1 - الدور الرضى - عمارة 2 - خلف محلت قرقوشة - الكوثر -
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809 - محمد ابراهيم العزب السيد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-05-26 

برقم ايداع    32271 ورقم قيد  187337    مركز عام  عن انشطة داخل قانون الستثمار 2017/72  - اقامة 

وتشغيل مصنع لنشر وتقطيع وصقل وجلى وتلميع الرخام والجرانيت  انشطة خارج قانون الستثمار 2017/72  

- التصدير  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 22 برج 100 عمارات امتداد المل - ابراج الشرطة - طريق الوتوستراد 

-

810 - ميديكال فالى للتوريدات الطبية Medical Valley شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

26-05-2022 برقم ايداع    32329 ورقم قيد  187342    مركز عام  عن - تجارة وتوريد وتوزيع 

المستلزمات الطبية ) فيما عدا الدوية ( والجهزة الطبية والعلمية والبحثية وكيماويات المعامل  التشخيصية 

والطبية  - تجهيز المعامل العلمية والبحثية والطبية  - التوكيلت التجارية  - 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  - تجهيز المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز الشعة التشخيصية  - تنظيم 

المؤتمرات والمعارض فيما عدا المعارض السياحية )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده(  

- اعداد الدورات التدريبية  - التصدير  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 القاهرة المحل الكائن بالعقار رقم 56 غرب القشلق - 

العباسية -

811 - اليفات اكويتي برايفت للتجارة ELEVATE PRIVATE EQUITY شركة  رأس مالها 

19,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    32330 ورقم قيد  187343    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 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  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 17 شارع بورسعيد -

812 - اليفات هيلس كير شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    32332 

ورقم قيد  187344    مركز عام  عن إعداد برامج الرعاية الصحية.  إدارة المستشفيات المتخصصة أو 

المتكاملة أو العامة, وما تضمه من أنشطة داخلية علجية أو طبية.  إدارة المراكز الطبية التشخيصية أو 

العلجية.  إدارة العيادات الطبيه المتخصصه.  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 القاهرة 17 شارع بورسعيد -
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813 - ديجيتايزد للمحتوى الرقمى 

DIGITISED شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    32334 ورقم قيد  

187345    مركز عام  عن -إقامة وتشغيل وانشاء وتصميم وإدارة المواقع اللكترونية.  -إنتاج المحتوى 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  -إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية.  -أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  -تنفيذ وإدارة شبكات نقل 

وتداول البيانات.  -المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع 

والنماذج والرسوم الصناعية.   النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى 

محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني    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 طبقاً لحكام 

القانون .  بجهة محافظة القاهرة مبنى الحرم اليوناني - 11 يوسف الجندى - باب اللوق - التحرير

814 - انفيسكو

INVESCO شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    32336 ورقم قيد  

187346    مركز عام  عن -إدارة المشروعات )مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن 

شركات الدارة الفندقية وشروط وإجراءات الترخيص بها(   -التوريدات العمومية   -التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا   -التطوير والستثمار العقاري   -تقسيم وبيع الراضى   -المقاولت العامة   -التجارة 

اللكترونية عبر النترنت  -التصدير والتوكيلت التجارية   -تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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.  -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.  -

استزراع الراضي المستصلحة.  -اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة   -استغلل العلمات 

التجارية )الفرانشيز(   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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة 24 شارع 

ذاكر حسين

815 - جوتس للتسويق السياحي Gots شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم 

ايداع    32413 ورقم قيد  187347    مركز عام  عن تنظيم المعارض )عدا السياحية( والمؤتمرات )بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق 

الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا 

لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  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 القاهرة شقة 123 - الدور 28-12

طريق مصر حلوان الزراعي -
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816 - تترتيب للحلول المالية والدارية Tarteeb Finance & Management Solutions شركة  رأس 

مالها 100,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    32414 ورقم قيد  187348    مركز عام  

عن تقديم الستشارات الهندسية والمالية والفنية والدارية والتسويقية وفى مجال اعادة هيكلة الشركات )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 ( .  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و 

وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  - اعداد دراسات الجدوى والقتصادية للمشروعات  - تقديم 

خدمات الدعم الفنى فى مجال الشركة  - دعم ريادة العمال  - التوكيلت التجارية  - 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 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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الثالث - مشروع رقم ) 5( - قطعه 10081 

-نموذج C3-المجاورة 10 - المعراج -

819 - لعج للخدمات الهندسية LAAG For Engineering Services شركة  رأس مالها 10,000.000 

قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    32418 ورقم قيد  187351    مركز عام  عن المقاولت العامة 

والمتخصصة  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 رأس المال ولئحته التنفيذية ( 

.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة فيل 45 - الدور الرضى يمين - منتجع النخيل - امام اكاديمية الشرطة - التجمع الول -

820 - جارنت انترناشونال لنتاج المحتوى اللكترونى Garnet International Company GIC شركة  

رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    32420 ورقم قيد  187352    مركز 

عام  عن -: أنشطة داخل قانون 72  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  

- النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة 

المحتوى  العلمي والثقافي والفني .  -: أنشطة خارج قانون 72  -توريد الجهزة الطبية واجهزة المختبرات 

التعليمية  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار .  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 القاهرة عمارة رقم 8-الدور الثامن-شارع مسجد الرحمه-مدينه المل-امام عمارات الشروق-حى

شرق مدينه نصر -
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821 - الدائرة الطبية للرعاية الصحية شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم 

ايداع    32421 ورقم قيد  187353    مركز عام  عن اقامة وتشغيل المراكز الطبية المتخصصة  بشرط أن 

تقدم 10 % سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة مكتب رقم A المبنى الداري بمحطة وطنية الرحاب - محور التحرير -

822 - البركة فيت إم أر إس لجمع ورفع مخلفات السماك والدواجن ELBaraka Vet M R S شركة  رأس 

مالها 10,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    32422 ورقم قيد  187354    مركز عام  عن 

- رفع وجمع مخلفات الدواجن والسماك  - التوريدات العمومية  - التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  - 

تصنيع العلف ومركزات العلف لدى الغير  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 القاهرة القطعة 9180 - الهضبة الوسطى -

823 - رومانتيك ويفز تورز للتسويق السياحى Romantic Waves Tours شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    32425 ورقم قيد  187355    مركز عام  عن 

الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  إقامة وتنظيم 

المؤتمرات والحفلت العامة.  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 البحر الحمر 28 تقسيم الكوثر الجديد -

824 - كاربديام ليف شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    32427 

ورقم قيد  187356    مركز عام  عن -تنظيم واقامة المعسكرات الترفيهية لطلب المدارس.  -تنظيم الحداث 

الترفيهية لطلب المدارس.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية فيل رقم 2-قطعة 301 -خط 9-جمعية احمد عرابى -

825 - بروموفيل لمستحضرات التجميل Promofil شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

29-05-2022 برقم ايداع    32431 ورقم قيد  187357    مركز عام  عن تجارة وتوزيع وتوريد 

مستحضرات التجميل وتصنيعها لدى الغير  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6أ ش احمد فخري - الدور التاسع - شقة 92 -
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826 - القرنفل لصيانة وتشغيل المولت التجارية والدارية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

29-05-2022 برقم ايداع    32432 ورقم قيد  187358    مركز عام  عن ادارة وتشغيل وصيانة المولت 

التجارية والدارية.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى كلف مول - منطقة شمال القرنفل - شرق امتداد الرحاب - 

مشروع دار مصر -

جنوب طريق السويس - التجمع الول -

827 - ايرترافيك ريجن للستشارات الدارية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-29 

برقم ايداع    32440 ورقم قيد  187359    مركز عام  عن تقديم الستشارات الدارية )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 ( .  الوساطة في انهاء الجراءات الدارية امام الجهات الغير 

حكومية.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 14 عمار بن ياسر -

828 - شريهان جاب ل للتصميمات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    

32442 ورقم قيد  187361    مركز عام  عن إعداد التصميمات الهندسية.  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 رأس المال ولئحته التنفيذية(.  المقاولت العامة والمتكاملة.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 21 ش سمير 

عبدالرازق - مكرم عبيد -

829 - ستنا للمقاولت العامة والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

29-05-2022 برقم ايداع    32443 ورقم قيد  187362    مركز عام  عن المقاولت العامة  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 57 ش ابو داوود الظاهري - مكرم عبيد -

830 - كيان لتجارة الطارات و البطاريات KAYAN شركة  رأس مالها 51,000.000 قيدت فى   

29-05-2022 برقم ايداع    32452 ورقم قيد  187364    مركز عام  عن -تجارة الطارات و البطاريات  

- 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  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 59 ش المقريزى - منشية البكرى -

Page 282 of 1274 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

831 - واى إم ستون للتسويق العقارى شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم 

ايداع    32454 ورقم قيد  187365    مركز عام  عن التسويق العقارى .  المقاولت العامة ومقاولت 

التشطيبات والديكور  إقامة وتنظيم المعارض )عدا المعارض السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض على حده  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 القاهرة 186 دار مصر القرنفل - التجمع الخامس - 

القاهرة الجديدة - أول -

832 - جرووف بيم لحمامات السباحة والنوافير Grove beam شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   29-05-2022 برقم ايداع    32456 ورقم قيد  187366    مركز عام  عن - مقاولت انشاء حمامات 

السباحة والنوافير.  - اقامة وتشغيل الملهى الترفيهية المائية للطفال.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 12 أ المجاورة الثالثة - 

التجمع الول -

833 - هام تريد Ham Trade شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    

32461 ورقم قيد  187367    مركز عام  عن المقاولت العامة  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا / 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار 2ب - المجاورة السابعة - التجمع الول -

850 - يوروبيان كونستراكشن European Constructions شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   29-05-2022 برقم ايداع    32487 ورقم قيد  187384    مركز عام  عن المقاولت العامة.  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه والخشاب والثاث.  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر الدور الرابع - 6 ش 

عرابيا بجوار فلورنزا خمسين -
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834 - شرم وندرز للستثمار والتسويق السياحى Sharm Wonders شركة  رأس مالها 20,000.000 

قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    32463 ورقم قيد  187368    مركز عام  عن  • أنشطة داخل 

قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 :  • الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى 

السياحية.  • اقامة وتشغيل الفنادق الثابتة ويخوت السفاري 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, على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية 

والقرى السياحية عن ثلثة نجوم, وأل  يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات 

المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع.  • إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص 

والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  • السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى 

المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية, وغيرها مما  يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق 

مع الوزير المختص بالسياحة.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه 

و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها   • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 :  • 

التسويق اللكتروني عبر النترنت.  • تصميم وانشاء المواقع اللكترونية عبر النترنت.  • إقامة وتنظيم 

المعارض )عدا المعارض السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة  لكل 

معرض على حده.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة شقة 51 الدور الثانى 75 زهراء مدينة نصر - اول -

838 - الرؤى للمباني الحديثة شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    

32468 ورقم قيد  187372    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  - مقاولت انشاء 

المباني الحديثة  التوريدات العمومية  - التصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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 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 القاهرة 39 ش ابراهيم نوار - الدور الول - مدينة نصر اول -

839 - أبو العل فارمز للنتاج الحيواني Aboulela Farms شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

29-05-2022 برقم ايداع    32469 ورقم قيد  187373    مركز عام  عن 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.  بيع وشراء الحيوانات والطيور الحية 

والمذبوحة  - بيع وشراء المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلت عدا 

التبغ  - بيع وشراء الخضروات والفواكه الطازجة والمصنعة عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها  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 

القاهرة شقة 101 - الدور الرضي - 23 ش 20 -
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 MAJ Real Estate Development and Trading 835 - إم إيه جي للتطوير العقاري والتجارة

شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    32465 ورقم قيد  

187369    مركز عام  عن - التطوير العقاري  اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة 

الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او 

تجارية او ثقافية  - استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  - ادارة المطاعم  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - توريد الغذية والمشروبات )عدا الكحولية( واللحوم وكافة المواد 

الغذائية.  - تجهيز السواق السلعية وأسواق الخضر والفاكهة.  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى 

رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  اقامة 

وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  تجهيز 

وتشغيل وإدارة حدائق الحيوان والمتنزهات ومدن الملهي الترفيهية للطفال.  المقاولت العامة والمتخصصة 

والمتكاملة  اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلتها  

- إعداد دراسات الجدوى القتصادية للمشروعات.  - تجهيز المراكز التجارية  - تجهيز المستشفيات البشرية 

والبيطريه  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.  

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.  تخطيط واقامة المناطق العمرانية 

وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

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

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة  . 2008  إعادة الهيكلة الدارية للمصانع  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 القاهرة فيل 34 - ش التسعين - التجمع الخامس -

836 - الوجدان للمقاولت العمومية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    

32466 ورقم قيد  187370    مركز عام  عن التوريدات العمومية  المقاولت العامة  تقديم خدمات النظافة 

للمبانى والمنشات .  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 القاهرة بجوار مسجد السلم - كورنيش النيل - حلوان البلد -

837 - رسوخ مصر لدارة المشروعات شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم 

ايداع    32467 ورقم قيد  187371    مركز عام  عن إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  التوريدات 

العمومية  المقاولت العامة  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 القاهرة الدور الول - فيل 219 - النرجس فيلت - التجمع الخامس -
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840 - نيوتشر وايدر لند NAUTURE WIDER LAND شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

29-05-2022 برقم ايداع    32471 ورقم قيد  187374    مركز عام  عن  انشطة داخل قانون الستثمار 

72 :  إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضي 

المخصصة  للستصلح والستزراع.  إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات 

توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها, وفقاً  للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن.   انشطة خارج 

قانون الستثمار 72 :  مقاولت اعمال اللند سكيب  التوريدات العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي 

مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة شقة 102 - الدور الول - 12 شارع محمد كريم - 

احمد فخري -

841 - السمرى لتجارة الحديد و الستانلس ELSEMARY TRADING شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    32472 ورقم قيد  187375    مركز عام  عن التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا على الخص الحديد و الستانلس  - 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة فيل 60 - المنطقة الرابعه - الحى الثالث- التجمع الخامس -

842 - ايه اس للتسويق العقارى AS For Real Estate شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

29-05-2022 برقم ايداع    32473 ورقم قيد  187376    مركز عام  عن التسويق العقارى .  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 13 ش البحر - طره البلد -

843 - ميكاترونيك للتوريدات العمومية والصيانة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-29 

برقم ايداع    32475 ورقم قيد  187377    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  الصيانة المتنقلة للجهزة 

اللكترونية.  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 القاهرة شقة رقم 11 - الدور السادس بعد الرضى - 46 /48 شارع الشرابية -

844 - خالد منصور للمقاولت والتطوير العقارى شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

29-05-2022 برقم ايداع    32476 ورقم قيد  187378    مركز عام  عن التطوير العقارى.  المقاولت 

العامة و المتخصصة و المتكاملة.  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 القاهرة 34 أ شارع الحجاز - الدور الثانى -
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845 - ميد مارت للتوريدات الطبية Med Mart شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

29-05-2022 برقم ايداع    32478 ورقم قيد  187379    مركز عام  عن - تجارة وتوريد المستلزمات 

الطبية والجهزة الطبية فيما عدا الدوية  - التوريدات العمومية  - التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  - 

التصدير  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع الطراف الصناعية ومساعدات الحركة والشاش الطبى 

ومشتقاته  - اقامة و تشغيل المخازن عدا مخازن الكيماويات الخطرة  - 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 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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعه 5200 بشارع 9 - بجوار معهد الطيران 

المدنى - قسم المقطم -

846 - أركون للتجارة اللكترونية ARCOON شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

29-05-2022 برقم ايداع    32479 ورقم قيد  187380    مركز عام  عن • التجارة والتسويق اللكتروني 

عبر النترنت.  • التوريدات العمومية.  • التصدير.  تجارة الكسسوارات اللكترونية.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 8 - 

الدور 18 عقار 18 أ عمارات العبور - صلح سالم -

847 - سيت زون للثاث SEAT ZONE شركة  رأس مالها 6,000,000.000 قيدت فى   2022-05-29 

برقم ايداع    32480 ورقم قيد  187381    مركز عام  عن -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تجميع الثاث  

تجارة و صيانه الثاث الخشبى و المعدنى و المكتبى و مستلزماتها بجميع انواعها  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 القاهرة قطعه رقم 665 - 

منطقة الصناعات الصغيرة -اراضى المنطقة الصناعية -شمال طريق

القطامية -العين السخنه -التجمع الثالث -مدينة

848 - أوراكل للتسويق العقارى Oracle For Real Estate Marketing شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    32481 ورقم قيد  187382    مركز عام  عن 

التسويق العقارى.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة المبنى الدارى رقم 5 - منتجع زيزينيا - التجمع الخامس -
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849 - كى اتش جى للتسويق العقارى K H G شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-29 

برقم ايداع    32482 ورقم قيد  187383    مركز عام  عن -التسويق العقارى  -ادارة المشروعات  مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  -المقاولت العامة  -

القيام باعمال التشطيبات و الديكور  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 القاهرة شقة 2 - سكن مصر عمارة 36 - منطقة الندلس - 

ش التسعين الجنوبى -التجمع الخامس -

851 - العربية لتلميع السيارات شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    

32491 ورقم قيد  187386    مركز عام  عن تشغيل وإدارة مركز لخدمة وصيانة وتلميع وعلج خدوش 

السيارات.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ق 1181 - شارع مدرسة البارون - الحى الول - الهضبة الوسطى -

852 - ديستي هب للستثمار التجاري Disti Hub شركة  رأس مالها 90,000.000 قيدت فى   

29-05-2022 برقم ايداع    32493 ورقم قيد  187387    مركز عام  عن تجارة وتوريد وصيانة الشاشات 

والبروجيكتور والكمبيوتر والجهزة الكهربائية واجهزة الصوت والصورة وأجهزة قاعات  الجتماعات والقاعات 

الدراسية وتوريد الثاث المكتبي  - توريد ادوات ومستلزمات التخزين  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب 

وتنمية الموارد البشرية  ادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2 ش الشهيد ايمن حاتم - متفرع 

من اسماعيل رمزي -
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853 - مشالي للصناعات الدوائية Mashaly for Pharmaceutical Industries -  MPIC شركة  

رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    32494 ورقم قيد  187388    مركز 

عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية و البيطرية و المصال و اللقاحات والمستحضرات الدوائية و 

المستلزمات و  الجهزة الطبيه و المحاليل الطبية بمختلف انواعها و المكملت الغذائية و الغذية الطبية الخاصة 

و العشاب الطبية و  مستحضرات التجميل و المطهرات و المبيدات و العشاب الطبية والغذية الطبيه و 

العلف السائلة و البودرات و  البرمكسات و مستحضرات معهد التغذية و هيئه سلمه الغذاء وهيئة الدواء 

المصرية امام الجهات المختصة و تصنيع كل  ما سبق لدى الغير  * التوريدات العمومية.  * حق استغلل 

العلمات التجارية (الفرنشايز)  * إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  * تجارة وتوزيع 

الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها  * اعداد الدراسات والبحاث العلمية  * التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناً  * التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير  * تجارة وتوزيع مستخلصات 

الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات 

والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى 

الغير.  * الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  * تقديم خدمات الستعلم الميداني عن الشركات 

والشخاص (عدا الستعلم الئتماني).  * التعليم عن بعد.  * إدارة المشروعات (مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و  اجراءات الترخيص بها).  * تجارة وتوزيع 

وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  * التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120 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 .  - تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة 

انواعها  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 2 ش سيد ابو العل - متفرع من ش طه حسين -

854 - بيلدونا للتجميل BELLADONNA شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-29 

برقم ايداع    32496 ورقم قيد  187389    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة مركز للعنايه بالبشره 

والشعر والجسم )بيوتى سنتر(  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 4 بالدور الثانى بالعقار رقم 18 /20  شارع ابن 

سندر -

855 - بيوند - لتصميم الجرافيك شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    

32499 ورقم قيد  187390    مركز عام  عن • تسويق المنتجات.  • التسويق اللكتروني عبر النترنت.  • 

تصميم وأداره المواقع اللكترونية عبر النترنت  • استغلل العلمات التجارية )الفرانشيز(  • إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  • النتاج الفني والتوزيع للفلم السينمائية 

والتلفزيونية والفيديو والمسرحيات والمسلسلت الذاعية والتلفزيونية وكافة  العمال الفنية من )تصوير-صوت -

ميكساج -دبلج -مونتاج -تحميض نيجاتيف -تصحيح ألوان(.  • اعداد تصميمات الجرافيك.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة دور البدروم القطعة 62 - البنفسج 7 - التجمع الول -
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856 - ايلرا للتسويق العقارى Elara شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم 

ايداع    32501 ورقم قيد  187391    مركز عام  عن التسويق العقارى.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 31 ش جمال بدر - مدينة الوفاء 

-

857 - سعدية احمد عبدالرحمن وشركائها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم 

ايداع    32502 ورقم قيد  187392    مركز عام  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017 :  - إنشاء وإدارة مراكز 

التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - اقامة و 

تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 67 ش مصطفى فهمي -

858 - سعديه فتحي احمد الوكيل وشريكيها شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-05-29 

برقم ايداع    32503 ورقم قيد  187393    مركز عام  عن  انشطة داخل قانون الستثمار 72 /2017 :  - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية فيما عدا الدوية   انشطة خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  

- 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.  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز 

مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية قطعة 28 بلوك 

13037 - المنطقة الصناعية الولى -

859 - خالد جمال ابراهيم السماحى وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-05-29 

برقم ايداع    32504 ورقم قيد  187394    مركز عام  عن -انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 :   التصالت وخدمات النترنت.   -انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  إقامة 

وتشغيل وإدارة محل اللعاب اللكترونية )بلى ستيشن(.  - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل لكل نشاط على حدة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 12 ش صالح حرب - الحى السابع - مدينة 

نصر اول -

860 - جبل الكور للمشاريع المتميزه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    

32607 ورقم قيد  187398    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية ومكملتها  

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 الغربية 1ش الطريق السفلت - قرية شفا قرون -

Motivation For Contracting ,supply  861 - دوافع للمقاولت العامه والتوريدات العامه والتجارة

and Trade شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    32609 ورقم قيد  

187399    مركز عام  عن - المقاولت العامه  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 

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  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية شارع الصقر الجانبى برج صلح الدين الكائن بطريق ميت خاقان -
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862 - ايه ايه ام جروب للتعبئة والتغليف A.A.M شركة  رأس مالها 105,000.000 قيدت فى   

29-05-2022 برقم ايداع    32616 ورقم قيد  187400    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وإدارة مصنع 

لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية  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  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 20 ش الحرمين - مزرعة البط 

- بهتيم -

863 - ايرشن اكسبيرينسز Urchin Experiences شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

29-05-2022 برقم ايداع    32619 ورقم قيد  187402    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل 

المسموعة والمقروءة والمرئية.  إدارة و تنظيم المعارض )عدا المعارض السياحية( و المؤتمرات و الحفلت 

العامة )بشرط استصدار التراخيص اللزمة  لكل معرض على حده(.  الوكالة عن الفنانين.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 5 شارع عبدالعظيم وزير المتفرع من احمد تيسير - خلف دار الدفاع الجوى -

885 - عصام خليل تكنو للتجارة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    

32805 ورقم قيد  187427    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح 

به قانونا.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 4 شارع توفيق مجاهد -

886 - ماكس ستور لتجارة الدوات المنزلية MAX STORE شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

30-05-2022 برقم ايداع    32806 ورقم قيد  187428    مركز عام  عن تجارة الدوات المنزلية 

والجهزة الكهربائية وتجهيزات العرائس بكافة انواعها  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 10 شارع الفاروق -
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864 - يودى فارم Yody Pharm شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    

32633 ورقم قيد  187403    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية والمصال 

واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة  الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكملت 

الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات  التجميل والمطهرات والمبيدات والعشاب 

الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات  ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة 

الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى الغير لكل  ما سبق.  • التوريدات العمومية.  

• استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  • إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  • 

تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات والبحاث 

العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناً.  • التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة 

وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  

العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية 

وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم الميداني عن 

الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  • التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص بها(.  • تجارة 

وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 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 .  • تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة 

أنواعها.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 11 شارع محمد الدميرى متفرع من شارع عبدالحميد بدوى -

865 - دبي لينك للتطوير العمراني Dubai Link Developments شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    32634 ورقم قيد  187404    مركز عام  عن التسويق العقارى  - 

التسويق اللكتروني عبر النترنت  تقديم الستشارات العقارية )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 ( .  الوساطة العقارية  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  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور 11 - شقة 113 - عمارة 

154 ابراج النصر )المستقبل( ش الجامعة الحديثة - الهضبة

الوسطى -

884 - بروتيك لتجارة الحاسبات ProTeck شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-30 

برقم ايداع    32803 ورقم قيد  187426    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

/ التوريدات العمومية على الخص الحاسبات الليه و مستلزماتها و  قطع غيارها  -صيانه لحاسبات الليه و 

مستلزماتها و قطع غيارها  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 القاهرة 51 برج نايل ستار كورنيش النيل - حدائق حلوان -خلف التو حيد و 

النور - -
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866 - سي أم أر إيجيبت للستيراد والتصدير CMR Egypt for Import & Export شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    32636 ورقم قيد  187405    مركز عام  عن 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 

121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى 

حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما 

ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  التوريدات العمومية  - توريد وتركيب وصيانة أجهزة الوقاية 

الشعاعية  - توريد وتركيب وصيانة المستلزمات والجهزة الطبية )علمية ومعملية( فيما عدا الدوية  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة شقة 101 الدور الول عمارة 20 على بلوك 29 - ش عصام البحر - المنطقة التاسعة -

867 - ام يو ام فارما M.U.M Pharma شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم 

ايداع    32638 ورقم قيد  187406    مركز عام  عن  -انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية والمستحضرات الطبية والكيماوية ومستحضرات التجميل والغذية الخاصة  

والمكملت الغذائية والمستلزمات الطبية.  تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة.   -انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  التوزيع والتصدير.  التصنيع لدى الغير.  - مع 

اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة.  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 القاهرة 88 ش حافظ بدوى - الحى 

السابع -

870 - براون دوور للتكنولوجيا الحديثة Brown Door for Modern Technology شركة  رأس مالها 

5,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    32642 ورقم قيد  187409    مركز عام  عن انشطة 

داخل قانون الستثمار 2017/72  - 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 علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب 

لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة 

فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  انشطة خارج قانون الستثمار 2017/72  - انشاء وادارة 

وتصميم المواقع اللكترونية  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

الستثمار  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 القاهرة برج 12 - بافاريا تاون - الدور الثالث - شقة 32 - الطريق الدائري -

878 - المستقبل للمباني الحديثة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    

32669 ورقم قيد  187418    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  - مقاولت 

التشطيبات والديكورات  - مقاولت انشاء المباني الحديثة  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  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 48 ش 9 ب -
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868 - كيوبفي Cubevy شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    

32639 ورقم قيد  187407    مركز عام  عن -: - انشطة قانون 72  1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و 

التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و 

تطوير البرمجيات و التعليم 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- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية .  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى 

العلمي والثقافي والفني.  -: - انشطة خارج قانون 72  - التسويق اللكترونى عبر النترنت  - ادارة المستشفيات 

من الناحية الدارية فقط  - ادارة المراكز الطبية التشخيصية او العلجية  - ادارة العيادات التخصصية  تلتزم 

الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة بلوك 7 - عمارة 

2 - حى الواحة -

869 - زوم ليت Zoom Light شركة  رأس مالها 9,000,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم 

ايداع    32640 ورقم قيد  187408    مركز عام  عن : نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017  - تجاره 

الجمله والتجزئه للمفروشات الداخليه والخارجيه والدوات الكهربائية والنارة والجهزة المنزليه والدوات  

البلستيكيه ومواد التعبئة والتغليف بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  - اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الدوات الكهربائية والبلستيكيه  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المفروشات الداخليه والخارجيه  : نشاط 

من خارج قانون 72 لسنة 2017  التصدير  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار  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 القاهرة مول هل -قطعه رقم 314 وجزء من 315 مركز المدينة محل رقم 

113 الدور الول فوق

الرضى - القاهرة الجديدة - أول -
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871 - عرابى جروب للتنمية والستثمار الزراعى شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

29-05-2022 برقم ايداع    32643 ورقم قيد  187410    مركز عام  عن : نشاط من داخل قانون 72 

لسنة 2017  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي 

المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن 

تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الدواجن 

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  تربية جميع أنواع 

الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  - تربيه الخيول  - الهندسه الوراثيه 

في المجالت النباتيه والحيوانيه  إقامة المزارع السمكية .  تجاره الجمله والتجزئه للسمده والمبيدات بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة السمده والكيماويات  : نشاط من 

خارج قانون 72 لسنة 2017  - التوريدات العموميه  - التصدير  - تقديم الستشارات فى مجال الزراعه )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(  - مقاولت 

تجهيز المزارع  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  

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 عماره رقم 27 -شارع ترعة الشابورى -بهتيم -

876 - منصور جروب لصناعه تكنولوجيا المعلومات و تجارة الحدايد و البويات شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    32649 ورقم قيد  187415    مركز عام  عن : 

انشطه قانون 72  • صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و 

تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - تجارة 

الجملة و التجزئة للحدايد و البويات و العدد الكهربائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  : انشطه 

خارج قانون 72  - التوريدات العمومية  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 8 برج الفردوس - شارع ال 17 امام النسر -

877 - علم لتجارة و صيانة اجهزة الهواتف المحمولة شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   

29-05-2022 برقم ايداع    32667 ورقم قيد  187417    مركز عام  عن  انشطه قانون 72  :  تجارة 

الجملة و التجزئة للهواتف المحمولة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة    انشطه خارج قانون 72 :   

صيانه الهواتف المحمولة  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة محل رقم د-بالدور الرضى - بالعمارة رقم 15 بعمارات المداد و التموين -
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872 - اليسر للستثمار الزراعى والحيوانى شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-05-29 

برقم ايداع    32644 ورقم قيد  187411    مركز عام  عن -: - انشطة قانون 72  - 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.  - اقامة وتشغيل مصنع لنتاج 

وتعبئة وتصنيع وتغليف اللبان ومنتجات اللبان بكافة انواعها  - اقامة وتشغيل مجزر اللى لذبح وتجهيز وتبريد 

وتجميد وتعبئة وتغليف منتجات لحوم الدواجن والطيور والمواشى  والغنام  - اقامة وتشغيل المزارع السمكية  - 

اقامة وتشغيل مصنع لنتاج وتعبئة وتغليف جميع انواع السماك  - اقامة وتشغيل محطة لفرز وتدريج وتبريد 

وتجفيف وتشميع كافة الحاصلت الزراعية  - اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف وتجميد الخضروات والفاكهة 

بكافة انواعها الطازجة والمجففة  - اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف جميع انواع المواد الغذائية والعصائر 

والمشروبات فيما عدا الكحولية  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. 

واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 

2008  - تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق 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 مراعاه قرار 

رئيس جمهوريه مصر  العربيه رقم 356 لسنه 2008  -: - انشطة خارج قانون 72  - اقامة وتشغيل المشاتل 

الزراعية لشجار الزينة والفاكهة والخضروات  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركة بأفراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول 

ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مبنى رقم 36 هليوبوليس 

جاردنز - الدور الثانى - شيراتون -

873 - ايجى كودرز للحلول التكنولوجية Eg Coderz شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

29-05-2022 برقم ايداع    32646 ورقم قيد  187412    مركز عام  عن -: أنشطة داخل قانون 72  - 

صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و 

مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم 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  .  - أعمال التوصيف والتصميم 

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

أنشطة خارج قانون 72  -التسويق اللكترونى  -التجارة اللكترونيه  -إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتنمية 

وتدريب الموارد البشرية.  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

الستثمار .  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 القاهرة 171 شارع التحرير -
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874 - ايليدوك للبرمجة ELIDOC شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    

32647 ورقم قيد  187413    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من 

أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و 

التعليم 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- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- 

إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات 

نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - 

المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  

الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول 

علي ترخيص من الجهات  المعنية .  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه 

واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه 

والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 

64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - 

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - 

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من 

صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  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 

القاهرة 295 جنوب الكاديمية - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

875 - روبال هجاس كلينك RHC CLINIC شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   2022-05-29 

برقم ايداع    32648 ورقم قيد  187414    مركز عام  عن : انشطة داخل قانون الستثمار 72  اقامة 

وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخليه علجية أو طبية بشرط أن  

تقدم 10 % سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها  اقامة وتشغيل مراكز طبية متخصصة  بشرط أن تقدم 

10 % سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها  : انشطة خارج 

قانون الستثمار 72  ادارة برامج الرعاية الطبية ) فيما عدا انشطة التأمين واعادة التأمين والوساطة في التأمين(  

ادارة وتشغيل العيادات الطبية المتخصصة  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

الستثمار  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 28 امين الشمسي و 77 فريد سميكة -
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879 - القائد لدارة المشروعات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    

32674 ورقم قيد  187419    مركز عام  عن إدارة المشروعات )مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 

2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط وإجراءات الترخيص بها( . ادارة المطاعم والكافتريات الثابتة 

والمراكز التجارية . التوريدات العمومية. التوكيلت التجارية  . تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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. 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 طبقاً لحكام القانون.  بجهة محافظة 

القليوبية 8 شارع كورنيش النيل - الفلل - بنها

880 - البروج ستون للرخام والجرانيت شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم 

ايداع    32683 ورقم قيد  187420    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017: إقامة وتشغيل 

مصنع لتقطيع وجلى ونشر وصقل وتلميع الرخام والجرانيت. نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017: التصدير. مع 

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

وذلك طبقاً لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة 94 عمارات امتداد المل الوتوستراد

881 - إس واى إس مصر لخدمات تكنولوجيا المعلومات شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

29-05-2022 برقم ايداع    32719 ورقم قيد  187422    مركز عام  عن -صناعة تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز البيانات , وأنشطة التعهيد, 

وتطوير البرمجيات , والتعليم التكنولوجي.   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 طبقاً لحكام القانون.  بجهة محافظة الجيزة 

المبنى B 2116 - القرية الذكية - الكيلو 28 - طريق القاهرة السكندرية الصحراوى

882 - دزام للتسويق والتجارة اللكترونية Dazam شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   

29-05-2022 برقم ايداع    32721 ورقم قيد  187423    مركز عام  عن التسويق والتجارة 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 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 القاهرة 26 ارض وزارة المالية - الدور الرضي - الميراج - التجمع الول -

883 - السياري للطاقة ELSYYARI FOR ENERGY شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

30-05-2022 برقم ايداع    32801 ورقم قيد  187425    مركز عام  عن اقامة وصيانة وحدات الغاز 

الحيوي ووحدات الطاقة الجديده والمتجددة  المقاولت العامة  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الغربية بجوار ثلجة ابو 

امين - موقف سنباط - قرية سنباط -
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 Petrofour Engineering And Industrial Solutions 887 - بتروفور للحلول الهندسية والصناعية

شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    32807 ورقم قيد  187429    

مركز عام  عن - توريد وتركيب الماكينات وقطع غيارها ومستلزماتها وصيانتها  -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  - اعداد التصميمات الهندسية  تقديم الستشارات الهندسية 

والصناعية )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 ( .  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 القاهرة عقار رقم 10 - 

شارع 103 - متفرع من شارع العشرين - جسر السويس -

888 - واي أو واي لتصنيع قطع غيار السيارات YOY شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

30-05-2022 برقم ايداع    32808 ورقم قيد  187430    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

قطع غيار السيارات واكسسواراتها  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 القاهرة 10 ش البورصة - من ش سوق التوفيقية - وسط 

البلد - -

889 - دن للتصميمات الهندسية Den Design شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

30-05-2022 برقم ايداع    32809 ورقم قيد  187431    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة 

والمتكاملة  التوريدات العمومية  اعداد التصميمات الهندسية.  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 15 شارع صقليه متفرع من 

محمد حسنين هيكل - الدور الول -

890 - الصفا للحلول اللوجستية AL SAFA FOR LOGISTIC SOLUTIONS شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    32810 ورقم قيد  187432    مركز عام  عن 

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 .  تقديم الخدمات اللوجستيه من الشحن 

البحرى والجوى للبضائع والتفريغ وخدمات النقل االبحرى الدولى للبضائع  والتخليص الجمركى.  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 

القاهرة شقة رقم 6 - الدور الثالث - اعلى كنتاكى - عقار رقم 1 - عمارات مصر للتعمير - المنطقة

الثانية - منطقة شيراتون -
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891 - اف تى جروب للمقاولت العامه F T Group شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

30-05-2022 برقم ايداع    32813 ورقم قيد  187433    مركز عام  عن المقاولت العامة  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة Top 90 شارع التسعين -قطعه 421 -مركز المدينة بجوار جامعة المستقبل -التجمع الخامس - القاهرة 

الجديدة - أول -

892 - دايمنشنز اجينسى للمحتوى اللكترونى Dimensions Agency شركة  رأس مالها 20,000.000 

قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    32814 ورقم قيد  187434    مركز عام  عن 1- صناعة 

تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  

البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم 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- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال 

التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول 

البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية 

بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  13 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  14 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  15 - 

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  

المحتوى العلمي والثقافي والفني.  -تسويق المنتجات  -اعداد تصميمات الجرافيك  -التجارة اللكترونية عبر 

النترنت  -التسويق اللكترونى 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 على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 11 شارع البصرى-الموازى لشارع 77 -شقة 

14 -الدور السادس -

893 - دبي ميديا للتسويق اللكتروني Dubai Media شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

30-05-2022 برقم ايداع    32815 ورقم قيد  187435    مركز عام  عن - التجارة اللكترونية عبر 

النترنت  - التسويق اللكتروني 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 على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم 301 - الدور الثالث - عمارة 26 - 

شارع حافظ رمضان -

894 - اتش تي ام جروب للتوريدات العمومية  H.T.M Group شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   30-05-2022 برقم ايداع    32817 ورقم قيد  187437    مركز عام  عن 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 14 حي الجمل - ش حسن الكبر -
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895 - انوفا للمراكز الطبية Innova شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    

32818 ورقم قيد  187438    مركز عام  عن إاقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة 

وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية.  اقامة وتشغيل وإدارة مراكز طبيه متخصصه فى التجميل.  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 القاهرة 33 ش حسن افلطون - ارض الجولف -

896 - النورين للضيافة ELNOREEN شركة  رأس مالها 350,000.000 قيدت فى   2022-05-30 

برقم ايداع    32819 ورقم قيد  187439    مركز عام  عن إقامة وتشغيل وتملك وإدارة المطاعم والكافيهات 

الثابتة.  تقديم خدمات الضيافه والكاترينج.  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 البحر الحمر منطقة الفيروز - امام وحدة الحياء الصحية - 

الغردقه ثان -

897 - كاريزما ووركينج اسبيس Charisma Working Space شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت 

فى   30-05-2022 برقم ايداع    32822 ورقم قيد  187440    مركز عام  عن  تأجير مساحات العمل 

المشتركة )Work space( فيما عدا التأجير التمويلى. 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 القاهرة 7 شارع محمود صابر من حسنى العشماوى - 

ميدان هليوبوليس -

898 - ايه آند واي لمستحضرات التجميل A&Y شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   2022-05-30 

برقم ايداع    32823 ورقم قيد  187441    مركز عام  عن التسجيل لدى الجهات المختصة والتجارة 

والتوزيع لمستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والغذية الخاصة.  التصنيع لدى الغير.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 55 ش الشركة - الدويقة -

899 - اوتدورز للستثمار الزراعي Outdoors for Agricultural Investment شركة  رأس مالها 

500,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    32824 ورقم قيد  187442    مركز عام  عن - 

المقاولت العامة والمتكاملة  - زراعة وبيع نباتات الزينه والزهور والفواكه والخضروات والمحاصيل الزراعية  

- تشغيل وصيانة وتنسيق الحدائق والمتنزهات )اللند سكيب(  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 القاهرة شقة رقم 7 - الدور الثاني - 2

ش الجمعية المصرية - مساكن شيراتون -
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900 - كايرو سبيشيال فيكل للتصميمات الهندسية CAIRO SPECIAL VEHICLE شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    32825 ورقم قيد  187443    مركز عام  عن - 

التوريدات العمومية  -اعداد التصميمات الهندسية  - صيانه المعدات و ماكينات الصراف اللى  - صيانة و 

تشغيل محطات مياه الشرب و الصرف الصحى  - توريد و تركيب كاميرات المراقبة و انظمة الصوت و الضوء  

مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  - توريد الواح الطاقة الشمسية  - توريد 

مستلزمات و قطع غيار السيارات  - تركيب و توريد و صيانه مستلزمات المراكب النهرية و البحرية  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة عمارة 20 - شقة 92 - منطقة الستثمار -

901 - الثريا للعمال الكهروميكانيكية AL THURIA شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

30-05-2022 برقم ايداع    32828 ورقم قيد  187444    مركز عام  عن المقاولت العامة ومقاولت 

العمال الكهروميكانيكية.  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  - 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  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القليوبية 3 ش 20 ارض الدلتا - مسطرد -

902 - فورتكس الكتريك للجهزة الكهربائية Vortex Electric شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

30-05-2022 برقم ايداع    32831 ورقم قيد  187445    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الجهزة الكهربائية والمحركات ومستلزماتها وقطع غيارها.  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 القاهرة 41 هليوبوليس جاردنز - الدور 

الول - شيراتون -

903 - واى اف سى للستشارات YFC For Consulting شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

30-05-2022 برقم ايداع    32832 ورقم قيد  187446    مركز عام  عن إدارة المشروعات  مع مراعاه 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  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 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة رقم 11 شارع يوسف الجندى-باب اللوق-التحرير -
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904 - كيه دى إتش K.D.H شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    

32833 ورقم قيد  187447    مركز عام  عن • مقاولت التشطيبات والديكور.  • التوريدات العمومية.  • 

اعداد التصميمات الهندسية.  • التصدير والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة  أي حق في مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  بأحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض.  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 القاهرة شقة 53 الدور الخامس - 124 ش عثمان بن عفان -

905 - اوريس للتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    

32834 ورقم قيد  187448    مركز عام  عن - التوريدات العمومية  - التصدير  - صيانة وتشغيل المعدات  

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 القاهرة 12 ش خليل العروسي - سانت فاتيما -

906 - إى أى بى لدارة المشروعات EIP شركة  رأس مالها 220,000.000 قيدت فى   2022-05-30 

برقم ايداع    32835 ورقم قيد  187449    مركز عام  عن -ادارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى 

رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها  - اعادة الهيكلة 

الدارية للشركات  -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 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 6ش النبوى المهندس - حى السفارات -

907 - بي بي دي اتش للملبس الجاهزة PBDH شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

30-05-2022 برقم ايداع    32836 ورقم قيد  187450    مركز عام  عن تجارة الملبس الجاهزة 

واكسسواراتها وتجارة النسيج والخيوط وتصنيع كل ما سبق لدى الغير  التوريدات العمومية  التصدير  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة وحدة رقم 140 - بالعقار رقم 7 - شارع وهدان -
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908 - اتش دى للمواد الغذائية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    

32837 ورقم قيد  187451    مركز عام  عن -انشطه قانون 72 :   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة 

وتغليف المواد الغذائية و الحاصلت الزراعية و العلف بكافة انواعها و خاماتها و  الوجبات الجاهزة و تعبئة 

و تغليف و طحن الحبوب  -تجارة الجملة و التجزئة لجميع انواع الحاصلت الزراعية و العلف و المواد 

الغذائية و الوجبات الجاهزة بالمناطق  النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  -• استصلح واستزراع الراضي 

البور أو الصحراوية , ومنها :  • استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.  

• استزراع الراضي المستصلحة.  • ويششترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة  في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.  .  • تربية جميع أنواع 

الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.   -انشطه 

خارج قانون 72 :  - التصدير  -التوريدات العمومية  -تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة المصنع الكائن بالقطعه رقم 798 -منطقة اللف -

مصنع للصناعات الصغيرة -المنطقة

الصناعية -التجمع الثالث -

909 - توتال ايجيبت للتبريد والتكييف شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم 

ايداع    32838 ورقم قيد  187452    مركز عام  عن اعمال التركيب والتوريد والصيانة المتنقلة للتكييف 

المركزى واجهزة التهوية والتبريد والتسخين واعمال الكهرباء.  المقاولت العامة.  التوريدات العمومية.  التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  مقاولت اعمال النشاءات.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 9 شارع محمود غنيم - مدينه 

نصراول -

910 - عمرو فوزى للتصدير شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    

32839 ورقم قيد  187453    مركز عام  عن -التصدير  -الشحن البرى للبضائع  -النقل البرى الداخلى 

والدولى للبضائع  "ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب أوالبضائع )الداخلى-الدولى( والمهمات وخدمات 

النقل داخل القطر المصري او  خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص اللزمة لمزاولة النشاط 

من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى  والدولى".  - تقديم الخدمات اللوجستيه من الشحن البحرى والجوى 

والتفريغ للبضائع والتخليص الجمركى.  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية فيل 23 -الحى الرابع -

Leaders Makers For Training and Human  911 - صناع القادة للتدريب وتنمية الموارد البشرية

Resource Development شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    

32840 ورقم قيد  187454    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 16 ش مصطفى النحاس -
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OLA MARINE INTERNATIONAL  912 - اول مارين انترناشيونال للمستلزمات والخدمات البحرية

FOR MARINE AND YACHTING SUPPLIES شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

30-05-2022 برقم ايداع    32842 ورقم قيد  187455    مركز عام  عن التصدير والتوكيلت 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 .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا.  التوريدات العمومية.  بيع وتوريد كافة مستلزمات الرياضات البحرية ولوازم الشواطئ ولعب الطفال 

وكافة مستلزمات اليخوت والقوارب  واللنشات وادوات صيد السماك وادوات رياضة الغوص وكافة قطع غيار 

المحركات البحرية والطلمبات بانواعها وادوات  النقاذ والنجاة والعوامات وكافة انواع الثاث الخشبى والمعدنى 

والكسسوارات والجهزة الكهربائية والدهانات.  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 القاهرة 1 شارع محمد نهاد فهمى -

913 - بيتيج لدارة المطاعم Biteg For Restaurant Management شركة  رأس مالها 

1,400,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    32854 ورقم قيد  187464    مركز عام  عن 

إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع 

أنواع  المأكولت والتيك اواى.  التصدير.  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2 شارع الماظة - متفرع من ش الثورة -

914 - عبدل نجيب محسن بطاينه وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-05-30 

برقم ايداع    32855 ورقم قيد  187465    مركز عام  عن : • أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 

2017  • تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة للدوية البشرية ومستحضرات 

التجميل  والمستلزمات الطبية والمكملت الغذائية والزيوت الطبيعية والعشاب.  • اقامة وتشغيل مصنع لعصر 

الزيوت الطبيعية والعشاب.  : • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • تصنيع كل ماسبق لدى 

الغير.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 194 عماره لؤلؤه الحسن - جسر السويس - اول -

915 - محمد على اسماعيل وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    

32856 ورقم قيد  187466    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكابلت والدوات والجهزة 

الكهربائية واللكترونية.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء فيما عدا السمنت.  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الدوات الصحية.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المفروشات.  تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة للكابلت والدوات والجهزة الكهربائية  واللكترونية ومواد البناء والدوات 

الصحية والمفروشات.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم 13 - مول الشرق - الشروق -
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916 - عادل عبدالقادر محمد مرسي وعماد عبدالمنعم ذكي جاد شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

30-05-2022 برقم ايداع    32858 ورقم قيد  187467    مركز عام  عن انشطة قانون 72 لسنة 2017  

- اقامة وتشغيل مصنع للصناعات الدقيقة من الكلشيهات واسطمبات ومستلزمات الطباعة.  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع سبائك اللومنيوم )قوالب الومنيوم( ومسبوكات زهر شبكات المياه والصرف الصحي  وتصنيع 

وتجميع ابراج المحمول.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الورق والكرتون والطباعة.  انشطة خارج قانون 72 

لسنة 2017  - التوريدات العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية الدور الثالث - 5ش عبدالرازق صيام - امام موقف السرفيس - 

بيجام -

917 - ريد سى كوزماتيكس Red Sea Cosmetics شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

30-05-2022 برقم ايداع    32860 ورقم قيد  187468    مركز عام  عن - ادارة وتملك مركز تجميل 

للعناية بالبشرة و الشعر و الجسم ) بيوتى سنتر (  - 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر حى الكوثر - امام 

مستشفى المصرى -

918 - بيك هوم للستشارات العقارية Pick Home شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

30-05-2022 برقم ايداع    32866 ورقم قيد  187469    مركز عام  عن التسويق العقاري  تقديم 

الستشارات العقارية )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 ( .  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 القاهرة قطعة 35 - 

المجاورة 3 - المنطقة 3 - الشروق 2 - الشروق -

919 - يمناك لدارة المطاعم وتنظيم الحفلت Yamnak شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

30-05-2022 برقم ايداع    32870 ورقم قيد  187470    مركز عام  عن ادارة المطاعم والكافيهات  تنظيم 

المؤتمرات والحفلت العامة  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 القاهرة 5ش النصر - من ش الحجاز -

920 - موسكي استراتيجس Mosky Strategies شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

30-05-2022 برقم ايداع    32871 ورقم قيد  187471    مركز عام  عن 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 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية 

الموارد البشرية  - إعداد الدورات التدريبيه  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 17 - ش بيرم التونسي - النرجس 2 - التجمع 

الخامس -
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921 - اورورا للضيافه Aurora Hospitality شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

30-05-2022 برقم ايداع    32872 ورقم قيد  187472    مركز عام  عن تشغيل وادارة وتجهيز المطاعم 

والكافتريات الثابتة  - 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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية محل رقم 26 - الدور الثاني - سنتر ابو شبانه - 

مساكن الشباب - مركز خدمات 62 شباب اول

- اول السبعين متر -

922 - كلريتى للمراكز الطبية Clarity شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم 

ايداع    32878 ورقم قيد  187476    مركز عام  عن إقامة وتشغيل المستشفيات وإدارة المتخصصة أو 

المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية.  اقامة وتشغيل وإدارة مراكز طبية متخصصة فى 

التجميل.  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 القاهرة 33 ش حسن افلطون - ارض الجولف -

923 - بيزنس جيت للتنمية العمرانية شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم 

ايداع    32887 ورقم قيد  187477    مركز عام  عن - الستثمار العقارى.  - التسويق العقاري.  - التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  المقاولت العامة  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 القاهرة فيل 37 - 

الياسمين - التجمع الول -

924 - اجواء للرخام والجرانيت شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    

32890 ورقم قيد  187478    مركز عام  عن -تجارة وبيع وتوزيع وتوريد الرخام والجرانيت بكافة انواعه  

-التصدير  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة عمارة 685 النرجس-التجمع الخامس-

925 - هولت لتجارة المواد الغذائية شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    

32892 ورقم قيد  187479    مركز عام  عن -تجارة المواد الغذائية والمشروبات )عدا الكحولية(.  -

التوريدات العمومية.  -تقديم الستشارات فى كافة المجالت )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(.  -التصدير.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 92 شارع ياقوت الحموى-الحى 

الول-المنطقة الولى-التجمع الخامس-
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926 - كيو افرست للجودة والدراسات المتخصصة Q Everest شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

30-05-2022 برقم ايداع    32893 ورقم قيد  187480    مركز عام  عن - تأهيل الشركات للحصول على 

شهادات الجودة.  - اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية.  - اعداد الدورات 

التدريبية  - اعداد دراسات الجدوى للمشروعات.  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات.  - التجارة والتسويق اللكتروني عبر النترنت.  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية وعلى الخص توريد أجهزة التحكم اللى وأجهزة توفير الطاقة وأجهزة 

الحتفاظ بالطاقة والطاقة  الشمسية والجهزة الكهروميكانيكية وصيانتها.  - التوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة 

بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة  أي حق 

في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 7 الدور الثامن - 9 عمارات العبور - ش 

صلح سالم -

927 - كلسي بيوتي صالون Classy Beauty Salon شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

30-05-2022 برقم ايداع    32897 ورقم قيد  187483    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة مركز 

تجميل للعناية بالشعر والجسم والبشرة وعلى الخص الظافر  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 18 ش عبد المعطي الخيال -

935 - الجيل الجديد للليكترونيات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    

33336 ورقم قيد  187679    مركز عام  عن بيع وشراء الجهزة اللكترونية وأجهزة الحاسب اللي 

ومستلزماتهم وقطع غيارهم ومستلزمات الستليت من رسيفرات  وأطباق ومحركات وكاميرات المراقبة 

ومستلزماتها  مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  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 القاهرة 18 عمارات 

العبور - صلح سالم -
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928 - إنانا للحلول البداعية Innana Creative Solutions شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت 

فى   30-05-2022 برقم ايداع    33084 ورقم قيد  187667    مركز عام  عن التجارة اللكترونية عبر 

النترنت.  - إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  - حاضنات العمال 

التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  - تصميم وإنشاء وإدارة المواقع اللكترونية.  - إعداد البحاث التسويقية.  - 

تقديم الستشارات التسويقية )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(.  .)Call Center( ) - اقامه وتشغيل واداره مراكز التصالت )الكول سنتر  - اقامة و 

تشغيل و ادارة مراكز لعداد و تنمية و تدريب وتأهيل الموارد البشرية.  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  - إعداد وتنظيم 

المؤتمرات والندوات والمعارض )فيما عدا المعارض السياحية( بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  

معرض على حده.  - التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  - التوريدات العمومية.  - تسويق 

المنتجات بكافة انواعها.  - التصدير والتوكيلت 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 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 58 - شارع الدكتور / عبدل العربى )برج الفيروز( - الحى السابع - قسم اول 

مدينة

نصر -

929 - ايه ان جى ابليكيشن للمحتوى اللكترونى Eng Application شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    33087 ورقم قيد  187668    مركز عام  عن -: أنشطة داخل 

قانون 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 المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  - إدخال 

البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - التسويق اللكترونى 

عبر النترنت.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  

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 55 شارع بخيت محمد من شارع احمد عرابى -

Page 309 of 1274 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

930 - مستر للستثمار التجاريMester شركة  رأس مالها 70,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم 

ايداع    33088 ورقم قيد  187669    مركز عام  عن - التسويق العقاري  - التوكيلت التجارية  تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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.  - تجارة مستحضرات التجميل والسيارات والجهزة 

الكهربائية والثاث المكتبي والمنزلي والدوات الصحية  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 

التوريدات العمومية  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  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 المنوفية برج الميدان - ش حتحوت - 

ميدان شرف -

931 - بافچي للصناعة والتجارة PUFFEGY شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   

30-05-2022 برقم ايداع    33193 ورقم قيد  187673    مركز عام  عن الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية وعلى الخص استيراد السجائر اللكترونية والشيشة اللكترونية والمحلول والسائل اللكتروني 

ومستلزماتها من )بطارية .  ملف التسخين Coil .  الفتيلة .  خزان المحلول الخرطوش أو العلبة ( . تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم 

اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

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

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة وتوزيع السجائر اللكترونية والشيشة اللكترونية 

ومستلزماتها والسائل اللكتروني  .التوريدات العمومية .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع اللكترونيات 

والسوائل الكيميائية والزيوت العطريه بكافة أنواعها . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات البلستيكية    اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات الزجاجية . 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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة 

القاهرة غرفة رقم 1 - شقة 401 - الدور الرابع - 70 الملتقى العربي - مساكن شيراتون

932 - ابكس سيدر لتجارة السيارات 

Apex Cedre Car Trading شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم 

ايداع    33223 ورقم قيد  187674    مركز عام  عن 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. تجارة السيارات والمعدات والدراجات البخارية والغير بخارية واللنشات وقطع غيار السيارات. 

التوريدات العمومية. تسويق المنتجات فيما هو مسموح به قانونا. 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 طبقاً لحكام القانون.  بجهة 

محافظة القاهرة 279 ش التسعين الجنوبي - التجمع الخامس

Page 310 of 1274 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

933 - دار وزيز للطباعة والنشر والتوزيع Waziz شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    33332 ورقم قيد  187677    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل مطبعة لطباعة 

الكتب  - نشر وتوزيع الكتب  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - القيام بأعمال التصميم 

والتنسيق والترجمة الخاصة بالمطبوعات  - إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة 

وبيانات.  - التجارة اللكترونية عبر النترنت  - الطباعة لدى الغير  - اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب 

وتنمية الموارد البشرية  - تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض فيما عدا المعارض السياحية بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل معرض  على حده  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5 شارع الفضل من طلعت حرب - باب اللوق - -

934 - ميفيدا فاين للعناية بالبشرة والشعر Maivida Vine شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    33335 ورقم قيد  187678    مركز عام  عن -اقامة وتشغيل وادارة مركز 

تجميل للعناية بالبشرة والشعر والجسم والظافر بدون اجراء عمليات جراحية )بيوتى سنتر(  - تجارة 

مستحضرات التجميل  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة كمبوند ميفيدا اعمار بارسل 39 محل C03-التجمع الخامس-

936 - شركة التعاون العربى للدراسات الفنية والتنمية والتدريب شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    33337 ورقم قيد  187680    مركز عام  عن  انشطة قانون 72 :  -إنتاج 

الهيدروجين غير الخضر بأنواعه ومشتقاته وتخزينهما وتداولهما.  -إعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية 

ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية.  -إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

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

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة  2008  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو 

اللحوم.  إقامة المزارع السمكية .  -مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير 

الداري, بشرط أل يقل عدد تلك الوحدات عن  خمسين وحدة سكنية, سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة 

ابنية.  -مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل.  -انشاء أو إدارة أو 

تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني.  -انشاء الجامعات   انشطة خارج قانون 72 :  -اعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات القتصاديه  -اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتدريب الموارد البشرية  -مع افراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 86 مكرر-ش الشيخ الشعراوى-مساكن 

شيراتون -
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937 - المراد للتصدير شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    33338 

ورقم قيد  187681    مركز عام  عن النقل البرى الداخلي للبضائع  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب 

والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد  بسجل الناقلين واستخراج 

الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.  - تقديم الخدمات اللوجيستية من التفريغ 

والتخليص الجمركي  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - التصدير  

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 11 ش اللواء ابو النجا - من ش يوسف صبري ابو طالب - جمال عبدالناصر - السلم اول -

938 - بيوتي بيستس للتوزيع BEAUTY BEASTS شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    33341 ورقم قيد  187682    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  التصنيع لدى الغير  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 القاهرة فيل 3 - بلوك 128 الملتقى العربي -

939 - افاق للنشر والتوزيع شركة  رأس مالها 650,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    

33342 ورقم قيد  187684    مركز عام  عن نشر وتوزيع الكتب  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح 

به قانونا / 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  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرابع بالعقار رقم 7 ب شارع البساتين - التحرير -

940 - ناس لينك للمحتوى التكنولوجى NAS LINK شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    33343 ورقم قيد  187685    مركز عام  عن - التجارة اللكترونية عبر 

النترنت  - التسويق اللكترونى عبر النترنت  - الوساطه التجاريه  - تقديم خدمات الدفع اللكترونى  - أعمال 

تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  

.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة شقه بالدور الول بالعقار رقم 3 ش د/ زكى حسين - رابعه العدوية -

941 - ايسكرو باى للتجارة اللكترونية عبر النترنت والتسويق اللكترونى ESCROW PAY شركة  رأس 

مالها 10,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    33344 ورقم قيد  187686    مركز عام  عن 

- التجارة اللكترونية عبر النترنت  - التسويق اللكترونى عبر النترنت  - الوساطه التجاريه  - تقديم خدمات 

الدفع اللكترونى  أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيلها والتدريب عليها .  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات 

الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  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 القاهرة 19 أ ش ابوسرور البكرى -
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942 - دومستو ديزاين ستوديو DOMESTTU DESIGN STUDIO شركة  رأس مالها 30,000.000 

قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    33345 ورقم قيد  187687    مركز عام  عن اعداد التصميمات 

الهندسية  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 رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  إدارة 

المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 

بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  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 القاهرة شقة 10 - الدور الثاني - عمارة 34 أ - شارع 

الحجاز -

943 - أغادير فارمسي لدارة الصيدليات Agadir Pharmacy شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    33346 ورقم قيد  187688    مركز عام  عن - إدارة الصيدليات  - بيع 

الدوية  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 القاهرة 102 ش السلم - من ش الشهيد احمد عصمت - منشية الزهراء -

944 - وايت انجلس للتعليم والتدريب White Angels شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    33347 ورقم قيد  187689    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية  - التدريب عن بعد  - اعداد البحاث العلمية  - نشر وتوزيع الكتب  - ادارة 

وتشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى  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 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية ( .  - استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  - التوريدات العمومية  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  - التصدير  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 201 - الدور الثانى - ميديكال بارك 1 - منطقة الخدمات - بجوار 

المحكمة - التجمع

الخامس -

945 - يو أم أم فارما U.M.M Pharma شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم 

ايداع    33348 ورقم قيد  187690    مركز عام  عن انشطة داخل قانون الستثمار 72 /2017 :  - اقامة 

وتشغيل مصنع للصناعات الدوائية وتصنيع المستحضرات الطبية والكيماوية ومستحضرات التجميل والغذية  

الخاصة والمكملت الغذائية والمستلزمات الطبية  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة  انشطة خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  - توزيع وتصدير الدوية  - التصنيع لدى الغير  مع 

اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة 55 ش حافظ 

بدوي - الحي السابع -
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946 - تاور ايجيبت للمصنوعات والمنتجات الورقية والمكتبية Tower شركة  رأس مالها 200,000.000 

قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    33349 ورقم قيد  187691    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المنتجات الورقيه والمكتبية.  توريد المصنوعات والمنتجات الورقية والمكتبية.  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 6 شارع عبدة 

خضرة من شارع الترعة - حوض الشيخ خليل - القلج -

947 - اكسبريس سوبر ماركت شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    

33350 ورقم قيد  187692    مركز عام  عن إقامة وتشغيل سوبر ماركت.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4 شارع الحجاز 

-

948 - تيك بريك لدارة المطاعم والكافتريات Take break شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    33351 ورقم قيد  187693    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

الثابتة والكافتريات  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 القاهرة 20 ش خالد بن الوليد -هاشم اغا -

949 - اوكتين تيكنولوجيس Octane Technologies شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    33352 ورقم قيد  187694    مركز عام  عن - 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 المحتوى اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  - إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة شقة رقم 7 - الدور الثالث علوي بالسطوح - عقار رقم 93 - المنطقة الخامسة - الحي الول -

التجمع الخامس -

950 - وند سور هوسبيتاليتى لدارة المطاعم شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-05-31 

برقم ايداع    33354 ورقم قيد  187695    مركز عام  عن -اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة 

والكافتريات لعداد وتجهيز وتقديم جميع أنواع المأكولت وجميع أنواع  المشروبات )عدا الكحولية( والتيك اواى  

-منافذ بيع المأكولت والمشروبات بكافة انواعها )عدا الكحولية(  -توريد الغذية والمشروبات بكافة انواعها)عدا 

الكحولية(  -بيع وتوزيع وتسويق مستلزمات المطاعم والمطابخ واجهزة وماكينات اعداد المشروبات  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 12 شارع 73 -
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951 - جروو للتسويق Grow Marketing شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-05-31 

برقم ايداع    33357 ورقم قيد  187696    مركز عام  عن تصميم وإنشاء وإدارة المواقع اللكترونية.  

الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.  التجارة اللكترونية عبر النترنت.  النتاج 

الفنى والتوزيع للفلم السينمائية والتلفزيونية والفيديو والمسرحيات والمسلسلت الذاعية والتلفزيونية وكافة  

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

نشرات غير دورية.  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 القاهرة شقة رقم 1 -30 شارع عبدالمنعم حافظ - الماظة -

952 - بلك ستون لدارة وتشغيل المباني Black Stone شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    33358 ورقم قيد  187697    مركز عام  عن - إدارة وتشغيل وصيانة المباني 

والمرافق  - إدارة الصول العقارية  - تنظيم وإدارة المعارض عدا السياحية )بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لكل معرض على حدة(.  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  

مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و 

اجراءات  الترخيص بها  تشغيل وادارة المولت التجارية والمطاعم الثابتة  تقديم خدمات النظافة للمبانى 

والمنشات .  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه 

و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  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 القاهرة 340 ش التسعين الجنوبي - التجمع الخامس -

 MACROCARE FOR MEDICAL TOURISM SERVICES 953 - ماكروكير للسياحة العلجية

شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    33359 ورقم قيد  187698    

مركز عام  عن السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية 

والعلجية, وغيرها مما يصدر  بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص 

بالسياحة.  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 القاهرة الدور الثالث والرابع - مبنى 35 - شارع التسعين - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - 

أول -

954 - اوريبتس ايكوتك Orbits Ecotech شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-31 

برقم ايداع    33360 ورقم قيد  187699    مركز عام  عن - توريد مكونات محطات الطاقه المتجدده  - 

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  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار 30 شارع سيبويه من شارع الطيران -
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955 - ريلبرو للستثمار التجارى RailPro شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-31 

برقم ايداع    33361 ورقم قيد  187700    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

/ التوريدات العمومية  المقاولت العامة  التصدير  النقل البرى الداخلى للبضائع ونقل المواد البترولية  "ول يتم 

مزاولة نشاط النقل البري للركاب أوالبضائع )الداخلى-الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او  

خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص اللزمة لمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى  والدولى".  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارات مصر للتعمير-شقة 11 -الدور الثانى-شيراتون -

956 - دى ار اس فارما لمستحضرات التجميل والمكملت DRS Pharma شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    33362 ورقم قيد  187701    مركز عام  عن 

تجارة وتوزيع والتسجيل لدى الجهات المختصة للدوية البشرية والبيطرية ومبيدات الصحة العامة والمبيدات 

الحشرية  والمطهرات والمستلزمات الطبية والجهزة الطبية ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية 

والعشاب الطبية والغذية  الخاصة واجهزة المعامل والزيوت العطرية والزيوت الطبية والتصنيع لدى الغير 

لكل ما سبق.  التصدير والتوكيلت التجارية.  - تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان 

تنظيم اعمال الوكالة التجارية, 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.  إدارة الصيدليات.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القليوبية مدخل 47 - مساكن شركة الكابلت -

957 - اركتيكت يارد للتجارة العامة ARCHITECT YARD شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    33363 ورقم قيد  187702    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  التوكيلت التجارية  تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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 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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 208 - شارع عشرين - منتجع النخيل - 

قطعة رقم 2 /1 ب - التجمع الول - القاهرة الجديده-اول-

958 - واى جى أم للمطاعم YGM شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    

33364 ورقم قيد  187703    مركز عام  عن -ادارة وتشغيل وتجهيز المطاعم الثابتة والكافتريات  -تقديم 

خدمات الكاترينج  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1 بالطابق الرضى-بالعقار رقم 5-مساكن دلتا 420 -النهضة -
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959 - المصرية الردنية لتجارة خامات البلستيك والستيراد شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    33365 ورقم قيد  187704    مركز عام  عن تجارة الجملة والتجزئة لخامات 

البلستيك.  الستيراد.  - 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 .  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 القاهرة شقة 1 - عمارة 22 - مجموعة 

113 - الرحاب - التجمع الول -

960 - النماء للستثمارات التجارية شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم 

ايداع    33366 ورقم قيد  187705    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف واضافات 

العلف  تجارة وتوزيع العلف واضافات العلف  تجارة وتوزيع اللت ومعدات المصانع وقطع غيارها  

تجارة وتوزيع معدات المزارع والدواجن ومعامل التفريخ وقطع غيارها  تجارة وتوزيع المعدات الزراعية  تربية 

جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 14 شارع المقريفي -

961 - القادة للتنمية والتطوير التعليمى شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   2022-05-31 

برقم ايداع    33367 ورقم قيد  187706    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المدارس  المقاولت العامة  

التوريدات العمومية  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.  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 

القاهرة 5 أ عمارات الدلتا-الدور السابع-طريق النصر-مدينة نصر اول -

962 - تكسول ايجيبت Techsol Egypt شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-31 

برقم ايداع    33368 ورقم قيد  187707    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية 

الموارد البشرية  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 القاهرة شقة 24 -مبنى A 5 --كومباوند اشجار دارنا البنك الهلى-دائرة المعادى -
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963 - دى جاتو للتجارة والتصنيع  Des Gateaux شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    33369 ورقم قيد  187708    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الحلويات والمواد الغذائية  - بيع الحلويات والمواد الغذائية  - التصنيع لدى الغير للحلويات والمواد الغذائية  - 

توزيع المنتجات الغذائية والحلويات  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى 

السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 

بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  - ادارة وتشغيل القرى السياحية والفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق 

والجنحة الفندقية والنشطة المكملة أو  المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية و ثقافية  مع 

مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية و شروط وإجراءات الترخيص بها  

- ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافيهات  - تنظيم الحفلت العامة والمؤتمرات  - التجارة العامة فيما هو 

مسموح به قانونا  - التوكيلت التجارية  - 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  - اعداد 

الدورات التدريبية  - التصدير  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الغربية 8 شارع الوفاء متفرع من البندارى - الستاد -

964 - جهاد حمدى عبدالرحمن ابراهيم وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    33376 ورقم قيد  187715    مركز عام  عن : -انشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017  تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  : -انشطة 

خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  توزيع المواد الغذائية.  - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز 

مالي مستقل لكل نشاط على حدة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 

34 شارع حجازى - مدينة الشمس الجديدة -

965 - محمد سعيد محمد سليمان وشركاه شركة  رأس مالها 600,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم 

ايداع    33377 ورقم قيد  187716    مركز عام  عن تجاره الجمله والتجزئه للقمشة بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضي - عقار رقم 345 - من 

تقسيم عمر بن الخطاب - جسر السويس -

966 - ايجي فلي للشحن Egy Fly for Shipping شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    33378 ورقم قيد  187717    مركز عام  عن الشحن والنقل البرى الداخلي 

للبضائع  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او 

خارجه ال بعد القيد  بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي 

والدولي.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 53 ش مجمع المحاكم - الدور الرضي - شقة 2 - زهراء مدينة نصر -
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967 - الحلول السحابيه المثالية للمحتوى اللكترونى Ideal Cloud Solutions شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    33384 ورقم قيد  187719    مركز عام  عن - 

صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و 

مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم 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 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  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  

- حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  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 القاهرة 2 شارع آسيا من نزلة أندريا -كورنيش 

المعادى -

968 - هايتس للتدريب Heights شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    

33391 ورقم قيد  187720    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  

اقامة وتشغيل وادارة المدارس.  اقامة وتشغيل وادارة مدارس ومعاهد التعليم الفني.  إنشاء الجامعات.  التعليم عن 

بعد.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 9 شارع عثمان - طومنباى -

969 - وى دو للحلول الرقمية We do Digital Solutions شركة  رأس مالها 40,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    33393 ورقم قيد  187721    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا.  - التوريدات العمومية.  - التسويق اللكتروني عبر النترنت.  - تصميم وأداره المواقع 

اللكترونية عبر النترنت وتصميم تطبيقات الموبايل.  - اعداد تصميمات الجرافيك.  - تقديم خدمات الدعم الفنى 

لمنصات التجارة اللكترونية.  تقديم الستشارات التسويقية والدارية والتكنولوجية)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 ( .  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  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 القاهرة 19 أ عمارات العبور - صلح سالم -

Page 319 of 1274 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

970 - ريد اليكتريك للتوريدات الكهربائية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم 

ايداع    33396 ورقم قيد  187722    مركز عام  عن التوريدات العمومية وعلى الخص التوريدات 

الكهربائية.  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 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 11 شارع على باشا ذو الفقار -

971 - رع للثروة الحيوانية شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    

33397 ورقم قيد  187723    مركز عام  عن -الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  - 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.  -تجارة 

الجملة و التجزئة لللبان بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  -تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل 

وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6145 ش الدكتور سيد حسب 

ا-

972 - لويال نايتس Loyal Knights شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم 

ايداع    33398 ورقم قيد  187724    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مركز لستضافة وايواء ورعاية 

الحيوانات الليفة.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 64 ش جسر البحر -

973 - ازياء العرب لتجارة الملبس  ARAB FASHION شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    33399 ورقم قيد  187725    مركز عام  عن -تجاره الجمله والتجزئه للملبس 

و الكسسوارات و العطور و البخور و المنتجات الجلدية و الشمعية و مسنحضرات  التجميل بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 8ش الشهيد محمد نبيل السباعى من مصر و السودان -

974 - إيه إل سيرفس لصيانة السيارات A-L Service شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    33400 ورقم قيد  187726    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لخدمة 

وصيانة السيارات  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 31 ش احمد الزمر - خلف مسجد السلم -
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975 - أم أن أس للخدمات البترولية M.N.S Petroleum Services شركة  رأس مالها 300,000.000 

قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    33402 ورقم قيد  187727    مركز عام  عن تقديم الخدمات 

البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :  - صيانة آبار البترول وتنشيطها  - - صيانة معدات 

الحفر والمضخات البترولية  - حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .  - العمال 

المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة  - معالجة السطح من الترسيبات  - الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير 

التغليف وأنابيب النتاج  - الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 101 - عمارة 3 عمارات 

الشركة الوطنية - حى السفارات - مدينة نصر اول - -

976 - ايه.ام.اتش للتجارة والتوريدات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم 

ايداع    33403 ورقم قيد  187728    مركز عام  عن - التوريدات العمومية  - التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 21 أ عمارات العبور - صلح سالم -

977 - انسنتيف هاوس اوف ايجيبت للندوات INCENTIVE HOUSE OF EGYPT شركة  رأس مالها 

500,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    33404 ورقم قيد  187729    مركز عام  عن 

إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات )فيما عدا المعارض السياحية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لكل  معرض على حدة(.  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 28 - شارع ابو موسى الشعري - الحي 11 

-12 - التجمع الول - القاهرة الجديدة - أول-

978 - العدل فارما لتجارة مستحضرات التجميل ALAdl Pharma شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   31-05-2022 برقم ايداع    33406 ورقم قيد  187730    مركز عام  عن - تجارة وتوزيع الدوية 

والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والدوية البيطرية وتصنيعهم  لدى الغير  - 

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  إدارة المشروعات  

مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و 

اجراءات  الترخيص بها  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 الغربية 28 شارع الشيتى -
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979 - ام كوزمتيكس للستثمار التجارى M . Cosmetics شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    33408 ورقم قيد  187731    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - التجارة اللكترونية عبر النترنت  - التصدير  - تجارة 

مستحضرات التجميل ومستلزماتها  - تصنيع مستحضرات التجميل لدى الغير  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 القاهرة 23 ش شمس 

الدين الذهبى -ارض الجولف -

980 - كاف إيجيبت لنظمه النقل 

CAF Egypt For Transportation Systems شركة  رأس مالها 1,800,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    33410 ورقم قيد  187732    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مركز لصيانة 

وإصلح السكك الحديدية . تقديم الستشارات الفنية فيما يتعلق بالسكك الحديدية ومكونتها وقطع غيارها وغيرها 

من المنتجات المتعلقة بها و انظمه النقل . )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 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(. التصدير . التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا و على الخص تجاره 

قطع الغيار   اعداد التصميمات الهندسية . تقديم خدمات الدعم الفني . توريد و تركيب قطع غيار السكك الحديدية. 

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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة 22 شارع الشيخ ريحان - قسم عابدين

981 - كنتور إيست لتصنيع المنتجات الخشبية Contour east شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    33411 ورقم قيد  187733    مركز عام  عن  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات الخشبيه والبلستيك والPVC  - تجارة وتصدير المنتجات الخشبيه والبلستيك والPVC   - تجارة 

الماكينات والمعدات  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 القاهرة شقه 14 عماره 21 الدور الثالث علوى شارع عبدا ابن سلمه -كومباوند حياتى 

ريزيدانتس -

التجمع الول -
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988 - تى إتش أو للخدمات البترولية THO For Petroleum Services شركة  رأس مالها 

1,200,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    33420 ورقم قيد  187740    مركز عام  عن 

: -انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر 

والستكشاف وتشمل:  - صيانة آبار البترول وتنشيطها.  - صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.  - حفر 

آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول.  - العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.  - 

معالجة السطح من الترسيبات.  - الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.  - الخدمات المتعلقة 

بالستكشاف البترولي.  النشطة المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.  : -انشطة خارج 

قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  التوريدات العمومية.  القيام بأعمال التفتيش الهندسى.  - مع اللتزام 

بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة.  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 

طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 65 النرجس 7 - التجمع 

الخامس -

1000 - شركة المركز العربى للصدارات العلمية شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    33523 ورقم قيد  187758    مركز عام  عن تسويق وتوزيع الصدارات 

والبحاث والموسوعات العلمية.  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 القاهرة 17 شارع الطيران - امام سور دار الدفاع - الدور 

الخامس -
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982 - السلطين انترناشونال للتسويق اللكترونى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    33414 ورقم قيد  187734    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات 

و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد 

و تطوير البرمجيات و التعليم 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- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية .  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى 

العلمي والثقافي والفني.  التسويق اللكترونى  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 16 شارع فؤاد حلوان-منشية ناصر -

983 - العبد اوه تو موبايل Al-Abd O2 Mobile شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    33415 ورقم قيد  187735    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  بيع وشراء اجهزة الهاتف المحمول والكسسوارات.  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 القاهرة محل رقم 224 - منطقة 

الخدمات المنزلية - السوق التجارى - الرحاب - -

984 - بيو جرينز للزراعات العضوية Bio Greens شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    33416 ورقم قيد  187736    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين 

أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة   2008  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 56 اللوتس الجنوبية - منطقة 9 - التجمع 

الخامس -
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985 - بروتك للتطبيقات Protech شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم 

ايداع    33417 ورقم قيد  187737    مركز عام  عن صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله 

من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز البيانات  , وأنشطة 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 المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  • إدخال 

البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  • أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها.  • إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  • أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل 

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

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

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

الجهات  المعنية.  • إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار 

الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون.  • مشروعات 

البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية, والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  

ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.  • إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

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

وتطويرها.  • حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  • النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي 

من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 53 عمارات الفاروقية - ج 2 - جسر السويس -

986 - كيميانجد لتجارة خامات البلستيك Kamianajd For Trading شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    33418 ورقم قيد  187738    مركز عام  عن تجارة خامات 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 شارع ابوبكر الصديق متفرع من شارع الشيخ 

مجاهد - المرج الشرقية -

987 - وولز نيشن Walls nation شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    

33419 ورقم قيد  187739    مركز عام  عن التجارة اللكترونية عبر النترنت.  التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا.  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 القاهرة عقار رقم 2 - مجموعة 63 - مدينتى -
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989 - أكوبيو فارما Acopio Pharma ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    33422 ورقم قيد  187741    مركز عام  عن تسويق الدوية البشرية 

والبيطرية والمصال واللقاحات والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها  ومستحضرات 

معهد التغذية ومعهد سلمة الغذاء والمكملت الغذائية ومستلزمات ومستحضرات التجميل والمطهرات  والمبيدات 

والعشاب الطبية والنباتات العطرية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات وتصنيع كل ما  

سبق لدى الغير.  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 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 القاهرة 23 شارع هارون الرشيد - الدور الثانى -

990 - أوفر لدارة المشروعات Over Project Management شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    33423 ورقم قيد  187742    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة 

المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم جميع انواع المأكولت والتيك اواي والمشروبات فيما عدا  الكحولية  إدارة 

المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 

بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  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 طبقاً لحكام 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6 محور حسب ل الكفراوي - بجوار محطة 

شيل اوت -

991 - اسكوير للديكورات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    

33424 ورقم قيد  187743    مركز عام  عن المقاولت العامة  مقاولت اعمال التشطيبات والديكورات  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة غرفة رقم 1 - بالشقة رقم 2 - 

الدور الرضي - عقار رقم 17 - شارع نجيب محفوظ - المنطقة

الثامنة -

992 - ام أن إيه للتصدير MNA For Export شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    33425 ورقم قيد  187744    مركز عام  عن التصدير.  توريد المواد الغذائية.  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  تجارة العلف والمواد الخام بكافة انواعها.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 7 شارع حسين سليمان - احمد عصمت -
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PASSION ART FOR  INDUSTRIES AND  993 - باشون أرت للصناعه و الدعاية و العلن

ADVIRTISING شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    33426 

ورقم قيد  187745    مركز عام  عن : انشطه قانون 72  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية و 

المعدنية بجميع انواعها و اشكالها و المطبوعات بجميع اشكالها  الديجيتال و الوفست  - تجارة الجملة و 

التجزئةبالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  : - انشطه خارج قانون 72  - التوريدات العمومية  -- 

الدعايه و العلن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية مكتب رقم 1- عمارة 35 - ش سليمان الفارسى 

بلوك 29000 -

DALIAN LIMIN  MECHANICAL  994 - داليان لمين للهندسة الميكانيكية و الكهربائية المحدودة

AND ELECTRICAL ENGINEERING CO شركة  رأس مالها 650,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    33428 ورقم قيد  187746    مركز عام  عن -التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  -المقاولت العامة  -مقاولت العمال الهندسية و الميكانيكية و 

الكهربائية  - تاجير اللت و المعدات و السيارات  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 القاهرة شقة رقم 4 - عقار رقم 1 ش السعادة - زهراء 

المعادى -

995 - فيتوريا بيوتى شوب للكسسوار الحريمى Vittoria Beauty Shop شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    33430 ورقم قيد  187747    مركز عام  عن بيع 

مستحضرات التجميل والكسسوارات الحريمى والشعر المستعار واظافر التجميل.  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 القاهرة محل رقم -عمارة 

57 -شارع الحرية -

1001 - اوتو دبى كايرو للسيارات شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم 

ايداع    33552 ورقم قيد  187761    مركز عام  عن - تجارة السيارات  - تجارة قطع غيار وكماليات 

السيارات  - تجارة اكسسوارات السيارات  - البيع بالعموله  - تجارة اطارات وبطاريات السيارات  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 

القاهرة 59 شارع احمد الصاوى -المنطقه السادسه -
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1002 - كيان لدارة العيادات التخصصية Kayan Specialized Clinics شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    33553 ورقم قيد  187762    مركز عام  عن إقامة 

وتشغيل وإدارة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية .  اقامة 

وتشغيل وإدارة المراكز الطبية التشخيصية أو العلجية.  إقامة وتشغيل وإدارة العيادات الطبية التخصصية.  

إعداد وادارة برامج الرعاية الصحية.  تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية لكبار السن.  إدارة المشروعات.  

مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و 

اجراءات  الترخيص بها  اعداد الدراسات والبحاث العلميه.  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 القاهرة 12 شارع دكتور محمد كمال 

الدين حسين متفرع من شارع عثمان بن عفان - البستان -

996 - كولتيفا للستثمار الزراعى Cultiva شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-31 

برقم ايداع    33432 ورقم قيد  187748    مركز عام  عن -أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 :   - 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة.  

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

الري  الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  - الهندسه الوراثيه في المجالت النباتيه 

والحيوانيه.  - إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  - إقامة أو إدارة وتشغيل 

وصيانة محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضي المخصصة  للستصلح 

والستزراع.  -أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :   - تسويق الخضروات والفاكهة والمواد الخام الزراعية 

والحاصلت الزراعية بكافة انواعها.  - تقديم الستشارات الفنية والتجارية والدارية فى المجال الزراعى )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(.  - اعداد 

دراسات الجدوى للمشروعات.  - اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.  * مع 

اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية فيل 13 - الدور 

الرضى - بلوك 15101 - الحى السابع - مركز سابع -

997 - محمود محمد السعيد محمد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-05-31 

برقم ايداع    33433 ورقم قيد  187749    مركز عام  عن : انشطة داخل قانون الستثمار 72  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف وتجميد المواد الغذائية  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديده  : انشطة خارج قانون الستثمار 72  التصنيع لدى الغير  التصدير  مع افراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

المنوفية شقة رقم 6 - عمارة رقم 10 - محور خدمات الحي الثاني -
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998 - سعيد مراد للستثمار العقاري Said Morad For Real Estate Investment شركة  رأس 

مالها 50,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    33459 ورقم قيد  187755    مركز عام  عن 

الستثمار العقاري  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار  -

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

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

تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقاً لحكام القانون .  بجهة 

محافظة الغربية 10 حسن رضوان - برج الصفتي -

999 - كاى أن للتسويق اللكترونى Kay AN For Digital Marketing شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    33472 ورقم قيد  187756    مركز عام  عن 

التسويق العقارى .  المقاولت العامة واعمال التشطيبات والديكور  التسويق اللكترونى  التجارة العامة فيما هو 

مسموح به قانونا / 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  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة المبنى الدارى رقم 5-منتجع زيزينيا-التجمع 

الخامس-

1003 - تساهيل للتسويق اللكترونى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    

33598 ورقم قيد  187763    مركز عام  عن التسويق اللكترونى.  التجارة اللكترونية عبر النترنت.  

الوساطة في انهاء الجراءات الدارية امام الجهات الغير حكومية.  تقديم خدمات رجال العمال )فاكس - 

تصوير مستندات - كتابة كمبيوتر - تليفون(.  التصدير.  التوريدات العمومية.  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 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.  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 القاهرة 10074 شارع كارفور المعادى 

- زهراء المعادى -

1004 - انفيرو بروسيس للصناعات و تدوير المخلفات شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    33628 ورقم قيد  187765    مركز عام  عن أقامه و تشغيل مصنع لتدوير 

المخلفات   أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الوقود البديل   أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع محببات الكربون   أقامه 

و تشغيل مصنع لتصنيع اللياف  و اللياف من مخلفات الزجاج و البلستيك  أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع رول 

الكاوتش و تخريز البلستيك   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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة 

القاهرة 2 عمارات مصر للتعمير - المنطقه السابعه - مساكن شيراتون - النزهه- شقه 1 مكتب 1

1005 - بيتكون للمقاولت العامة 

BETCON شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    33631 ورقم قيد  

187766    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة . 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 طبقاً لحكام القانون.  بجهة 

محافظة القاهرة الدور الرضى شقة 2 - عماره 151 - عمارات الحى الخامس - بجوار الجهاز - التجمع 

الخامس
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1006 - أمريكانز شارليشابلن  أيه سى سى 

AMERICANS CHARLIECHAPLIN ACC شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    33660 ورقم قيد  187768    مركز عام  عن اداره المشروعات   اقامة و 

تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع 

المأكولت و التيك اواى  - اداره القرى السياحية والفنادق ) الثابتة ( والموتيلت  والشقق و الجنحه الفندقيه 

والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية و ثقافية  -تعبئه و تغليف المواد 

الغذائيه لدى الغير   -التوريدات العمومية و على الخص توريد المواد الغذائية  -اعاده الهيكلة الدارية للشركات   

-تقديم الستشارات  الفنية )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(   -تنظيم  المؤتمرات  و الحفلت العامة  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 طبقاً لحكام 

القانون .  بجهة محافظة القاهرة وحده رقم 1 عماره 18- اللوتس-المنطقة 11- التجمع الخامس

1007 - إى  ار جى للتنمية العمرانية 

ERG DEVELOPMENT شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    

33673 ورقم قيد  187770    مركز عام  عن الستثمار العقارى  . التطوير العقارى . القيام باعمال 

التشطيبات و الديكور   اداره المشروعات   إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.  إنشاء الجامعات .   اقامة و 

تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع 

المأكولت و التيك اواى   اداره المراكز التجاريه   اداره الوحدات الداريه  و الفندقيه و السكنيه   إقامة   و 

تشغيل القرى السياحية والفنادق ) الثابتة ( والموتيلت  والشقق و الجنحه الفندقيه والنشطة المكملة أو المرتبطة 

بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية و ثقافية  التجاره العامه فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات 

العموميه   الستيراد و التصدير   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  .  المقالت العامة و المتكاملة 

و المتخصصة   تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية   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 طبقاً لحكام 

القانون .  بجهة محافظة القاهرة قطعه   260 ش التسعين الشمالى - التجمع الخامس
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فروع الشركات

1 - اكواسانا لتكنولوجيا معالجه المياه   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    26703 ورقم قيد   5160   

فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وحدات تنقية ومعالجة وترشيح المياة وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص الزمة لذلك  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع شقه 4 نموذج )ج( الدور الرضي فوق 

البدروم عمارة 6 المنطقه الثالثه أ - مشروع اسكان مصر للتعمير - شيراتون - النزهه

2 - بريد فاست Breadfast   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    26666 ورقم قيد   101472   فرعى  

عن غرض الشركة : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وبيع المنتجات الغذائية والخبز وبيع وتوزيع وعرض 

المخبوزات والمأكولت والحلوى والمشروبات بأنواعها )عدا الكحولية( والتوريد للفنادق والسوبر ماركت وغيرها 

وتخزين البقوليات بأنواعها وذلك لحساب الشركة وللغير وخدمات توصيل المنتجات الغذائية وتعبئة وتوزيع 

المنتجات الغذائية والبقوليات وغيرها لتشمل تعبئة الرز والسكر والدقيق وفرز وتجهيز وتعبئة البقوليات والحلوى 

من عجين )نواشف( شرقية وغربية وحلوة مولد النبي والحلويات الجافة وطحن وتحميص وتعبئة البن وفرز 

وتجهيز وتحضير وتعبئة الخضار والفاكهة الطازجة والمبردة والوجبات الجاهزة وغيرها والتجارة العامة 

والتصدير وخدمات الدفع اللكتروني  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / الدور الرضي بالعقار الكائن بالقطعه 

رقم 5 بلوك 957 المنطقة جولف - شرق مدينة نصر

3 - بريد فاست Breadfast   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    26618 ورقم قيد   101472   فرعى  

عن غرض الشركة : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وبيع المنتجات الغذائية والخبز وبيع وتوزيع وعرض 

المخبوزات والمأكولت والحلوى والمشروبات بأنواعها )عدا الكحولية( والتوريد للفنادق والسوبر ماركت وغيرها 

وتخزين البقوليات بأنواعها وذلك لحساب الشركة وللغير وخدمات توصيل المنتجات الغذائية وتعبئة وتوزيع 

المنتجات الغذائية والبقوليات وغيرها لتشمل تعبئة الرز والسكر والدقيق وفرز وتجهيز وتعبئة البقوليات والحلوى 

من عجين )نواشف( شرقية وغربية وحلوة مولد النبي والحلويات الجافة وطحن وتحميص وتعبئة البن وفرز 

وتجهيز وتحضير وتعبئة الخضار والفاكهة الطازجة والمبردة والوجبات الجاهزة وغيرها والتجارة العامة 

والتصدير وخدمات الدفع اللكتروني  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الشقه الكائنة بالدور السابع بالعقار المقام 

علي القطعه رقم 76/74 شارع 200 بدجله المعادي قم شرطة المعادي

4 - بريد فاست Breadfast   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    26623 ورقم قيد   101472   فرعى  

عن غرض الشركة : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وبيع المنتجات الغذائية والخبز وبيع وتوزيع وعرض 

المخبوزات والمأكولت والحلوى والمشروبات بأنواعها )عدا الكحولية( والتوريد للفنادق والسوبر ماركت وغيرها 

وتخزين البقوليات بأنواعها وذلك لحساب الشركة وللغير وخدمات توصيل المنتجات الغذائية وتعبئة وتوزيع 

المنتجات الغذائية والبقوليات وغيرها لتشمل تعبئة الرز والسكر والدقيق وفرز وتجهيز وتعبئة البقوليات والحلوى 

من عجين )نواشف( شرقية وغربية وحلوة مولد النبي والحلويات الجافة وطحن وتحميص وتعبئة البن وفرز 

وتجهيز وتحضير وتعبئة الخضار والفاكهة الطازجة والمبردة والوجبات الجاهزة وغيرها والتجارة العامة 

والتصدير وخدمات الدفع اللكتروني  بجهة محافظة القاهرة افتتاع الفرع الشقه الكائنة بالدور السادس بالعقار 

المقام علي القطعه رقم 76/74 شارع 200 بدجله المعادي قسم شركة المعادي

5 - بريد فاست Breadfast   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    26627 ورقم قيد   101472   فرعى  

عن غرض الشركة : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وبيع المنتجات الغذائية والخبز وبيع وتوزيع وعرض 

المخبوزات والمأكولت والحلوى والمشروبات بأنواعها )عدا الكحولية( والتوريد للفنادق والسوبر ماركت وغيرها 

وتخزين البقوليات بأنواعها وذلك لحساب الشركة وللغير وخدمات توصيل المنتجات الغذائية وتعبئة وتوزيع 

المنتجات الغذائية والبقوليات وغيرها لتشمل تعبئة الرز والسكر والدقيق وفرز وتجهيز وتعبئة البقوليات والحلوى 

من عجين )نواشف( شرقية وغربية وحلوة مولد النبي والحلويات الجافة وطحن وتحميص وتعبئة البن وفرز 

وتجهيز وتحضير وتعبئة الخضار والفاكهة الطازجة والمبردة والوجبات الجاهزة وغيرها والتجارة العامة 

والتصدير وخدمات الدفع اللكتروني  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / قطعه رقم 405 بالحي الصناعي منطقه 

الصناعات الصغيرة التجمع الثالث - القاهرة الجديدة
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6 - بريد فاست Breadfast   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    26632 ورقم قيد   101472   فرعى  

عن غرض الشركة : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وبيع المنتجات الغذائية والخبز وبيع وتوزيع وعرض 

المخبوزات والمأكولت والحلوى والمشروبات بأنواعها )عدا الكحولية( والتوريد للفنادق والسوبر ماركت وغيرها 

وتخزين البقوليات بأنواعها وذلك لحساب الشركة وللغير وخدمات توصيل المنتجات الغذائية وتعبئة وتوزيع 

المنتجات الغذائية والبقوليات وغيرها لتشمل تعبئة الرز والسكر والدقيق وفرز وتجهيز وتعبئة البقوليات والحلوى 

من عجين )نواشف( شرقية وغربية وحلوة مولد النبي والحلويات الجافة وطحن وتحميص وتعبئة البن وفرز 

وتجهيز وتحضير وتعبئة الخضار والفاكهة الطازجة والمبردة والوجبات الجاهزة وغيرها والتجارة العامة 

والتصدير وخدمات الدفع اللكتروني  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع المحل التجاري رقم 7 ش اسماعيل سري 

متفرع من شارع القصر العيني - السيدة الزينب

7 - بريد فاست Breadfast   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    26636 ورقم قيد   101472   فرعى  

عن غرض الشركة : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وبيع المنتجات الغذائية والخبز وبيع وتوزيع وعرض 

المخبوزات والمأكولت والحلوى والمشروبات بأنواعها )عدا الكحولية( والتوريد للفنادق والسوبر ماركت وغيرها 

وتخزين البقوليات بأنواعها وذلك لحساب الشركة وللغير وخدمات توصيل المنتجات الغذائية وتعبئة وتوزيع 

المنتجات الغذائية والبقوليات وغيرها لتشمل تعبئة الرز والسكر والدقيق وفرز وتجهيز وتعبئة البقوليات والحلوى 

من عجين )نواشف( شرقية وغربية وحلوة مولد النبي والحلويات الجافة وطحن وتحميص وتعبئة البن وفرز 

وتجهيز وتحضير وتعبئة الخضار والفاكهة الطازجة والمبردة والوجبات الجاهزة وغيرها والتجارة العامة 

والتصدير وخدمات الدفع اللكتروني  بجهة محافظة الغربية افتتاح الفرع المحلين الكائنين بالدور الرضي بالعقار 

رقم 69 برج صفوة النادي طنطا اول - الغربية

8 - بريد فاست Breadfast   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    26642 ورقم قيد   101472   فرعى  

عن غرض الشركة : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وبيع المنتجات الغذائية والخبز وبيع وتوزيع وعرض 

المخبوزات والمأكولت والحلوى والمشروبات بأنواعها )عدا الكحولية( والتوريد للفنادق والسوبر ماركت وغيرها 

وتخزين البقوليات بأنواعها وذلك لحساب الشركة وللغير وخدمات توصيل المنتجات الغذائية وتعبئة وتوزيع 

المنتجات الغذائية والبقوليات وغيرها لتشمل تعبئة الرز والسكر والدقيق وفرز وتجهيز وتعبئة البقوليات والحلوى 

من عجين )نواشف( شرقية وغربية وحلوة مولد النبي والحلويات الجافة وطحن وتحميص وتعبئة البن وفرز 

وتجهيز وتحضير وتعبئة الخضار والفاكهة الطازجة والمبردة والوجبات الجاهزة وغيرها والتجارة العامة 

والتصدير وخدمات الدفع اللكتروني  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع المحلت ارقام )B22-B21( بالدور 

الرضي و الميزانين بالمنطقة الشمالية الشرقيه سوق المتداد بمدينة  الشمالية الشرقيه بمدينة الرحاب

9 - بريد فاست Breadfast   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    26645 ورقم قيد   101472   فرعى  

عن غرض الشركة : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وبيع المنتجات الغذائية والخبز وبيع وتوزيع وعرض 

المخبوزات والمأكولت والحلوى والمشروبات بأنواعها )عدا الكحولية( والتوريد للفنادق والسوبر ماركت وغيرها 

وتخزين البقوليات بأنواعها وذلك لحساب الشركة وللغير وخدمات توصيل المنتجات الغذائية وتعبئة وتوزيع 

المنتجات الغذائية والبقوليات وغيرها لتشمل تعبئة الرز والسكر والدقيق وفرز وتجهيز وتعبئة البقوليات والحلوى 

من عجين )نواشف( شرقية وغربية وحلوة مولد النبي والحلويات الجافة وطحن وتحميص وتعبئة البن وفرز 

وتجهيز وتحضير وتعبئة الخضار والفاكهة الطازجة والمبردة والوجبات الجاهزة وغيرها والتجارة العامة 

والتصدير وخدمات الدفع اللكتروني  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم B24 بالدور الرضي و 

الميزانين بالمنطقه الشمالية الشرقيه سوق المتداد بمدينة الرحاب

10 - بريد فاست Breadfast   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    26647 ورقم قيد   101472   

فرعى  عن غرض الشركة : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وبيع المنتجات الغذائية والخبز وبيع وتوزيع وعرض 

المخبوزات والمأكولت والحلوى والمشروبات بأنواعها )عدا الكحولية( والتوريد للفنادق والسوبر ماركت وغيرها 

وتخزين البقوليات بأنواعها وذلك لحساب الشركة وللغير وخدمات توصيل المنتجات الغذائية وتعبئة وتوزيع 

المنتجات الغذائية والبقوليات وغيرها لتشمل تعبئة الرز والسكر والدقيق وفرز وتجهيز وتعبئة البقوليات والحلوى 

من عجين )نواشف( شرقية وغربية وحلوة مولد النبي والحلويات الجافة وطحن وتحميص وتعبئة البن وفرز 

وتجهيز وتحضير وتعبئة الخضار والفاكهة الطازجة والمبردة والوجبات الجاهزة وغيرها والتجارة العامة 

والتصدير وخدمات الدفع اللكتروني  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / المحل رقم 1 الكائن بالعقار رقم 9 

شارع 9 المعادي
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73 - سدكو سيتي للصناعة والستثمار   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27441 ورقم قيد   186415   

فرعى  عن اصبح غرض الشركه هو :   أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية.  إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئة العصائر والمركزات.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية 

والمنزلية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائية ومستلزمات الثاث.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

أجزاء أجهزة التكيف.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها 

والترويج لها.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج المعدات وخطوط النتاج.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

البلستيك.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد 

البناء عدا السمنت.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود ودباغة 

الجلود.  إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية والغربية  

اقامة وتشغيل مصنع محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية.    إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع كافة أنواع العلف.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

العطور ومستحضرات التجميل.   اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية 

والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها.  إقامة وتشغيل محطات الحاويات وصوامع حفظ 

وتخزين الغلل.   انشاء الجامعات.  إنشاء وإدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني.   إقامة وتشغيل المراكز 

الطبية التشخيصية او العلجية.  بشرط ان تقدم )10 %( سنويا بالمجان من عدد الحالت التي يتم تقديم الخدمة 

الطبية او العلجية او التشخيصية لها.إقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة.  تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية ) المناطق الصناعية والمجتمعات الصناعية 

والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم (.  إقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدميه او 

ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافيه واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد إجمالي مساحه الوحدات المبيعة 

منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع.  أعمال التصميمات الهندسية للمعدات 

وخطوط النتاج والمصانع.  أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على 

اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع.  إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة 

الصناعية.  إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  إنشاء البنية الساسية ومصادر 

البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.  

إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه 

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

عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 

2008.  تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او 

التسمين او اللحوم.  تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.  

تربية الخيول.  إقامة المزارع السمكية.  تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف ويشمل ذلك:   

الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي.  صيانة آبار البترول وتنشيطها.  صيانة معدات الحفر والمضخات 

البترولية.  حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول.   العمال المدنية المكملة لعمال الحفر 

والصيانة    معالجة السطح من الترسيبات.   الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.   النشطة 

المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.  انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها 

واستغللها وصيانتها.  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 المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصوره وبيانات.  ادخال البيانات على 

الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.   اعمال التوصيف 

والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.   تنفيذ واداره شبكات نقل وتداول البيانات.   المشروعات التي تستثمر في 

تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  انشاء واداره مراكز 

التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   انشاء واداره مراكز الستشارات والدراسات 
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المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  حاضنات العمال التكنولوجية ودعم رياده العمال.   

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصوره وبيانات الى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه 

المحتوى العلمي والثقافي والفني.  أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم72 لسنة 2017:  المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملة.  الشراف على تنفيذ المشروعات.  إقامة وتشغيل وإدارة الملهي الترفيهية.  إقامة 

وتشغيل وإدارة محطات تموين السيارات.  إقامة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات.   إقامة وانشاء وتشغيل 

وإدارة المطاعم والكافتريات لتقديم جميع أنواع المشروبات ) عدا الكحولية   وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك 

أواي والفوود كورت.  إقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال.   إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات )عدا 

مخازن الكيماويات الخطرة(.   إقامة وتشغيل وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة ) وذلك فيما عدا 

المعارض السياحية  بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده (.  الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين والقانون 

رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض.  مقاولت تجهيز المدارس والمنشآت التعليمية.  التوزيع فيما مسموح به قانوناً.  

التوريدات العمومية.  مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار,  

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 طبقاً لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة عمارة رقم 51 ـ شقة رقم 101 ـ امام بوابة 

الرحاب ـ مبنى تجارى و ادارى ـ اكاسيا ـ التجمع الخامس ـ

11 - بريد فاست Breadfast   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    26652 ورقم قيد   101472   

فرعى  عن غرض الشركة : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وبيع المنتجات الغذائية والخبز وبيع وتوزيع وعرض 

المخبوزات والمأكولت والحلوى والمشروبات بأنواعها )عدا الكحولية( والتوريد للفنادق والسوبر ماركت وغيرها 

وتخزين البقوليات بأنواعها وذلك لحساب الشركة وللغير وخدمات توصيل المنتجات الغذائية وتعبئة وتوزيع 

المنتجات الغذائية والبقوليات وغيرها لتشمل تعبئة الرز والسكر والدقيق وفرز وتجهيز وتعبئة البقوليات والحلوى 

من عجين )نواشف( شرقية وغربية وحلوة مولد النبي والحلويات الجافة وطحن وتحميص وتعبئة البن وفرز 

وتجهيز وتحضير وتعبئة الخضار والفاكهة الطازجة والمبردة والوجبات الجاهزة وغيرها والتجارة العامة 

والتصدير وخدمات الدفع اللكتروني  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع المحل الكائن بالدور الرضي المرتفع 

بالعقار شارع 19 محمد شفيق النزهه الجديدة قطعه رقم 6 مربع  725 تقسيم مصر الجديدة

12 - بريد فاست Breadfast   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    26573 ورقم قيد   101472   

فرعى  عن غرض الشركة : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وبيع المنتجات الغذائية والخبز وبيع وتوزيع وعرض 

المخبوزات والمأكولت والحلوى والمشروبات بأنواعها )عدا الكحولية( والتوريد للفنادق والسوبر ماركت وغيرها 

وتخزين البقوليات بأنواعها وذلك لحساب الشركة وللغير وخدمات توصيل المنتجات الغذائية وتعبئة وتوزيع 

المنتجات الغذائية والبقوليات وغيرها لتشمل تعبئة الرز والسكر والدقيق وفرز وتجهيز وتعبئة البقوليات والحلوى 

من عجين )نواشف( شرقية وغربية وحلوة مولد النبي والحلويات الجافة وطحن وتحميص وتعبئة البن وفرز 

وتجهيز وتحضير وتعبئة الخضار والفاكهة الطازجة والمبردة والوجبات الجاهزة وغيرها والتجارة العامة 

والتصدير وخدمات الدفع اللكتروني  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع قطعه رقم 104 منطقة الصناعات 

الكهربائية و الهندسية باراضي المنطقة الصناعية شمال طريق القطامية العين السخنه التجمع الثالث
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13 - بريد فاست Breadfast   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    26577 ورقم قيد   101472   

فرعى  عن غرض الشركة : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وبيع المنتجات الغذائية والخبز وبيع وتوزيع وعرض 

المخبوزات والمأكولت والحلوى والمشروبات بأنواعها )عدا الكحولية( والتوريد للفنادق والسوبر ماركت وغيرها 

وتخزين البقوليات بأنواعها وذلك لحساب الشركة وللغير وخدمات توصيل المنتجات الغذائية وتعبئة وتوزيع 

المنتجات الغذائية والبقوليات وغيرها لتشمل تعبئة الرز والسكر والدقيق وفرز وتجهيز وتعبئة البقوليات والحلوى 

من عجين )نواشف( شرقية وغربية وحلوة مولد النبي والحلويات الجافة وطحن وتحميص وتعبئة البن وفرز 

وتجهيز وتحضير وتعبئة الخضار والفاكهة الطازجة والمبردة والوجبات الجاهزة وغيرها والتجارة العامة 

والتصدير وخدمات الدفع اللكتروني  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن بالشقه رقم 3 الدور الول بالعقار 

رقم 7 أ شارع 20 المعادي سرايات

27 - فرست جولف كار First Golf Car   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    26941 ورقم قيد   

123432   فرعى  عن غرض الشركة :صيانه وتوريد قطع غيار سيارات الجولف الكهربائية

  التوكيلت التجارية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / مارفل سيتى مول - ذات سبورن معرض رقم )4( - 

49 ب - التجمع الخامس - المستثمرين جنوبية - تجمعات شرق الطريق الدائرى - محافظة القاهرة

28 - يورو شاتر للصناعه والتجاره Euro Shutters   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    27211 

ورقم قيد   136206   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 طبقاً 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 -

29 - يورو شاتر للصناعه والتجاره Euro Shutters   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    27211 

ورقم قيد   136206   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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 1 بالدور الرضي-عقار رقم 7-شارع التسعين الجنوبي -الحي الول -

مجاورة 7- التجمع الخامس
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14 - ايجلزسيرفيسيزايجيبت   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    26675 ورقم قيد   127451   فرعى  

عن ** غرض الشركة هو :   النقل البري الجماعي للركاب عدا النقل السياحي والليموزين   تأجير السيارات بكافة 

أنواعها عدا التأجير التمويلي والليموزين   النقل البري للبضائع   النقل المبرد او المجمد للبضائع ويشمل ما ذكر 

اعمال الشحن والتفريغ اللزمة لمباشرة النشاط   ادارة حركة السيارات   تدريب سائقين   خدمة صيانة السيارات   

خدمة استجابة سريعة وخدمات الطوارىء   الوساطة في انهاء الجراءات الدارية امام الجهات الغير حكومية   

التسويق العقاري   ادارة وصيانة المباني والمنشئات وخدمات النظافة والخدمات الدارية المعاونة   أعمال 

التخطيط الداري والستراتيجي وأعمال دراسات الجدوي القتصادية والفنية   أعمال الدعاية والعلن بكافة 

الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية والتسويق والتجارة اللكترونية   تقديم الستشارات الهندسية و الستشارات 

في كافة المجالت فيما عدا ما مايتعلق باسواق الوراق المالية وكذلك الستشارات القانونية والستشارات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذلك الستشارات عن اوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة )27( من قانون سوق المال ولئحته التنفيذية   الستعلم 

الميدانى   إدارة المنشأت الخدمية و التجارية و الدارية دون الحكومية   مركز لخدمة العملء   إقامة وتشغيل 

مركز لتدريب الموارد البشرية   العلقات العامة والتواصل   هندسة تكنلوجيا المعلومات التصالت   ادارة 

المشروعات فيما عدا ادارة الفنادق   مراقبة الجودة وبناء السياسات   دورات السلمة ) اسعافات الولية , مكافحة 

الحرائق( ول يتم مزاولة نشاط النقل البري الجماعي للركاب والبضائع والمهمات داخل القطر المصري أو خارجه 

ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري 

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة للممارسة هذة 

النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أوتشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها في 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   تقديم الخدمات العقارية 

والحصول علي سكن وتجهيز المساكن بالثاث وكافة مستلزمات العاشة وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و 

اللوائح و القرارات السارية , و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  بجهة محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / فيل رقم 32 شارع احمد حشمت الزمالك - قصر النيل

15 - قمة الخدمات البريدية TOP POSTAL SERVICE - TPS   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    

26603 ورقم قيد   157057   فرعى  عن غرض الشركة هو: القيام بأعمال التخليص الجمركي . النقل البحري 

للبضائع. شراء وبيع وإستغلل حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالنشاط ) براءة الختراع ( تقديم الخدمات 

اللوجستية من ) توريدات عمومية وتفريغ وتخزين وتصدير(.اقامة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات عدا 

مخازن الكيماويات الخطيرة  تملك وإقامة وتشغيل المخازن الجمركية فيما عدا مخازن المواد الخطرة.  تقديم 

الستشارات المتعلقة بنشاط  الشركة ) فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة التقييم 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(.  تقديم الخدمات البريدية. وذلك دون الخلل بأحكام 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 أعمالً 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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع بالمنطقة رقم 2 بالمبني صادر السعودية سابقا 

بالمهبط بقرية البضائع بمطار القاهرة
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16 - قمة الخدمات البريدية TOP POSTAL SERVICE - TPS   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    

26607 ورقم قيد   157057   فرعى  عن غرض الشركة هو: القيام بأعمال التخليص الجمركي . النقل البحري 

للبضائع. شراء وبيع وإستغلل حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالنشاط ) براءة الختراع ( تقديم الخدمات 

اللوجستية من ) توريدات عمومية وتفريغ وتخزين وتصدير(.اقامة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات عدا 

مخازن الكيماويات الخطيرة  تملك وإقامة وتشغيل المخازن الجمركية فيما عدا مخازن المواد الخطرة.  تقديم 

الستشارات المتعلقة بنشاط  الشركة ) فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة التقييم 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(.  تقديم الخدمات البريدية. وذلك دون الخلل بأحكام 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 أعمالً 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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع بالمنطقة رقم 2 بالمبني رقم 222 بالمهبط قرية 

البضائع

17 - ام اس ايه لبس مصر ال تى دى لتحليل عينات المعادن والصخور Msalabes Egypt - قانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017. بناء على تاشير الرئيسى بنفس اليوم   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    

26655 ورقم قيد   167723   فرعى  عن غرض الشركة : تقديم خدمات اختبار وتحليل عينات الصخور 

والتربة المتعلقة بمجال التعدين والخدمات المرتبطة بشركات التعدين واستكشاف المعادن. تصميم وإنشاء وتجهيز 

مختبرات تحليل عينات الصخور والتربة والمعادن. معامل تحاليل واختبارات المعادن. تقديم الستشارات 

للمختبرات العاملة في مجال التعدين ومراجعة أعمال المختبرات )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا 

الستشارات القانونية 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 أن تندمج أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.  بجهة محافظة البحر الحمر افتتاح فرع : 

تقسيم المنطقة الحرفية تحت رقم 33 + 35 شارع 103 البالغ مساحتها 576 متر مربع

18 - التامودا انترناشيونال ش ذ م م   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    26562 ورقم قيد   186217   

فرعى  عن انشطه داخل قانون 72 لسنه 2017 

تجاره الجمله والتجزئه للملبس الجاهزه   تجاره الجمله والتجزئه للملبس الجلديه واكسسوارتها والحذيه 

 انشطه خارج  قانون 72 لسنه 2017

التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا تلتزم الشركه بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقله للنشطه 

الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده 

بقانون الستثمار رقم  72 لسنه 2017   وكذا لتتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز 

الوارده بهذا القانون . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه   وبشرط استصدار 

التراخيص الزمه لممارسه هذه النشطه . 

ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه لعمالها او التي قد 

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

وذالك طبقا لحكام القانون.  بجهة محافظة الجيزة الوحدة رقم G 121 الدور الثاني - مول مصر -
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19 - التامودا انترناشيونال ش ذ م م   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    26562 ورقم قيد   186217   

فرعى  عن انشطه داخل قانون 72 لسنه 2017 

تجاره الجمله والتجزئه للملبس الجاهزه   تجاره الجمله والتجزئه للملبس الجلديه واكسسوارتها والحذيه 

 انشطه خارج  قانون 72 لسنه 2017

التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا تلتزم الشركه بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقله للنشطه 

الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده 

بقانون الستثمار رقم  72 لسنه 2017   وكذا لتتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز 

الوارده بهذا القانون . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه   وبشرط استصدار 

التراخيص الزمه لممارسه هذه النشطه . 

ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه لعمالها او التي قد 

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

وذالك طبقا لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم 2240 - الدور الثانى - المرحلة الثانية - مول 

سيتى ستارز - مدينة نصر

20 - بريما بلست ايجيبت   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    26909 ورقم قيد   1520   فرعى  عن 

غرض الشركة   1  إقامة وتشغيل مصنع لنتاج المنتجات البلستيكية للغراض المختلفة ) البالتات والواح ( 

وتجميع البوردات اللكترونية لجميع طرازات اللمبات الموفرة للطاقة والليد وكذلك الديرايفر وبوردة الشيبات 

وأيضا تشكيل الجزاء المعدنية والبلستكية لجميع انواع اللمبات الموفرة بمختلف القدرات والسعات من خامات 

البلستيك والصاج بمشتملتها وبكافة انواعها وأشكالها وأحجامها المختلفة   إنتاج شراط العزل الكهربائية )شرائط 

اللحام( بكافة أنواعها وأشكالها وأحجامها المختلفة   تجارة الدوات الكهربائية واللمبات الليد بكافة أنواعها 

وأحجامها وأشكالها المختلفة ومنتجات الشركة .

  الستيراد والتصدير   وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة وتلتزم 

الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين , ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

تشترك باي وجة من الوجوة مع الشركات الخري وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة أو التي قد تعاونها علي 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أة تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفذية .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع قطع ارقام 24.26.28 المنطقة 

الصناعية السادسة - مدينة بدر

21 - شركة الوهبه ايجيبت للصناعات الغذائيه   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    1000005 ورقم قيد   

2904   فرعى  عن اقامة وتشغيل مطحن ومصنع لجرش الحبوب وصومعة تخزين الحبوب والغلل وجرش 

وتنقية وغربلة وتهيئة الحبوب والحاصلت الزراعية والبقوليات بكافة أنواعها ومعالجتها الكترونيا بالليزر)

سورتكس( وتعبئتها وتغليفها والحاصلت  والمنتجات الزراعية والحبوب ) الرز وكسر الرز والسكر والشاي 

والقمح والفول والعدس والذرة والصويا والسورجام والفول السوداني .......الخ( وتنقيتها وخلطها وتجهيزها 

وتعبئتها وكذلك تهيئة جميع البذور والحبوب والمحاصيل الزراعية والعشاب والنباتات الطبية والعطرية والتوابل 

والبهارات بكافة انواعها واصنافها والمكرونة والياميش والمكسرات والفواكهة والخضراوات الطازجة والمجففة 

وتجهيزها وتنقيتها وتعبئتها ومخازن مبردة لحفظ الحبوب والحاصلت الزراعية وصوامع الغلل وغربلة التقاوي 

والبذور لجميع انواع واصناف الحبوب والبذور والحاصلت الزراعية والبقوليات والتجار فيها تداولها وخاصة 

بذور تقاوي البرسيم وجميع النباتات الطبية والعطرية بكافة انواعها واصنافها وجميع أنواع الفواكهة والموالح  

والخضراوات الطازجة والعلف )الفلرس والبرتقال والبصل والثوم و......الخ( والتجار في بيع جميع النواتج 

والمخلفات من كسر وقشوركافة الصناف والنواع الموضحة بعاليه والناتجة عن الجرش والغربلة والتنقية 

وتصدير لجميع منتجات وسلع جمهورية مصر العربية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة المضافة.  بجهة محافظة القليوبية المنطقة 

الصناعية بالقطعة رقم 6/7 بلوك رقم 12018
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22 - المطاعم العربيه بلدي   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    26969 ورقم قيد   3863   فرعى  عن 

غرض هذه الشركة :

 1  إقامة وإنشاء المطاعم الفاخرة والشعبية ومخبز وحلواني والسوبر ماركت لبيع جميع المشروبات والمأكولت 

الغذائية على اختلف أنواعها معبأة وغير معبأة.

 2  تصنيع وتجهيز وتعبئة المواد الغذائية على اختلف أنواعها وأشكالها.

 3  إمداد الفنادق الكبرى والشركات التابعة للقطاع العام والخاص والجهات الحكومية باحتياجاتها من كافة أنواع 

الغذية ذات المستوى الرفيع. 

 4  إمداد شركات الطيران بكافة احتياجاتها من الغذية والمشروبات بمختلف أنواعها لتقديمها على طائراتها.

 5  خدمات الكاترينج.

 6  تنظيم الحفلت العامة والخاصة وتوريد الغذية والمشروبات الخاصة بها.

 7  تقديم الوجبات الجاهزة بنظام التيك أواي وكذلك المشروبات الساخنة والباردة المعلبة والسائلة.

 8  التجارة بكافة أنواعها.

 9  الستيراد والتصدير في حدود أغراض الشركة مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات السارية.  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع 7 شارع عباس العقاد - و مدخله علي شارع عماد الدين كامل - قسم اول مدينة نصر

23 - قنوات للتجارة والتوزيع   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    26815 ورقم قيد   27958   فرعى  

عن غرض الشركة هو : القيام بكافه العمال التجارية والتوزيع واقامه مراكز تجارية شريطه استصدار 

التراخيص اللزمه لكل فرع على حده 

تقديم الستشارات التسويقية عدا الستشارات القانونية وكذلك الستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه 

زياده راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطه الشركات العاملة فى المجال 

الوراق المنصوص عليها فى الماده 27 من قانون راس المال ولئحته التنفيذية. الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجاريه . استيراد كافه السلع والمنتجات واستيراد اجهزة التصالت السلكية واللسلكية وأجهزة التليفون المحمول 

والجهزة المنزلية الكهربائية وغير الكهربائية وأعمال الصيانه والصلح عن طريق مراكز خدمه متخصصه فى 

هذه المجالت بعد الحصول على التراخيص اللزمه مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمال أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

أو فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه .  بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 112 شارع 26 يوليو - الزمالك - قسم قصر النيل

24 - الكتروسمارت لتصنيع وتجميع الجهزة الكهربائية   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    27066 

ورقم قيد   94235   فرعى  عن  منفذ بيع  بجهة محافظة القاهرة المحل بالعقار رقم 30 شارع عطيه الصوالحى 

- قطعة 16 بلوك 55 - المنطقة الثامنة - مدينة نصر اول ) منفذ بيع (

25 - ايليت شيلد للخدمات المنية والحراسة ELITE SHELD   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

27069 ورقم قيد   103889   فرعى  عن تقديم خدمات المن والحراسة للمنشأت من الداخل فقط  

 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 طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة 

افتتاح فرع : 88 ش السيد الميرغنى ) 19 ش حسن صادق ( الدور الول قسم مصر الجديدة
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26 - وورلد كلس ميدل ايست لصناعة ادوات العرض World Class Display Middle East   قيدت فى   

09-05-2022 برقم ايداع    26996 ورقم قيد   114078   فرعى  عن غرض الشركه   اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتجميع المعدات والشاسيهات الخاصة بأدوات العرض والعلنات وطباعة رولت العلنات و رولت 

PVC وتصنيع وتجميع قطاعات اللمونيوم والقطع البلستيكية لواجهات العرض المتحركة  وتصنيع البواب 

والشبابيك اللومنيوم والمعدنية وتصنيع وتجميع اللفتات الخشبية والبلستيكية المضيئة والرشادية وتصنيع 

الديكورات الخشبية والمعدنية وتجهيزات المعارض وتصنيع وتجميع شاشات العرض العملقة وتصنيع الحروف 

ثلثية البعاد وكذلك تعبئة وتغليف رولت العلنات البلستيكية والورقية والتصدير والستيراد وتجارة الجملة 

والتجزئة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 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 فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع قطعه الرض رقم 194/1 المنطقة الصناعية الولي - مدينة بدر

30 - بوبو  BOBO   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    26939 ورقم قيد   144951   فرعى  عن 

أنشطةداخل قانون الستثماررقم 72 لسنة 2017:  اقامه وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. أنشطة خارج قانون الستثماررقم 72 لسنة 2017:  اقامه وتشغيل الملهي 

الترفيهية للطفال. تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار. مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم )LL-13( بمساحة داخلية )477.50( متر مربع و 

مساحة مكشوفه 30 متر مربع - بالمبني التجاري - مشروع ارابيل بلزا - منطقة المثلث جمال عبد الناصر - 

التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

31 - بوبو  BOBO   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    26946 ورقم قيد   144951   فرعى  عن 

أنشطةداخل قانون الستثماررقم 72 لسنة 2017:  اقامه وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. أنشطة خارج قانون الستثماررقم 72 لسنة 2017:  اقامه وتشغيل الملهي 

الترفيهية للطفال. تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار. مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكشك رقم )K-J1( بمساحة داخلية )13.10م2 ومساحه مكشوفة 

15 م2 بالمبني التجاري -مشروع ارابيل بلزا منطقة المثلث ميدان  جمال عبد الناصر - التجمع الخامس

32 - روما جينس Roma Geans   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    26821 ورقم قيد   181653   

فرعى  عن تجارة الملبس الجاهزة  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 القاهرة العقار رقم 16 ش السلحدار - شفيق غبر روكسى

Page 340 of 1274 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

33 - كيو بك فوم لصناعة السفنج ش م م   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    26951 ورقم قيد   

186321   فرعى  عن اصبح غرض الشركة هو : اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع و انتاج

السفنج الصناعي و بكثافات مختلفة )الواح او افرخ او بلوكات او مفروم او شرائح (

السفنج الصناعي المضغوط الريبوند بكثافات مختلفة ) الواح او افراخ او بلوكات او مفروم او شرائح(

السفنج الميموري فوم و اللتيكس بكثافات مختلفه و مراتب بالسوست من السفنج الصناعي المضغوط الريبوند 

بكثافات مختلفة ) الواح او افرخ او بلوكات او مفروم او شرائح (

منتجات السفنج الصناعي )مراتب المجالس العربيه المخدات فايبر حشو للتنجيد و موبليات خشبيه متنوعه و 

مفروشات متنوعه ستائر منسوجه ستائر مترزه البطاطين  القمشه اقمشه تنجيد(

تجميع كافه صناعات مواد البولي يورتيان و البولي سترين الوليه و الرزينات و الصبغه و اللواصق و مواد 

البناء بكافه انواعها

وصناعات المواد المساعدة والمكملة والمغذية لها وكذلك صناعات ومكونات اجهزة التكييفات والثلجات 

والصناعات المغذية لها 

وتجارة كافة مواد البولي يورتيان و البولي سترين الوليه و الرزينات و الصبغه و اللواصق و مواد البناء بكافه 

انواعها والمواد المساعدة والمكملة والمغذية لها وكذلك تجارة مواد ومكونات اجهزة التكييفات والثلجات 

والصناعات المغذية  والمكملة لها. 

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 فيها او تشتريها 

او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة قطعة 365 امتداد الصناعية الثالثة -

37 - المصريه للترقيم GS1 EGYPT   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    26984 ورقم قيد   

304297   فرعى  عن وضع نظام الترقيم وتكويد السلع والخدمات  المختلفه باستخدام غرفه التنميه الحديثه وبما 

يناسب الظروف المصريه للنتاج والنقل والتوزيع التخزين تطوير عمليات تداول السلع بمختلف انواعها باستخدام 

التقنيات الحديثة  للحاسب اللى وذلك بهدف تسهيل عمليات البيع والتسعير تطوير عمليات التعبئه والتغليف بما 

يخدم الغراض المذكورة تبادل المعلومات والخدمات الثقافيه والعلميه فى مجالت التعئبه والتغليف والتخزين 

والنقل وضع النظمه الرقابه الداخليه على السلع  والصناف والخامات فى المخازن الرئيسيه والفرعيه والمحال 

التجاريه وذلك بغرض حمايه المستهلك الرقابه على السلع التى تداولها وبشرط استصدار التراخيص اللزمه  بجهة 

محافظة القاهرة افتتاح فرع : العقار رقم 72 شارع النزهة

34 - كيو بك فوم لصناعة السفنج ش م م   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    26951 ورقم قيد   

186321   فرعى  عن اصبح غرض الشركة هو : اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع و انتاج

السفنج الصناعي و بكثافات مختلفة )الواح او افرخ او بلوكات او مفروم او شرائح (

السفنج الصناعي المضغوط الريبوند بكثافات مختلفة ) الواح او افراخ او بلوكات او مفروم او شرائح(

السفنج الميموري فوم و اللتيكس بكثافات مختلفه و مراتب بالسوست من السفنج الصناعي المضغوط الريبوند 

بكثافات مختلفة ) الواح او افرخ او بلوكات او مفروم او شرائح (

منتجات السفنج الصناعي )مراتب المجالس العربيه المخدات فايبر حشو للتنجيد و موبليات خشبيه متنوعه و 

مفروشات متنوعه ستائر منسوجه ستائر مترزه البطاطين  القمشه اقمشه تنجيد(

تجميع كافه صناعات مواد البولي يورتيان و البولي سترين الوليه و الرزينات و الصبغه و اللواصق و مواد 

البناء بكافه انواعها

وصناعات المواد المساعدة والمكملة والمغذية لها وكذلك صناعات ومكونات اجهزة التكييفات والثلجات 

والصناعات المغذية لها 

وتجارة كافة مواد البولي يورتيان و البولي سترين الوليه و الرزينات و الصبغه و اللواصق و مواد البناء بكافه 

انواعها والمواد المساعدة والمكملة والمغذية لها وكذلك تجارة مواد ومكونات اجهزة التكييفات والثلجات 

والصناعات المغذية  والمكملة لها. 

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 فيها او تشتريها 

او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة المنوفية قطعة رقم ) 3 - 18 ( بلوك ) A2 ( بارض 

مجمع سى بى سى الصناعى الكائن بقطعة الرض رقم )5( - منطقة المطوريين
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35 - سويفيل نيوترانت انترناشيونال  Swivel Neutrient international ش.ذ.م.م   قيدت فى   

09-05-2022 برقم ايداع    27049 ورقم قيد   186330   فرعى  عن غرض الشركة هو: انشطة من داخل 

قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المكملت الغذائية عالية 

البروتين والعشاب والغذية الخاصة وعصائر البودر. انشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 : 

التوريدات العمومية.مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار , 

وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون.وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمه للممارسة هذه النشطة.

ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاولها اعمال شبيهه باعمالها او التى 

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

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة الدقهلية 2 تقسيم خطاب - حى غرب -

36 - سويفيل نيوترانت انترناشيونال  Swivel Neutrient international ش.ذ.م.م   قيدت فى   

09-05-2022 برقم ايداع    27049 ورقم قيد   186330   فرعى  عن غرض الشركة هو: انشطة من داخل 

قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المكملت الغذائية عالية 

البروتين والعشاب والغذية الخاصة وعصائر البودر. انشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 : 

التوريدات العمومية.مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار , 

وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون.وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمه للممارسة هذه النشطة.

ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاولها اعمال شبيهه باعمالها او التى 

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

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة القاهرة 15 شارع السباح عبدالمنعم الشربينى ـ الدور 

السابع ـ الحى السابع ـ

38 - شركه المتحده لصناعه المحابس ولوازم المواسير )يونيفال(   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    

27354 ورقم قيد   9004   فرعى  عن غرض الشركة   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع جميع المحابس 

ومستازماتها ومستلزمات المواسير ومعالجة المواسير وعزلها لحمايتها من التاكل   الستيراد والتصدير 

والتوريدات العامةوالتوكيلت التجارية وتلتزم الشركة باحكام القانون 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم أعمال 

الوكالة التجارية   المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة والمقاولت الكهروميكانيكية ومقاولت انشاء شبكات 

الكهرباء والتكييف وتوريد وتركيب معدات السلمة وإطفاء الحريق والنظمة الكهروميكانيكية وصيانتها ومقاولت 

تركيب شبكات الصرف الصحى  . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول 

علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / قطعة ارض امام ارض 

الستثمار بجوار محطة الضغط العالى - المنطقة الصناعية - القطامية - محافظة القاهرة
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39 - شركه القصي للتوكيلت التجاريه   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27450 ورقم قيد   16703   

فرعى  عن غرض الشركه   1 تجارة وتوزيع المعدات الثقيلة والخفيفة واللت الزراعية وجميع وسائل النقل 

الثقيلهوالخفيفه و محركاتها ومواتيراها بجميع أنواعها الديزل والبنزين والكهربائيه ,الجديدة والمستعمله وقطع 

غيارها والطارات والبطاريات والزيوت والشحوم ومستلزمات الدهان والكماليات بجميع أنواعها وكافه أعمال 

الصيانهاللزمه للمعدات وجميع أنواع وسائل النقل 2 وتجارة وتوزيع مواد البناء والحديد والسمنت والجبس 

والسقالت المعدنيه واوناش الرفع 3  تجارة وتوزيع المولدات الكهربائيه والديزل والبنزين وقطع غيارها 

تجارة وتوزيع ماكينات ضغط الهواء وقطع غيرها  ومحركاتها وصيانتها بجميع انوعها الجديدة والمستعمله 4 

ومحركاتها بجميع انوعها الجديدةوالمستعمله 5  تجارة وتوزيع مستلزمات واكسسوارات البناء والنجارة والكهرباء 

والسباكه بجميع أنواعها  6 بيع وشراء وتقسيم الراضى لجميع الغراض الزاعيه والخدميه وانشاء وتنفيذ 

مقاولتها العموميه بجميع مجالتها وتخصصاتها والتوريدات العموميه بكافه أنواعها والتي تخدم هذه الغراض 7 

تجارة وتوزيع مستلزمات الواح وبطاريات توليد الطاقه الشمسيه وقطع غيارها وصيانتها 8  الستيراد والتصدير 

والتوريدات بجميع أنواعها و التوكيلت و المقاولتوالتنميه والتعمير 9  تجارة وتوزيع السيارات الجديدة بكافة 

أنواعها وتوزيع قطع غيار السيارات والطارات والبطاريات والكماليات بجميع أنواعها وكافه اعمال الصيانه 

اللزمه للسيارات بالضافه لستيراد السيارات وقطع الغيار والكماليات مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمال شبيهه باعمالها او 

التى قد تعاونها على تحقيق غرضها كم يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة منطقة السوق الشرقى بمدينة الرحاب الجديدة - محل 

f13-f14-f15 مجموعة 95 السوق الشرقى

40 - فيل Fila   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27281 ورقم قيد   80571   فرعى  عن غرض 

الشركة هو: التجارة العامة والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية وبيع اقمشة وملبس جاهزة وشنط وأحذية 

واكسسوارات 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 أعمالً 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 ذلك طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة 

القاهرة الوحدة رقم c2 - 49 بالدور الول بالمركز التجارى مول سيتى سنتر الماظة - شيراتون

74 - أسامه عبدالحميد محمود عطا وشركاه   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27745 ورقم قيد   

6119   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع الدوات والجهزة الكهربائية والمنزلية واللكترونية 

والمصابيح الكهربائية والكمبيوتر وعلى الشركة الحصول على كافةالتراخيص اللزمة لمباشرة النشاط  بجهة 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع / 7 شارع عبد العزيز - قسم عابدين - القاهرة

75 - سويت سنتر لصناعه الحلويات الفورنايوسوفليه   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27510 ورقم 

قيد   11939   فرعى  عن تصنيع وبيع الحلويات من عجين ومخبوزات وآيس كريم وشيكولته وحلويات جافة 

وخلفه وله حق استيراد والتصدير والتوكيلت وأعمال المشتريات بغرض البيع كما يحق لها شراء الراضى 

والمعارض والعقارات والمخازن التى يلزم لعمالها مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  بجهة محافظة مطروح سيدى عبد الرحمن - محل رقم 4 م - 

قرية هاسيندا الكيلو 138 - طريق السكندرية
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41 - ميجا لب للخدمات الطبية Mega Lab   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27241 ورقم قيد   

142594   فرعى  عن 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

اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى التحاليل الطبيةبشرط أن تقدم 10 %سنويا بالمجان من الحالت التي يتم 

تقديم

الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية افتتاح الفرع / الدور الرضي ببرج ليله القدر - شارع عبد المحسن الصباحي - 

مع شارع مستجد - بجوار مستشفي الشروق - قويسنا

42 - ميجا لب للخدمات الطبية Mega Lab   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27243 ورقم قيد   

142594   فرعى  عن 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

اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى التحاليل الطبيةبشرط أن تقدم 10 %سنويا بالمجان من الحالت التي يتم 

تقديم

الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية افتتاح الفرع الدور الثاني ببرج عبد المطلب الداري - بجوار البنك الهلي - 

قويسنا
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43 - ميجا لب للخدمات الطبية Mega Lab   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27246 ورقم قيد   

142594   فرعى  عن 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

اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى التحاليل الطبيةبشرط أن تقدم 10 %سنويا بالمجان من الحالت التي يتم 

تقديم

الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية افتتاح الفرع شارع المحطة - بجوار صي\لية دكتور عبد الرحمن زكي - عرب 

الرمل - مركز قويسنا

44 - ميجا لب للخدمات الطبية Mega Lab   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27249 ورقم قيد   

142594   فرعى  عن 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

اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى التحاليل الطبيةبشرط أن تقدم 10 %سنويا بالمجان من الحالت التي يتم 

تقديم

الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية افتتاح الفرع الدور الرابع ببرج الفيروز - ميدان شرف - شبين الكوم
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45 - ميجا لب للخدمات الطبية Mega Lab   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27253 ورقم قيد   

142594   فرعى  عن 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

اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى التحاليل الطبيةبشرط أن تقدم 10 %سنويا بالمجان من الحالت التي يتم 

تقديم

الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية افتتاح الفرع / الدور الول فوق الميزانين - ببرج روما - امام مسجد الفردوس - 

قويسنا

46 - ميجا لب للخدمات الطبية Mega Lab   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27258 ورقم قيد   

142594   فرعى  عن 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

اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى التحاليل الطبيةبشرط أن تقدم 10 %سنويا بالمجان من الحالت التي يتم 

تقديم

الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية افتتاح الفرع / الدور الثاني علوي  ببرج المنوفيه الطبي - شبين الكوم
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47 - ميجا لب للخدمات الطبية Mega Lab   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27260 ورقم قيد   

142594   فرعى  عن 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

اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى التحاليل الطبيةبشرط أن تقدم 10 %سنويا بالمجان من الحالت التي يتم 

تقديم

الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية افتتاح الفرع / الدور الثاني اعلي مستلزمات فجر السلم امام بقاله ابو حجر - 

بجوار صيدناوي شارع بور سعيد - الشهداء

48 - ميجا لب للخدمات الطبية Mega Lab   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27265 ورقم قيد   

142594   فرعى  عن 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

اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى التحاليل الطبيةبشرط أن تقدم 10 %سنويا بالمجان من الحالت التي يتم 

تقديم

الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية افتتاح الفرع / الدور الول فوق الميزانين ببرج المنوفيه الطبي - شبين الكوم

49 - بلو سكوير Blue Square   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27152 ورقم قيد   154175   

فرعى  عن غرض الشركة : تشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا 

الكحولية( وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك اواي / تشغيل وإدارة المحلت التجارية / المقاولت العامة 

والمتكاملة / التوريدات العمومية  بجهة محافظة القاهرة محل تجارى رقم f & B - B12 - 01- مطعم حل - 

المنطقة الثالثة بمشروع ممشى اهل مصر - كورنيش النيل
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50 - الصخرة ميديا برودكشن   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27396 ورقم قيد   161023   

فرعى  عن 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 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 طبقاً 

لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / شقة رقم 2 عقار رقم 647-10  كورنيش المقطم - محافظة 

القاهرة

51 - الصخرة ميديا برودكشن   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27398 ورقم قيد   161023   

فرعى  عن 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 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 طبقاً 

لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / فيل 4 - القطعة 84 - تقسيم المنطقة ب شياخة المقطم - 

محافظة القاهرة

52 - فلتشى جروب FALACHI GROUP   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27178 ورقم قيد   

174644   فرعى  عن "الدارة والتسويق السياحى للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية -التجارة 

 -  )E20( العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم

الطابق الرابع - 100 شارع الميرغني - مصر الجديدة

53 - في اف فيت للياقة البدنية VF FIT   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27381 ورقم قيد   

175674   فرعى  عن تقديم الستشارات في مجال الغذية والدوية والصحة العامة)فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم 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( .توريد أجهزة اللياقة البدنية 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 طبقاً لحكام 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / الغرفة رقم 4 - بالدور الحادى عشر - 

بالمبنى رقم 67 ش الحرية - مصر الجديدة - القاهرة
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54 - اشياء للتجارة والتوزيع والتوكيلت التجارية ACHYAA   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    

27271 ورقم قيد   179722   فرعى  عن تجارة وتوزيع الجهزة الكهربائية والمنزلية واجهزة الهاتف 

المحمول ومستلزماته واكسسواراته وقطع غياره التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام 

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

محافظة القليوبية مقر ادارى فرعى محل رقم 1 بالعقار رقم 1 شارع النصر متفرع من ترعة الزنانيرى - 

الخصوص

55 - اشياء للتجارة والتوزيع والتوكيلت التجارية ACHYAA   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    

27278 ورقم قيد   179722   فرعى  عن تجارة وتوزيع الجهزة الكهربائية والمنزلية واجهزة الهاتف 

المحمول ومستلزماته واكسسواراته وقطع غياره التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام 

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

محافظة القليوبية فرع لبيع المنتجات محل رقم 1 بالعقار رقم 8 شارع الخصوص العمومى - الخصوص

56 - اشياء للتجارة والتوزيع والتوكيلت التجارية ACHYAA   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    

27291 ورقم قيد   179722   فرعى  عن تجارة وتوزيع الجهزة الكهربائية والمنزلية واجهزة الهاتف 

المحمول ومستلزماته واكسسواراته وقطع غياره التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام 

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

محافظة القليوبية فرع لبيع المنتجات محل رقم 2 بالعقار رقم 1 شارع الورشة متفرع من شارع الخصوص 

العمومى - الخصوص

57 - اشياء للتجارة والتوزيع والتوكيلت التجارية ACHYAA   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    

27305 ورقم قيد   179722   فرعى  عن تجارة وتوزيع الجهزة الكهربائية والمنزلية واجهزة الهاتف 

المحمول ومستلزماته واكسسواراته وقطع غياره التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة فرع لبيع المنتجات محل رقم 3 بالعقار رقم 1 شارع صالح عبد الغفار متفرع من شارع سيد 

حمادة - المرج
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58 - اشياء للتجارة والتوزيع والتوكيلت التجارية ACHYAA   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    

27311 ورقم قيد   179722   فرعى  عن تجارة وتوزيع الجهزة الكهربائية والمنزلية واجهزة الهاتف 

المحمول ومستلزماته واكسسواراته وقطع غياره التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام 

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

محافظة الجيزة فرع لبيع المنتجات محل رقم 1 بالعقار رقم 91 شارع الوحدة

59 - اشياء للتجارة والتوزيع والتوكيلت التجارية ACHYAA   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    

27321 ورقم قيد   179722   فرعى  عن تجارة وتوزيع الجهزة الكهربائية والمنزلية واجهزة الهاتف 

المحمول ومستلزماته واكسسواراته وقطع غياره التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام 

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

محافظة القليوبية فرع لبيع المنتجات محل رقم 2 بالعقار رقم 1 شارع الخصوص العمومى - الخصوص

60 - اشياء للتجارة والتوزيع والتوكيلت التجارية ACHYAA   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    

27344 ورقم قيد   179722   فرعى  عن تجارة وتوزيع الجهزة الكهربائية والمنزلية واجهزة الهاتف 

المحمول ومستلزماته واكسسواراته وقطع غياره التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة فرع لبيع المنتجات - محل رقم 4 بالعقار رقم 36 شارع شبرا - حى روض الفرج

61 - اشياء للتجارة والتوزيع والتوكيلت التجارية ACHYAA   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    

27347 ورقم قيد   179722   فرعى  عن تجارة وتوزيع الجهزة الكهربائية والمنزلية واجهزة الهاتف 

المحمول ومستلزماته واكسسواراته وقطع غياره التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة فرع لبيع المنتجات محل رقم 6,5 بالعقار رقم 137 شارع شبرا - حى الساحل

Page 350 of 1274 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

62 - الراضي المصرية للستثمار والتنمية   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27423 ورقم قيد   

186407   فرعى  عن اصبح غرض الشركه هو : أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات تعبئة 

وتغليف المواد الغذائية.  إقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتبريد وتجميد وتعبئة وتغليف الحاصلت 

الزراعية والمواد الغذائية    إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الجهزة الكهربائية والمنزلية  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائية ومستلزمات الثاث   إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع أجزاء أجهزة التكيف  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المنتجات النسيجية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا السمنت.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

لتشكيل وتشغيل المعادن.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هياكل السيارات.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون 

والمنتجات الورقية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البويات والدهانات والكيماويات.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

العلف بكافة أنواعها.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور 

ومستحضرات التجميل  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية بكافة انواعها  إقامة وتشغيل الثلجات 

والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها او تجميدها.   إقامة 

وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  إنشاء أو إدارة أو 

تشغيل المدارس.  إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني .  إنشاء الجامعات .   تخطيط وإقامة 

وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادي القديم(.  إقامة وتشغيل الفنادق, الثابتة ويخوت السفاري, والموتيلت, والشقق والجنحة 

الفندقية, والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية 

او ثقافية, واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة 

الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم, وال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي 

المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع  أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع .

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و إعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.  إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع و إنتاج المعدات وخطوط النتاج.  أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات 

والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع.  اعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية 

للمنطقة الصناعية.  اعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.   انشاء البنية الساسية 

ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.   انشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة 

للمشروعات.   إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشئات بداخلها  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  استزراع الراضي المستصلحة   ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق 

الغمر.  تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.  تربية 

جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.  

تربية الخيول.  المزارع السمكية   الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف , وتشمل:الخدمات 

المتعلقة بالستكشاف البترولي.  صيانة آبار البترول وتنشيطها.  صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.  حفر 

آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول.  العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.  

معالجة السطح من الترسيبات.  الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.  إقامة أو إدارة محطات 

استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييزه أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع 

الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو النابيب, ول يشمل ذلك نقل البترول .  

النشطة المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

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 .   أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات   تنفيذ و ادارة شبكات 

نقل و تداول البيانات  المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و 

النماذج و الرسوم الصناعية .  انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   

انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  
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حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال  النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت 

وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني  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 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2021  أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017:  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  الشراف على تنفيذ المشروعات  مقاولت التشطيبات 

والديكور  إقامة وتشغيل وإدارة الملهي الترفيهية   اقامة وتشغيل وادارة محطات لخدمة تموين السيارات  اقامة 

وتشغيل وادارة المحلت التجارية.  إقامة وتشغيل مخازن البضائع )عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة(.  

اقامة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات.  إقامة و تنظيم المعارض و المؤتمرات و الحفلت العامة )وذلك 

فيما عدا المعارض والمؤتمرات السياحية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل حالة على حده (  اقامة 

وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع المأكولت والتيك 

أواي. والفود كورت  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 

1982 في شان سجل المستوردين والقانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول 

ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  إقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال.  

مقاولت تجهيز المدارس والمنشآت التعليمية.  التوزيع للبضائع فيما مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية  مع 

اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار, وفى حالة عدم التزام 

الشركة بهذا الشـرط 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 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 طبقاً 

لحكام القانون  بجهة محافظة دمياط قطعة رقم 75-  المنطقة المركزية -
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63 - الراضي المصرية للستثمار والتنمية   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27423 ورقم قيد   

186407   فرعى  عن اصبح غرض الشركه هو : أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات تعبئة 

وتغليف المواد الغذائية.  إقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتبريد وتجميد وتعبئة وتغليف الحاصلت 

الزراعية والمواد الغذائية    إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الجهزة الكهربائية والمنزلية  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائية ومستلزمات الثاث   إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع أجزاء أجهزة التكيف  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المنتجات النسيجية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا السمنت.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

لتشكيل وتشغيل المعادن.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هياكل السيارات.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون 

والمنتجات الورقية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البويات والدهانات والكيماويات.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

العلف بكافة أنواعها.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور 

ومستحضرات التجميل  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية بكافة انواعها  إقامة وتشغيل الثلجات 

والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها او تجميدها.   إقامة 

وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  إنشاء أو إدارة أو 

تشغيل المدارس.  إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني .  إنشاء الجامعات .   تخطيط وإقامة 

وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادي القديم(.  إقامة وتشغيل الفنادق, الثابتة ويخوت السفاري, والموتيلت, والشقق والجنحة 

الفندقية, والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية 

او ثقافية, واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة 

الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم, وال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي 

المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع  أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع .

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و إعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.  إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع و إنتاج المعدات وخطوط النتاج.  أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات 

والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع.  اعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية 

للمنطقة الصناعية.  اعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.   انشاء البنية الساسية 

ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.   انشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة 

للمشروعات.   إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشئات بداخلها  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  استزراع الراضي المستصلحة   ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق 

الغمر.  تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.  تربية 

جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.  

تربية الخيول.  المزارع السمكية   الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف , وتشمل:الخدمات 

المتعلقة بالستكشاف البترولي.  صيانة آبار البترول وتنشيطها.  صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.  حفر 

آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول.  العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.  

معالجة السطح من الترسيبات.  الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.  إقامة أو إدارة محطات 

استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييزه أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع 

الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو النابيب, ول يشمل ذلك نقل البترول .  

النشطة المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

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 .   أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات   تنفيذ و ادارة شبكات 

نقل و تداول البيانات  المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و 

النماذج و الرسوم الصناعية .  انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   

انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  

Page 353 of 1274 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

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال  النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت 

وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني  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 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2021  أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017:  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  الشراف على تنفيذ المشروعات  مقاولت التشطيبات 

والديكور  إقامة وتشغيل وإدارة الملهي الترفيهية   اقامة وتشغيل وادارة محطات لخدمة تموين السيارات  اقامة 

وتشغيل وادارة المحلت التجارية.  إقامة وتشغيل مخازن البضائع )عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة(.  

اقامة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات.  إقامة و تنظيم المعارض و المؤتمرات و الحفلت العامة )وذلك 

فيما عدا المعارض والمؤتمرات السياحية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل حالة على حده (  اقامة 

وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع المأكولت والتيك 

أواي. والفود كورت  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 

1982 في شان سجل المستوردين والقانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول 

ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  إقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال.  

مقاولت تجهيز المدارس والمنشآت التعليمية.  التوزيع للبضائع فيما مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية  مع 

اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار, وفى حالة عدم التزام 

الشركة بهذا الشـرط 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 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 طبقاً 

لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة عمارة رقم 51 ـ شقة رقم 101 ـ امام بوابة الرحاب ـ مبنى تجارى و 

ادارى ـ اكاسيا ـ التجمع الخامس ـ

205 - إبدا لتجارة و توزيع الدوية   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30684 ورقم قيد   65174   

فرعى  عن تجارة و توزيع و استيراد و تصدير الدوية و المستلزمات و الجهزة و المعدات الطبية و المعملية و 

المكملت الغذائية و مستحضرات التجميل و تسجيلها و تصنيعها لدى الغير و التوكيلت التجارية . 

 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 

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

السالفة أو تش تريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح 

الفرع / عقار رقم 5 ش نبيل خليل من ش حسنين هيكل
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64 - سيركل للصناعه والستثمار العقاري   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27430 ورقم قيد   

186408   فرعى  عن -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية   -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة 

الكهربائية والمنزلية  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكراسي والبرانيك والكياس البلستيك  -إقامة وتشغيل مصنع 

الغزل والنسيج والملبس الجاهزة   -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء   -إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل 

المعادن   -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع العلف   -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج  -

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل   -إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت 

الزراعية, والمنتجات الصناعية, والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلل  -انشاء الجامعات  -انشاء 

او إدارة او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني   -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة للستزراع  -استزراع الراضي المستصلحة   ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع, وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.  -تربية جميع 

أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.  -تربية جميع أنواع الدواجن 

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.  -تربية الخيول.  -

المزارع السمكية   -الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج 

الوادي القديم.  -إقامة وتشغيل المخابز اللية لصناعة المخبوزات  -إقامة وتشغيل المراكز الطبية التشخيصية او 

العلجية.  بشرط ان تقدم )10 %( سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى او من 

الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية او العلجية او التشخيصية لها بالنسبة للمركز.  -إقامة وتشغيل الفنادق, الثابتة 

واليخوت, والموتيلت, والشقق والجنحة الفندقية, والقرى السياحية والفود كورت والنشطة المكملة او المرتبطة 

بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية, واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, 

على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم, وال يزيد 

إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع   أنشطة 

من خارج قانون الستثمار 72 / 2017  -القيام بأعمال تنسيق وصيانة وإدارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين 

)اللند سكيب(  -إقامة وتشغيل محطة لتموين السيارات   -إقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال   -إقامة وتشغيل 

وإدارة المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة   -إقامة وتشغيل وتنظيم المعارض )فيما عدا 

السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده  مع افراد 

حسابات مالية 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   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 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.  بجهة 

محافظة دمياط : القطعة رقم )84 / 13(- الدور الرضي - مكتب رقم )1( - المجاورة الرابعة - الحي الثاني - 

مدينة دمياط الجديدة

207 - إبدا لتجارة و توزيع الدوية   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30689 ورقم قيد   65174   

فرعى  عن تجارة و توزيع و استيراد و تصدير الدوية و المستلزمات و الجهزة و المعدات الطبية و المعملية و 

المكملت الغذائية و مستحضرات التجميل و تسجيلها و تصنيعها لدى الغير و التوكيلت التجارية . 

 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 

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

السالفة أو تش تريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح 

الفرع / شقة 302 بالدور الثالث - بالعقار 4 ابراج المروه ش احمد تيسير - كلية البنات
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65 - سيركل للصناعه والستثمار العقاري   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27430 ورقم قيد   

186408   فرعى  عن -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية   -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة 

الكهربائية والمنزلية  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكراسي والبرانيك والكياس البلستيك  -إقامة وتشغيل مصنع 

الغزل والنسيج والملبس الجاهزة   -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء   -إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل 

المعادن   -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع العلف   -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج  -

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل   -إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت 

الزراعية, والمنتجات الصناعية, والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلل  -انشاء الجامعات  -انشاء 

او إدارة او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني   -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة للستزراع  -استزراع الراضي المستصلحة   ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع, وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.  -تربية جميع 

أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.  -تربية جميع أنواع الدواجن 

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.  -تربية الخيول.  -

المزارع السمكية   -الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج 

الوادي القديم.  -إقامة وتشغيل المخابز اللية لصناعة المخبوزات  -إقامة وتشغيل المراكز الطبية التشخيصية او 

العلجية.  بشرط ان تقدم )10 %( سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى او من 

الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية او العلجية او التشخيصية لها بالنسبة للمركز.  -إقامة وتشغيل الفنادق, الثابتة 

واليخوت, والموتيلت, والشقق والجنحة الفندقية, والقرى السياحية والفود كورت والنشطة المكملة او المرتبطة 

بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية, واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, 

على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم, وال يزيد 

إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع   أنشطة 

من خارج قانون الستثمار 72 / 2017  -القيام بأعمال تنسيق وصيانة وإدارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين 

)اللند سكيب(  -إقامة وتشغيل محطة لتموين السيارات   -إقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال   -إقامة وتشغيل 

وإدارة المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة   -إقامة وتشغيل وتنظيم المعارض )فيما عدا 

السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده  مع افراد 

حسابات مالية 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   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 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.  بجهة 

محافظة القاهرة عمارة رقم 51 ـ شقة رقم 101 ـ امام بوابة الرحاب ـ مبنى تجارى و ادارى ـ اكاسيا ـ التجمع 

الخامس ـ

265 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه (   قيدت فى   

25-05-2022 برقم ايداع    31767 ورقم قيد   105437   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

تحاليل طبيه شامله وتحاليل خاصه بالتحاليل البيطريه علي احدث الساليب التكنولوجيه واقامه وادارة وتشغيل 

مراكز طبيه متخصصه فى كافه المجالت 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 أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة الدارية رقم 

21 بحرية غريبة الدور الثاني فوق الرضي علي الوجهه المامية بالعقار المقام علي قطعه ارض رقم )3س( )

برج الفردوس( المجاورة الولي - مدينة الفسطاط الجديدة
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

66 - سيلندر للصناعة و الستثمار العقاري   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27433 ورقم قيد   

186409   فرعى  عن اصبح غرض الشركة هو:أنشطة من داخل قانون الستثمار2017/72 :إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المواد الغذائية.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية.إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الكراسي والبرانيك والكياس البلستيك.إقامة وتشغيل مصنع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة.إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء.إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل المعادن.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع 

العلف.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات 

التجميل.إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية, والمنتجات الصناعية, والمواد الغذائية 

ومحطات الحاويات وصوامع الغلل.انشاء الجامعات.انشاء او إدارة او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني.

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.استزراع الراضي المستصلحة.

ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وان تستخدم طرق الري 

الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

اللبان او التسمين او اللحوم.تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او 

انتاج البيض او التسمين او اللحوم.تربية الخيول.المزارع السمكية.الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي القديم.إقامة وتشغيل المخابز اللية لصناعة المخبوزات.إقامة 

وتشغيل المراكز الطبية التشخيصية او العلجية.بشرط ان تقدم )10 %( سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم 

شغلها بالنسبة للمستشفى او من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية او العلجية او التشخيصية لها بالنسبة 

للمركز.إقامة وتشغيل الفنادق, الثابتة واليخوت, والموتيلت, والشقق والجنحة الفندقية, والقرى السياحية 

والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية, واستكمال 

المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى 

السياحية عن ثلثة نجوم, وال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من 

الطاقة اليوائية للمشروع.أنشطة من خارج قانون الستثمار 72 / 2017: القيام بأعمال تنسيق وصيانة وإدارة 

وتجميل الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب(.إقامة وتشغيل محطة لتموين السيارات.إقامة وتشغيل دور 

الحضانة للطفال.إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة.إقامة وتشغيل 

وإدارة الفوود كورت.إقامة وتشغيل وتنظيم المعارض )فيما عدا السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده.مع افراد حسابات مالية 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.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 

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.  بجهة محافظة دمياط القطعة رقم)13/84 (- الدور الرضي - 

مكتب رقم )3( - المجاورة الرابعة - الحي الثاني - مدينة دمياط الجديدة -
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67 - سيلندر للصناعة و الستثمار العقاري   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27433 ورقم قيد   

186409   فرعى  عن اصبح غرض الشركة هو:أنشطة من داخل قانون الستثمار2017/72 :إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المواد الغذائية.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية.إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الكراسي والبرانيك والكياس البلستيك.إقامة وتشغيل مصنع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة.إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء.إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل المعادن.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع 

العلف.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات 

التجميل.إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية, والمنتجات الصناعية, والمواد الغذائية 

ومحطات الحاويات وصوامع الغلل.انشاء الجامعات.انشاء او إدارة او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني.

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.استزراع الراضي المستصلحة.

ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وان تستخدم طرق الري 

الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

اللبان او التسمين او اللحوم.تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او 

انتاج البيض او التسمين او اللحوم.تربية الخيول.المزارع السمكية.الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي القديم.إقامة وتشغيل المخابز اللية لصناعة المخبوزات.إقامة 

وتشغيل المراكز الطبية التشخيصية او العلجية.بشرط ان تقدم )10 %( سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم 

شغلها بالنسبة للمستشفى او من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية او العلجية او التشخيصية لها بالنسبة 

للمركز.إقامة وتشغيل الفنادق, الثابتة واليخوت, والموتيلت, والشقق والجنحة الفندقية, والقرى السياحية 

والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية, واستكمال 

المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى 

السياحية عن ثلثة نجوم, وال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من 

الطاقة اليوائية للمشروع.أنشطة من خارج قانون الستثمار 72 / 2017: القيام بأعمال تنسيق وصيانة وإدارة 

وتجميل الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب(.إقامة وتشغيل محطة لتموين السيارات.إقامة وتشغيل دور 

الحضانة للطفال.إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة.إقامة وتشغيل 

وإدارة الفوود كورت.إقامة وتشغيل وتنظيم المعارض )فيما عدا السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده.مع افراد حسابات مالية 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.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 

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.  بجهة محافظة القاهرة عمارة رقم 51 ـ شقة رقم 101 ـ امام 

بوابة الرحاب ـ مبنى تجارى و ادارى ـ اكاسيا ـ التجمع الخامس ـ
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68 - رياض الجنة للستثمار والتنمية   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27438 ورقم قيد   186413   

فرعى  عن اصبح غرض الشركه هو : أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات تعبئة وتغليف المواد 

الغذائية.  إقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتبريد وتجميد وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية والمواد 

الغذائية    إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية 

والمنزلية  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائية ومستلزمات الثاث   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

أجزاء أجهزة التكيف  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

النسيجية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا السمنت.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لتشكيل وتشغيل 

المعادن.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هياكل السيارات.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والمنتجات 

الورقية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البويات والدهانات والكيماويات.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف 

بكافة أنواعها.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور 

ومستحضرات التجميل  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية بكافة انواعها  إقامة وتشغيل الثلجات 

والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها او تجميدها.   إقامة 

وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  إنشاء أو إدارة أو 

تشغيل المدارس.  إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني .  إنشاء الجامعات .   تخطيط وإقامة 

وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادي القديم(.  إقامة وتشغيل الفنادق, الثابتة ويخوت السفاري, والموتيلت, والشقق والجنحة 

الفندقية, والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية 

او ثقافية, واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة 

الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم, وال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي 

المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع  أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع  

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و إعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.  إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع و إنتاج المعدات وخطوط النتاج.  أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات 

والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع.  اعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية 

للمنطقة الصناعية.  اعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.   انشاء البنية الساسية 

ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  انشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة 

للمشروعات.   إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشئات بداخلها  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  استزراع الراضي المستصلحة   ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق 

الغمر.  تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.  تربية 

جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.  

تربية الخيول.  المزارع السمكية   الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف , وتشمل:  الخدمات 

المتعلقة بالستكشاف البترولي.  صيانة آبار البترول وتنشيطها.  صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.  حفر 

آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول.  العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.  

معالجة السطح من الترسيبات.  الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.  إقامة أو إدارة محطات 

استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييزه أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع 

الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو النابيب, ول يشمل ذلك نقل البترول .  

النشطة المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

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 .   أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات   تنفيذ و ادارة شبكات 

نقل و تداول البيانات  المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و 

النماذج و الرسوم الصناعية .  انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   

انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  
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حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال  النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت 

وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني  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 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2021  أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 

لسنة2017:  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  الشراف على تنفيذ المشروعات  مقاولت التشطيبات 

والديكور  إقامة وتشغيل وإدارة الملهي الترفيهية   اقامة وتشغيل وادارة محطات لخدمة تموين السيارات  اقامة 

وتشغيل وادارة المحلت التجارية.  إقامة وتشغيل مخازن البضائع )عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة(.  

اقامة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات.  إقامة و تنظيم المعارض و المؤتمرات و الحفلت العامة )وذلك 

فيما عدا المعارض والمؤتمرات السياحية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل حالة على حده (  اقامة 

وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع المأكولت والتيك 

أواي. والفود كورت  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 

1982 في شان سجل المستوردين والقانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول 

ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.اقامه و تشغيل دور الحضانه للطفال.  

مقاولت تجهيز المدارس والمنشآت التعليمية.  التوزيع للبضائع فيما مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية  مع 

اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار, وفى حالة عدم التزام 

الشركة بهذا الشـرط 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 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 طبقاً 

لحكام القانون  بجهة محافظة دمياط قطعة رقم 75 -  المنطقة المركزية -
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69 - رياض الجنة للستثمار والتنمية   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27438 ورقم قيد   186413   

فرعى  عن اصبح غرض الشركه هو : أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات تعبئة وتغليف المواد 

الغذائية.  إقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتبريد وتجميد وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية والمواد 

الغذائية    إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية 

والمنزلية  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائية ومستلزمات الثاث   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

أجزاء أجهزة التكيف  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

النسيجية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا السمنت.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لتشكيل وتشغيل 

المعادن.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هياكل السيارات.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والمنتجات 

الورقية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البويات والدهانات والكيماويات.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف 

بكافة أنواعها.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور 

ومستحضرات التجميل  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية بكافة انواعها  إقامة وتشغيل الثلجات 

والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها او تجميدها.   إقامة 

وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  إنشاء أو إدارة أو 

تشغيل المدارس.  إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني .  إنشاء الجامعات .   تخطيط وإقامة 

وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادي القديم(.  إقامة وتشغيل الفنادق, الثابتة ويخوت السفاري, والموتيلت, والشقق والجنحة 

الفندقية, والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية 

او ثقافية, واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة 

الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم, وال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي 

المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع  أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع  

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و إعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.  إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع و إنتاج المعدات وخطوط النتاج.  أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات 

والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع.  اعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية 

للمنطقة الصناعية.  اعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.   انشاء البنية الساسية 

ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  انشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة 

للمشروعات.   إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشئات بداخلها  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  استزراع الراضي المستصلحة   ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق 

الغمر.  تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.  تربية 

جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.  

تربية الخيول.  المزارع السمكية   الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف , وتشمل:  الخدمات 

المتعلقة بالستكشاف البترولي.  صيانة آبار البترول وتنشيطها.  صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.  حفر 

آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول.  العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.  

معالجة السطح من الترسيبات.  الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.  إقامة أو إدارة محطات 

استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييزه أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع 

الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو النابيب, ول يشمل ذلك نقل البترول .  

النشطة المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

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 .   أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات   تنفيذ و ادارة شبكات 

نقل و تداول البيانات  المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و 

النماذج و الرسوم الصناعية .  انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   

انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  
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حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال  النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت 

وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني  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 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2021  أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 

لسنة2017:  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  الشراف على تنفيذ المشروعات  مقاولت التشطيبات 

والديكور  إقامة وتشغيل وإدارة الملهي الترفيهية   اقامة وتشغيل وادارة محطات لخدمة تموين السيارات  اقامة 

وتشغيل وادارة المحلت التجارية.  إقامة وتشغيل مخازن البضائع )عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة(.  

اقامة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات.  إقامة و تنظيم المعارض و المؤتمرات و الحفلت العامة )وذلك 

فيما عدا المعارض والمؤتمرات السياحية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل حالة على حده (  اقامة 

وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع المأكولت والتيك 

أواي. والفود كورت  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 

1982 في شان سجل المستوردين والقانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول 

ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.اقامه و تشغيل دور الحضانه للطفال.  

مقاولت تجهيز المدارس والمنشآت التعليمية.  التوزيع للبضائع فيما مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية  مع 

اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار, وفى حالة عدم التزام 

الشركة بهذا الشـرط 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 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 طبقاً 

لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة عمارة رقم 51 ـ شقة رقم 101 ـ امام بوابة الرحاب ـ مبنى تجارى و 

ادارى ـ اكاسيا ـ التجمع الخامس ـ
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70 - ليدر للصناعة و الستثمار العقاري   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27439 ورقم قيد   

186414   فرعى  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار 72/2017 إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية  

-إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئة العصائر 

والمركزات إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكراسي والبرانيك 

والكياس البلستيك إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق -إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل المعادن -إقامة  مواد البناء    

إقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتبريد وتجميد  وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية والغربية   

إدارة  وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية والمواد الغذائية -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع العلف    

المناطق الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج -إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل -إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت 

انشاء الجامعات -انشاء  الزراعية, والمنتجات الصناعية, والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلل   

او إدارة او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني -إقامة وتشغيل المراكز الطبية التشخيصية او العلجية.  بشرط ان 

تقدم )10 %( سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى او من الحالت التي يتم تقديم 

الخدمة الطبية او العلجية او التشخيصية لها بالنسبة للمركز.-مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل 

لغراض السكن غير الداري بشرط ال يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية سواء أقيمت في شكل بناء 

واحد او عدة ابنية -إقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة. -تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادي القديم(  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  -

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

تربية جميع أنواع  والستزراع, وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.   

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور  الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.   

سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم. -تربية الخيول.  -المزارع 

السمكية -الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم 

فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنه 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008 والقانون رقم 14 لسنة 02012 -إقامة 

وتشغيل المخابز اللية لصناعة المخبوزات. -إقامة وتشغيل الفنادق, الثابتة واليخوت, والموتيلت, والشقق 

والجنحة الفندقية, والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او 

ثقافية, واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة 

الفندقية عن ثلثة نجوم, وال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من 

الطاقة اليوائية للمشروع   أنشطة من خارج قانون الستثمار 72 / 2017  -القيام بأعمال تنسيق وصيانة وإدارة 

إقامة وتشغيل محطة لتموين السيارات  -شراء وبيع وتأجير  وتجميل الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب(   

وامتلك الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد إقامة المنشآت 

عليها وإقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية والدارية والترفيهية لتمليكها او تأجيرها او ادارتها او استغللها 

لحسابها او لحساب الغير والتعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية  -إقامة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات  

اقامة وتشغيل وادارة المحلت التجارية. -إقامة وتشغيل دور  -إقامة وانشاء وتشغيل وإدارة الفوود كورت   

الحضانة للطفال -إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة -إقامة وتشغيل 

وتنظيم المعارض )فيما عدا السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حده  مع افراد حسابات مالية 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   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 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.  بجهة محافظة دمياط القطعة رقم )84/13( - الدور الرضي - مكتب رقم )2( - المجاورة 

الرابعة - الحي الثاني - مدينة دمياط الجديدة -
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71 - ليدر للصناعة و الستثمار العقاري   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27439 ورقم قيد   

186414   فرعى  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار 72/2017 إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية  

-إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئة العصائر 

والمركزات إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكراسي والبرانيك 

والكياس البلستيك إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق -إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل المعادن -إقامة  مواد البناء    

إقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتبريد وتجميد  وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية والغربية   

إدارة  وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية والمواد الغذائية -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع العلف    

المناطق الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج -إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل -إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت 

انشاء الجامعات -انشاء  الزراعية, والمنتجات الصناعية, والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلل   

او إدارة او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني -إقامة وتشغيل المراكز الطبية التشخيصية او العلجية.  بشرط ان 

تقدم )10 %( سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى او من الحالت التي يتم تقديم 

الخدمة الطبية او العلجية او التشخيصية لها بالنسبة للمركز.-مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل 

لغراض السكن غير الداري بشرط ال يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية سواء أقيمت في شكل بناء 

واحد او عدة ابنية -إقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة. -تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادي القديم(  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  -

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

تربية جميع أنواع  والستزراع, وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.   

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور  الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.   

سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم. -تربية الخيول.  -المزارع 

السمكية -الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم 

فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنه 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008 والقانون رقم 14 لسنة 02012 -إقامة 

وتشغيل المخابز اللية لصناعة المخبوزات. -إقامة وتشغيل الفنادق, الثابتة واليخوت, والموتيلت, والشقق 

والجنحة الفندقية, والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او 

ثقافية, واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة 

الفندقية عن ثلثة نجوم, وال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من 

الطاقة اليوائية للمشروع   أنشطة من خارج قانون الستثمار 72 / 2017  -القيام بأعمال تنسيق وصيانة وإدارة 

إقامة وتشغيل محطة لتموين السيارات  -شراء وبيع وتأجير  وتجميل الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب(   

وامتلك الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد إقامة المنشآت 

عليها وإقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية والدارية والترفيهية لتمليكها او تأجيرها او ادارتها او استغللها 

لحسابها او لحساب الغير والتعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية  -إقامة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات  

اقامة وتشغيل وادارة المحلت التجارية. -إقامة وتشغيل دور  -إقامة وانشاء وتشغيل وإدارة الفوود كورت   

الحضانة للطفال -إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة -إقامة وتشغيل 

وتنظيم المعارض )فيما عدا السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حده  مع افراد حسابات مالية 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   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 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.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان : عمارة رقم 51 - شقة رقم 101 - - امام بوابة 

الرحاب - مبنى تجارى وادارى -  اكاسيا - التجمع الخامس  -
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72 - سدكو سيتي للصناعة والستثمار   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    27441 ورقم قيد   186415   

فرعى  عن اصبح غرض الشركه هو :   أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية.  إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئة العصائر والمركزات.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية 

والمنزلية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائية ومستلزمات الثاث.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

أجزاء أجهزة التكيف.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها 

والترويج لها.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج المعدات وخطوط النتاج.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

البلستيك.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد 

البناء عدا السمنت.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود ودباغة 

الجلود.  إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية والغربية  

اقامة وتشغيل مصنع محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية.    إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع كافة أنواع العلف.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

العطور ومستحضرات التجميل.   اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية 

والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها.  إقامة وتشغيل محطات الحاويات وصوامع حفظ 

وتخزين الغلل.   انشاء الجامعات.  إنشاء وإدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني.   إقامة وتشغيل المراكز 

الطبية التشخيصية او العلجية.  بشرط ان تقدم )10 %( سنويا بالمجان من عدد الحالت التي يتم تقديم الخدمة 

الطبية او العلجية او التشخيصية لها.إقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة.  تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية ) المناطق الصناعية والمجتمعات الصناعية 

والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم (.  إقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدميه او 

ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافيه واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد إجمالي مساحه الوحدات المبيعة 

منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع.  أعمال التصميمات الهندسية للمعدات 

وخطوط النتاج والمصانع.  أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على 

اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع.  إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة 

الصناعية.  إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  إنشاء البنية الساسية ومصادر 

البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.  

إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه 

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

عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 

2008.  تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او 

التسمين او اللحوم.  تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.  

تربية الخيول.  إقامة المزارع السمكية.  تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف ويشمل ذلك:   

الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي.  صيانة آبار البترول وتنشيطها.  صيانة معدات الحفر والمضخات 

البترولية.  حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول.   العمال المدنية المكملة لعمال الحفر 

والصيانة    معالجة السطح من الترسيبات.   الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.   النشطة 

المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.  انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها 

واستغللها وصيانتها.  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 المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصوره وبيانات.  ادخال البيانات على 

الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.   اعمال التوصيف 

والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.   تنفيذ واداره شبكات نقل وتداول البيانات.   المشروعات التي تستثمر في 

تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  انشاء واداره مراكز 

التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   انشاء واداره مراكز الستشارات والدراسات 
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المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  حاضنات العمال التكنولوجية ودعم رياده العمال.   

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصوره وبيانات الى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه 

المحتوى العلمي والثقافي والفني.  أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم72 لسنة 2017:  المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملة.  الشراف على تنفيذ المشروعات.  إقامة وتشغيل وإدارة الملهي الترفيهية.  إقامة 

وتشغيل وإدارة محطات تموين السيارات.  إقامة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات.   إقامة وانشاء وتشغيل 

وإدارة المطاعم والكافتريات لتقديم جميع أنواع المشروبات ) عدا الكحولية   وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك 

أواي والفوود كورت.  إقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال.   إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات )عدا 

مخازن الكيماويات الخطرة(.   إقامة وتشغيل وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة ) وذلك فيما عدا 

المعارض السياحية  بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده (.  الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين والقانون 

رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض.  مقاولت تجهيز المدارس والمنشآت التعليمية.  التوزيع فيما مسموح به قانوناً.  

التوريدات العمومية.  مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار,  

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 طبقاً لحكام القانون.  بجهة محافظة دمياط القطعة رقم )75( - الدور الثاني - المنطقة 

المركزية -

76 - التوكل للسكان والتعمير   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27762 ورقم قيد   17070   فرعى  

عن 1 شراء وتقسيم الراضى وبيعها 2 انشاء المبانى بكافة مستوياتها وبيعها واعمال المقاولت والسكان العائلى 

والدارى والتجاري 3 ادارة وتسويق العقارات والستشارات الهندسية فيما عدا الستشارات القانونية 4 تجهيز 

المناطق العمرانية بكافة المرافق والخدمات 5 القيام باعمال صيانة المبانى والمرافق 6 اقامة شبكات الكهرباء 

للمبانى وكافة انواع المرافق المرتبطة 7 التأجير التمويلي  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / فرع جديد بالقطعة 

رقم 64 القطاع الول - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

77 - الحصان الذهبى للنقل الجماعى ش م م   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27803 ورقم قيد   

27385   فرعى  عن غرض الشركة1/  النقل الجماعي و الرحلت 2/ نشاط تجارة السيارات بمختلف انوعها و 

تجارة قطع الغيار و الكاوتش و مستلزمات السيارات مع مراعاته احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية 

بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبية باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا 

لحكام القانون و لئحتة التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة عزبه وهبه امام موقف عبود - بلوك 2 - مدخل 3 - الدور 

الرضي - الساحل

78 - الحصان الذهبى للنقل الجماعى ش م م   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27805 ورقم قيد   

27385   فرعى  عن غرض الشركة1/  النقل الجماعي و الرحلت 2/ نشاط تجارة السيارات بمختلف انوعها و 

تجارة قطع الغيار و الكاوتش و مستلزمات السيارات مع مراعاته احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية 

بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبية باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا 

لحكام القانون و لئحتة التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة شارع احمد حلمي - جزيره بدران بالعقار رقم 26 أ محل 

رقم 5 - الدور الرضى - شبرا
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79 - ويكيفود لتوريد المواد الغذائية   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27644 ورقم قيد   117881   

فرعى  عن غرض الشركة هو :   التوريدات العمومية علي الخص توريد المواد الغذائية   تعبئة وتغليف المواد 

الغذائية يدويا   التصدير مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 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 شبيهة بأعمالها 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 القانون ولئحته التنفيذية  بجهة 

محافظة الجيزة العقار رقم 78 شارع م3 ص 7 قسم الشيخ زايد ) شارع البستان المجاورة 3 الحي السابع (

   JEGWAY FOR TRADING AND DISTRIBUTION LLC 80 - جيجواى للتجاره والتوزيع

قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27549 ورقم قيد   123887   فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا

 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

 نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / الوحدة رقم )17( بالدور الرضى فى مول واتر واى - الكائن فى 

القطعة رقم 5 ا بالمنطقة السياحية بمدينة القاهرة الجديدة - القاهرة

   JEGWAY FOR TRADING AND DISTRIBUTION LLC 81 - جيجواى للتجاره والتوزيع

قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27553 ورقم قيد   123887   فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا

 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

 نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / الوحدة رقم )19 (بالدور الرضى فى مول واتر واى - الكائن فى 

القطعة رقم 5 ا بالمنطقة السياحية بمدينة القاهرة الجديدة - القاهرة

   JEGWAY FOR TRADING AND DISTRIBUTION LLC 82 - جيجواى للتجاره والتوزيع

قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27556 ورقم قيد   123887   فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا

 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

 نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / الوحدة رقم )F1-18J( بالدور الرضى فى مول سيتى سنتر - 

الماظة - الكائن فى القطعة رقم 295-296 حى الملتقى العربى - طريق السويس - شيراتون - القاهرة
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83 - كا - مور بفردجز المحدودة   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27767 ورقم قيد   156643   

فرعى  عن انشطةداخل قانون الستثماررقم 72 لسنة 2017: اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المشروبات فيما عدا 

الكحولية.تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. انشطة خارج قانون 

الستثماررقم 72 لسنة 2017: التصنيع لدى الغير. التصدير.مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل لكل نشاط على حدة. 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية افتتاح الفرع / 

القطعة رقم 19 -  المنطقة الصناعية - المطورين )204 مليون م ( مدينة السادات - المنوفية

84 - حراز للغذية الصحية Harraz For Healthy Food   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    

27626 ورقم قيد   162385   فرعى  عن تجارة العطارة والبن والمكسرات والغذية الخاصة والزيوت 

والبخور ومستحضرات التجميل والغذية الصحية.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 طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / محل رقم 4 بالعقار 84 شارع الميرغنى مصر الجديدة - القاهرة

85 - لمينتك مصر لصناعة الخشاب )ش.م.م(   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27522 ورقم قيد   

176267   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 A4ً مدينة العاشر من رمضان -
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86 - لمينتك مصر لصناعة الخشاب )ش.م.م(   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27522 ورقم قيد   

176267   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 القاهرة ش 

المزرعة البط البحرية- حوض عبدالخالق العمدة

87 - التحاد للنظمة الذكية ) ميجا اي تي ( ) ش.م.م (   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27608 

ورقم قيد   186447   فرعى  عن توريد وتركيب كاميرات المراقبة واجهزة انذار واطفاء الحريق واجهزة 

المنزل الذكي وكافة مستلزماتها والبرمجيات وشبكات الحاسب اللي والسنترال وانظمة ضد السرقة واجهزة بصمة 

حضور وانصراف والصيانة المتنقلة لكل ما سبق. مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنة 

2003ن ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج 

فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الشرقية 2 

ش نعيم - عمارة الشرقاوي- قسم المنتزه - الزقازيق اول -

88 - التحاد للنظمة الذكية ) ميجا اي تي ( ) ش.م.م (   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27608 

ورقم قيد   186447   فرعى  عن توريد وتركيب كاميرات المراقبة واجهزة انذار واطفاء الحريق واجهزة 

المنزل الذكي وكافة مستلزماتها والبرمجيات وشبكات الحاسب اللي والسنترال وانظمة ضد السرقة واجهزة بصمة 

حضور وانصراف والصيانة المتنقلة لكل ما سبق. مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنة 

2003ن ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج 

فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة 

الدور الول مبني 41- هليوبوليس جاردنز- شيراتون-
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107 - اف اس اتش للستثمار والتجارة والتوريدات )ش.م.م (   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    

28440 ورقم قيد   141156   فرعى  عن تعديل غرض الشركة :   اقامة وتشغيل وادارة المطاعم   التجارة 

العامة والتوزيع  لكل ما هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية  وتجارة وتوريد زيوت السيارات وقطع غيار 

السيارات - تصنيع وتعبئة وخلط زيوت السيارات والشحومات -  وذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و 

القرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشاط- 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 فى الخارج - كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحق بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة 

محافظة بنى سويف الوحدة رقم 223 بقطاع الصناعات الكيماوية بمجمع بياض العرب

 - 89

   SMART DISTRIBUTION COMPANY                        التوزيع الذكى للستيراد والتصدير

قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27652 ورقم قيد   186458   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 طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة كفر الشيخ 

شقة بالدور الثالث ) اداري ( برج نور اليمان - بالعقار 15 شارع الضرائب ميدان هيئة قضايا الدولة

 - 90

   SMART DISTRIBUTION COMPANY                        التوزيع الذكى للستيراد والتصدير

قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27652 ورقم قيد   186458   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 طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة القاهرة شارع 

رشاحة بلبيس العمومى ـ امام كوبرى راغب ـ
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   SMART DISTRIBUTION COMPANY                        التوزيع الذكى للستيراد والتصدير

قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    27659 ورقم قيد   186458   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 طبقاً 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    27659 ورقم قيد   186458   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 طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة المنوفية 

شارع بناحية بي العرب ـ

93 - اس ام جي الشركة الهندسية للسيارات والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية ش . م . م   قيدت فى   

12-05-2022 برقم ايداع    27834 ورقم قيد   1128   فرعى  عن غرض الشركة   1  تجارة وإستيراد 

وتوزيع وبيع وتخزين وتغليف وإقامة مراكز صيانة وتقديم كافة الخدمات الفنية وذلك كله لكافة أنواع السيارات 

والجرارات والدراجات البخارية )الموتوسيكلت( ومحركاتها وقطع غيارها والكماليات والملبس والكسسوارات 

وكل ما يتعلق بها والطارات والبطاريات وجميع البضائع المختلفه .2  بيع السيارات والدراجات البخارية ) 

الموتوسيكلت( لحساب الغير أو بالعمولة .3  الستيراد والتوكيلت التجارية لكل ما هو مسموح به في حدود 

غرض الشركة .4  التصدير في حدود القوانين والقرارات واللوائح السارية .5  إستيراد وتجارة معدات الورش 

والمعدات الصناعية وإقامة مراكز خدمة وصيانة معدات الورش والمعدات الصناعية.6  إقامة وإدارة المطاعم 

والكافتيريات والكافيهات الثابتة وتقديم كافة الخدمات الخاصة بها .7  تصنيع التوبيسات والسيارات النقل لدي 

الغير .8  إقامة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات والصيانة المتنقلة والنقاذ السريع للسيارات علي الطريق . 

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 أعمالً شبيه 

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 طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة رقم 2 بالدور 

الرضي الكائن بالعقار رقم 4 بشارع  يوسف  صبري ابو طالب متفرع من شارع جمال عبد الناصر - مدينه 

الحرفيين - قسم السلم
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94 - شركه رويال جروب للتجاره والتنميه الصناعيه   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    27927 ورقم 

قيد   1307   فرعى  عن الستيراد والتصدير التوكيلت التجاريه 2  صناعه وتجاره كافه انواع المواد الغذائيه 

والحلوى الجافه من العجائن 3  تجاره جميع انواع السيارات  وقطع غيارها  وكافه مستلزماتها  مع مراعاه احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم )G10( بمول المنطقة الستثمارية بدار القوات الجوية )ميراكاي( و الكائن 

بالسور الخارجي لدار القوات الجوية - شارع صلح سالم

183 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30332 ورقم قيد   10373   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه 

وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه 

وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة المنوفية افتتاح الفرع صيدلية نور الدين و الكائنة في شارع سعد زغلول بشبين 

الكوم
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95 - الشركة العالمية لصناعات التكييف والجهزة الكهربائية   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    27900 

ورقم قيد   5331   فرعى  عن غرض الشركة : 1. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع أجهزة التكييف وكذا 

تجميع وتصميم وتصنيع جميع الجهزة الكهربائية والمنزلية بما فيها الفران الكهربائية والمكانس والثلجات و 

الميكروييف و الدفايات والغسالت ووحدات تنقية و فلتره المياه ونظم ألتحليه والبوتاجاز وسخان الغاز وسخان 

الكهرباء ومبردات المياه و أجهزة تنقية وتعقيم الهواء وتصنيع قطع الغيار الخاصة بها وطلئها باحواض الترسيب 

الكهربائية .2. تجارة الجملة وتجارة التجزئة .3. حقن البلستيك .4. تصنيع أجزاء ومشغولت معدنية من الصاج 

و الستانلس ستيل لزوم إنتاج أجهزة التكييف والجهزة المنزلية والكهربائية . 5. سكرته الزجاج الحراري والنقش 

صناعات الفوم ) ألواح وبلوكات وفورم من بولي  والحفر عليه لزوم إنتاج الجهزة المنزلية والكهربائية . 6.

ستيرين الممد ( . 7. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتصميم وتجميع الجهزة اللكترونية والكهربائية ) التليفزيون , 

والريموتات , الريسيفر وشاشات العرض والكارتات اللكترونية والكبل الكهربائى والفيشة ( وقطع الغيار الخاصة 

التصنيع لدي الغير وللغير .  بها 8. انتاج المحتوي اللكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات . 9.

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطع اكسسوار  10. تصنيع المنتجات الخاصة بالتعبئة والتغليف بجميع انواعها . 11.

واجزاء ثلجة بلستيك وقطع اكسسوار غسالة بلستيك وادوات كهربائية بلستيك و قطع اكسسوار بوتاجاز 

خراطة وتشغيل وتشكيل المعادن . 13. تصنيع  بلستيك وجميع اكسوارات الجهزة الكهربائية والمنزلية . 12.

الستيراد و التصدير بصفة عامة . 15.  قواعد بوتاجاز ومفصلت وقطاعات واكسسوارات من اللومنيوم . 14.

صيانة واصلح اجهزة التكييف وكافة الجهزة الكهربائية والمنزلية . 16. اجهزة التحكم والمراقبة للغراض 

الصناعية واجهزة الحماية للشبكات الكهربائية وانظمة التحكم والمراقبة والتشغيل وانظمة التحكم عن بعد بالسلكى 

والتحكم الداخلى وانظمة ربط برامج الحسابات وانظمة لمبات الضاءه وانظمة عرض الكترونية والجهزة 

الكهربائية وسنترالت اجهزة انذار واجهزة قياس كهربائية 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 طبقاً لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية , وعلي الشركة افراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدي.  

بجهة محافظة البحر الحمر افتتاح فرع : الوحدة رقم 65 بقطاع الصناعات الهندسية واللكترونية بمجمع 

الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة

96 - أي بيلد لخدمات رجال العمال I Build   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    27855 ورقم قيد   

169377   فرعى  عن تقديم الستشارات الهندسيه )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(.

إعداد التصميمات الهندسية.  

المقاولت العامة.  

التوريدات العمومية.  

اقامة و تشغيل و ادارة  مركز لعداد و تنمية و تدريب  الموارد البشرية.  

تأجير مساحات العمل المشتركة.  

تقديم خدمات رجال العمال من )فاكس  تصوير   تليفون   كتابة كمبيوتر(.  

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 

طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / 28 ش مكرم عبيد - م نصر - القاهرة
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97 - جرين فارماسي لدارة الصيدليات

Green Pharmacy   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    27918 ورقم قيد   169572   فرعى  عن 

-إدارة الصيدليات-الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية-استيراد وتصدير المستلزمات الطبية ومستلزمات 

ومستحضرات وأدوات التجميل تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 

1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض  .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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة 

عمارات الشركه الوطنيه سوق الفردوس حدائق الهرام

98 - شركة مجموعة بيتكم الصناعية والتجارية   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    27938 ورقم قيد   

176795   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كرانيش وازارات وكرانيش جبس واسقف معلقة جبسية 

مسلحة بالفيبر جلس ومواد لصقة بودرة ومعجون وسائلة والواح وكرانيش جبسية ذات سطح من ورق الكرتون. 

التوكيلت التجارية. - تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, 

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.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 القاهرة قطعه 69 المنطقة الصناعية ال 800 فدان - مدينه بدر

99 - اورجينال جروب لتجارة الهدايا والمجوهرات   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    27920 ورقم قيد   

178763   فرعى  عن •تجارة وتسويق الهدايا والمجوهرات والكتب.•تشغيل وإدارة المحلت 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 طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم 2 بالدور الثالث بمنطقة 

خدمات جي دبليو ماريوت ميراج سيتي القاهرة الكائن بالطريق الدائري - التجمع الول - القاهرة

100 - اورجينال جروب لتجارة الهدايا والمجوهرات   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    27911 ورقم 

قيد   178763   فرعى  عن •تجارة وتسويق الهدايا والمجوهرات والكتب.•تشغيل وإدارة المحلت 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 طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع منطقه خدمات فندق رينسانس ميراج 

سيتي القاهرة الكائن بالطريق الدائري - التجمع الول - القاهرة

101 - اورجينال جروب لتجارة الهدايا والمجوهرات   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    27914 ورقم 

قيد   178763   فرعى  عن •تجارة وتسويق الهدايا والمجوهرات والكتب.•تشغيل وإدارة المحلت 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 طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم 1 بالدور الثاني بمنطقه 

خدمات فندق جي دبليو ماريون ميراج سيتي القاهرة الكائن بالطريق الدائري - التجمع الول - القاهرة
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102 - دوت لتجارة اكسسوار الموبايل ش ذ م م   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    27869 ورقم قيد   

التوريدات  تجارة اكسسوار اجهزة الهاتف المحمول  " 186498   فرعى  عن اصبح غرض الشركة هو : "

تلتزم الشركة بأحكام  التوكيلت التجارية  " التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   " العمومية  "

القانون رقم 120 لسنة 1982  في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية ,ول ينشئ  الشركة  اي حق  في مزاولة  

غرضها البعد الحصول  علي التراخيص اللزمة  لمزاولة  غرضها  من الجهات  المختصة  وبما ليخل  بأحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة  لممارسة هذة النشطة  ويجوز للشركة أن 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 فيها أو تشتريها أو تلحقها بها  وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة محل رقم 25  مول 

تجاري - بفرلي هيلز -

103 - دوت لتجارة اكسسوار الموبايل ش ذ م م   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    27869 ورقم قيد   

التوريدات  تجارة اكسسوار اجهزة الهاتف المحمول  " 186498   فرعى  عن اصبح غرض الشركة هو : "

تلتزم الشركة بأحكام  التوكيلت التجارية  " التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   " العمومية  "

القانون رقم 120 لسنة 1982  في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية ,ول ينشئ  الشركة  اي حق  في مزاولة  

غرضها البعد الحصول  علي التراخيص اللزمة  لمزاولة  غرضها  من الجهات  المختصة  وبما ليخل  بأحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة  لممارسة هذة النشطة  ويجوز للشركة أن 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 فيها أو تشتريها أو تلحقها بها  وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1 العقار رقم 

33 تقسم الباصيرى

104 - ازدا AZDA ش ذ م م   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    28246 ورقم قيد   43515   فرعى  

عن غرض الشركة هو : انشاء وادارة واستغلل وتملك واستئجار المطاعم السياحية ) الثابتة( والكافتيريات.مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك ]اي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  كما يجوز لها أن تندمج  في الهيئات 

السالفة او تشتريها أو تلحق بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / 

بالوحدة رقم )G.18( بالدور)-4.50( )بول( و الكائن بالمركز التجاري اربيل بلزا بمنطقة المثلث بميدان - 

جمال عبد الناصر - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

105 - محمد مصطفى كمال الشباسى و شريكه   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    28313 ورقم قيد   

70953   فرعى  عن غرض الشركة    اقامه و تشغيل مصنع لصناعة اكياس البلستيك

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة المنوفية افتتاح الفرع/ الرض المجاورة للبوابة البحرية - القطعه رقم 452  - 

A كفور الرمل - قويسنا - المنوفيه
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106 - تامر مصطفى عبد المقصود و شركاه   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    28834 ورقم قيد   

77327   فرعى  عن 1   الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادى القديم فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد 

بقرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007  و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 

2008

 2   اقامة و تشغيل مصنع ل :   

   نشر و تشغيل رخام طبيعى الواح او ترابيع 

   تقطيع و صقل و جلى رخام طبيعى 

   نشر و تشغيل جرانيت طبيعى الواح او ترابيع 

   تقطيع وصقل و جلى جرانيت طبيعى 

 مع التزام الشركة بافراد حسابات م الية مستقلة ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدة   

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

لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع/ القطعة رقم 187 تسلسل بدفتر خارج الزمام قطعة 118 

ب و حاليا D/118 - طرة القاهرة

108 - اف اس اتش للستثمار والتجارة والتوريدات )ش.م.م (   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    

28442 ورقم قيد   141156   فرعى  عن تعديل غرض الشركة :   اقامة وتشغيل وادارة المطاعم   التجارة 

العامة والتوزيع  لكل ما هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية  وتجارة وتوريد زيوت السيارات وقطع غيار 

السيارات - تصنيع وتعبئة وخلط زيوت السيارات والشحومات -  وذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و 

القرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشاط- 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 فى الخارج - كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحق بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة 

محافظة بنى سويف محل فى شارع طريق الفيوم - قسم بنى سويف - ابراج الصفوة

Moneyfellows For It And           109 - مانى فيللوز لتكنولوجيا المعلومات و ادارة المشروعات

Project Management S.A.E   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    28387 ورقم قيد   141331   

فرعى  عن غرض الشركة:   -  تقديم خدمات الدفع والتحصيل اللكتروني وتداول الوثائق اللكترونية.  -التجارة 

تقديم خدمات تشغيلية متخصصة لنظمة تكنولوجيا المعلومات والتصالت.  - اللكترونية عبر النترنت.  -

إدارة وتشغيل وصيانة أجهزة معدات وشبكات الحاسب اللي والنظمة الداخلية للبنوك والشبكات والحاسبات 

أعمال التوصيف والتحليل  وضع نظم تشغيل الخدمات البنكية من خلل النترنت والهاتف.  - المركزية.  -

اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات  والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  -

وخاصة البرامج المالية للبنوك وبرامج المدفوعات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

انتاج المحتوى اللكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات. - ادخال البيانات  والتدريب عليها.  -

على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  -أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها. -  انتاج 

وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها. - اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.  -  

التحصيل نيابة عن الغير.   مع اللتزام بأفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة.  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 أعمالً 

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 طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح 

فرع : مبنى الحرم اليونانى - 28 شارع الفلكى - باب اللوق - التحرير -  مبنى الجميل
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110 - فيزيتا إي كومرس   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    28360 ورقم قيد   149360   فرعى  

عن غرض الشركة :   ادارة الصيدليات   اقامة وتشغيل وادارة وتجهيز وتاجير واستئجار مخازن ومستودعات 

الدوية عدا مخازن الكيماويات الخطرة 

 تجارة وتوريد وتسويق وتوزيع الدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية   اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية 

 تجهيز الصيدليات   استيراد وتصدير الدوية   اقامة المستشفيات والمراكز الطبية والصحية والشعة والتحاليل 

الطبية وما شبهه من وحدات طبية متخصصة وتطويرها واعادة تجهيزها وادارتها بما يحقق تقدما في جميع 

النشاطات الخاصة بتحسين الرعاية الصحية والطبية   اعداد وادارة برامج الرعاية الطبية )فيما عدا الوساطة 

التأمينية والتأمين الصحي(   انهاء الجراءات الدارية امام الجهات الغير الحكومية   مركز اتصالت كول سنتر 

   بيع كروت الخصم .وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة للمارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها 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 وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح 

الفرع فيزيتا 11 بالعنوان الحي الثاني غرب مركز تجاري ك2 قطعه4 - الشروق

   TCQ CONSTRUCTION            111 - تى سى كيو كونستركشن للمقاولت العامة والتسويق العقارى

قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    28374 ورقم قيد   150143   فرعى  عن المقاولت العامة

التسويق العقارى

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم 312 بمول سيلفر ستار - التجمع الخامس

112 - مينز كلوب كوليكشن للتجارة ش ذ م م   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    28358 ورقم قيد   

150801   فرعى  عن -تجارة الملبس الجاهزة والحذية والكسسوارات0 * الستيراد والتصدير * تلتزم 

الشركة 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 .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 طبقاً لحكام القانون و لئحته 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة عقار رقم 103 شارع الملك فيصل الواقع بحوض الخمسه و 

التربيعه رقم 1 زمام الكوم الخضر - الهرم

113 - مينز كلوب كوليكشن للتجارة ش ذ م م   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    28358 ورقم قيد   

150801   فرعى  عن -تجارة الملبس الجاهزة والحذية والكسسوارات0 * الستيراد والتصدير * تلتزم 

الشركة 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 .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 طبقاً لحكام القانون و لئحته 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية 0
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114 - فانتدج ايجيبت للمشروعات السياحية والترفيهية )مطاعم بابا جونز(   قيدت فى   16-05-2022 برقم 

ايداع    28763 ورقم قيد   18301   فرعى  عن اضافة نشاط   اقامة وتشغيل وحدات الطعام المتنقلة  بجهة 

محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان الكائن محل رقم 4 بالدور الرضي بالعقار رقم 9108 شارع 9 المقطم - 

القاهرة )مطاعم بابا جونز(

115 - فانتدج ايجيبت للمشروعات السياحية والترفيهية )مطاعم بابا جونز(   قيدت فى   16-05-2022 برقم 

ايداع    28767 ورقم قيد   18301   فرعى  عن اضافة نشاط   اقامة وتشغيل وحدات الطعام المتنقلة  بجهة 

 - chill out محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان الكائن في محطة شل اوت امام الجامعه الفرنسية بالشروق

الشروق - القاهرة )مطاعم بابا جونز(

116 - فارماسل Pharmacell ش م م   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    28746 ورقم قيد   

37966   فرعى  عن غرض الشركه :1- التجارة العامه لكل ماهو مسموح به قانونا 2- التوزيع والتوريدات 

العموميه لكل ماهو مسموح به قانونا3- الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه )تلتزم الشركة بأحكام القانون 

رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين والقانون رقم 120 لسنة 1982فى شأن تنظيم أعمال الوكالة 

التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض(4- التصنيع لدى الغير وذلك 

للدويه البشريه والبيطريه والمكملت الغذائيه والمستلزمات الطبيه ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات 

الحشريه والمنظفات الصناعيه والكيماويات الخاصه بنشاط الشركه5.- تسويق الدويه والمكملت الغذائيه 

والمطهرات والكيماويات والمستلزمات الطبية6- إعداد الدراسات التسويقيه وتقديم الستشارات وتدريب العاملين 

على ما سبق من انشطه سواء للشركه او لغيرها من الشركات مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالً شبيهه بأعمالها أوالتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها  أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون فيما عدا منطقه 

شبه الجزيرة سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم )5( الدور الثالث بالقطعة رقم 

)6349( الحى اخامس

117 - دليشوس بيكرى للمأكولت والمشروبات Delicious Bakery for Food And Beverages ش م 

م   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    28640 ورقم قيد   74545   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 الوحدة 

رقم ) F1-4. F1-5. F1-6.F1-7. F1-8. F1-9( ارابيل بلزا مول - شارع جمال عبدالناصر - التجمع 

الثالث

118 - دليشوس بيكرى للمأكولت والمشروبات Delicious Bakery for Food And Beverages ش م 

م   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    28652 ورقم قيد   74545   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 الوحدة 

رقم )8490-2( كايرو فيستفال سيتى مول - التجمع الخامس

119 - عزت السيد ابراهيم السبكى وشريكه   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    28837 ورقم قيد   

81870   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع الثاث الخشبى والمعدنى وتركيبه واعمال الديكور  

بجهة محافظة القليوبية افتتاح الفرع 1 عزبة سرسق - بجوار جامع السيدة عائشة - الخانكة- القليوبية
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120 - واتس اب للملبس الجاهزة   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    28739 ورقم قيد   92606   

فرعى  عن تجارة الملبس الجاهزة .

   الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية .

 تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين 

وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

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

 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 

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 طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع 

407 بالمستوي الرابع بالدور الثاني جراند مول المعادي - الكائن بشارع 250 ميدان كلية النصر - المعادي

121 - الثروات و الموارد للتعدين   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    28812 ورقم قيد   99088   

فرعى  عن تعديل النشاط   التنقيب عن الخامات التعدينية و المعادن و استخراجها .

  إعداد الدراسات و البحاث العلمية و المعملية الخاصة بالنشاط .

   الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية   القيام بعمليات البحث والستكشاف والتنقيب والتنميه والنتاج 

للبترول والغازات الطبيعيه ومشتقاتها  بجهة محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع منطقه امتياز جبل إيقات - 

الصحراء الشرقية محافظة البحر الحمر

122 - ادز نمور انترناشيونال للدعاية و العلن   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    28829 ورقم قيد   

105055   فرعى  عن الدعاية و العلن بكافة الوسائل المسموعه و المقروءة و المرئية .

   الطباعة لدى الغير .

   التوريدات العمومية   

 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 طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع 38 امتداد شارع المشتل - البساتين - القاهرة
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123 - مودرن ماشينيرى للتجارة   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    28772 ورقم قيد   119963   

فرعى  عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح بة قانونا وعلى الخص اللت والمعدات والسيارات .2  تاجير المعدات واللت والسيارات .

 3  تقسيم الراضي وتخطيطها وتنميتها وإمدادها بالمرافق اللزمة وتمهيدها وإعداد الطرق ورصفها وتجهيزها 

للبناء. 

 4  المقاولت المتكاملة وغير المتكاملة والبناء والتشييد والسكان بجميع أنواعه وبناء كافة أنواع الوحدات السكنية 

من إسكان إداري وفاخر وبيع وتأجير الوحدات السكنية والدارية والتجارية.

 5   إنشاء وبناء وتملك وبي ع وإدارة وصيانة الفنادق والموتيلت والقري السياحية والمنتجعات والنوادي 

والمراكز التجارية. 

 6  اعمال المقاولت و التركيبات الكهروميكانيكية

 تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون 121 لسنة 1982 فى شان سجل المستوردين 

وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ولينشئ تاسيس 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 .

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الل ازمة لممارسة هذه 

النشطة.

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالً 

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

الهيئات السالفة أو تشتريها أوتلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة المنوفية افتتاح 

الفرع عمارة رقم 1 عمارات الزراعيين - شارع جمال بد الناصر - شبين الكوم - المنوفيه

124 - اليسر مصر للمطاعم   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    28732 ورقم قيد   151709   فرعى  

عن غرض الشركة . أنشطة داخل قانون 72 : اقامة وتشغل مصنع لتصنيع الحلويات العربية والغربية 

والمخبوزات واليس كريم . أنشطة خارج قانون 72 : ادارة ومشاركة محلت ومطاعم لبيع الحلويات 

والمخبوزات والمشروبات مع افراد وحسابات مستقلة لكل نشاط علي حده . 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 طبقاً لحكام 

القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل بالعقار رقم 41 - شارع 9 - قسم المقطم

125 - سوريانا تكس للصناعات النسيجية   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    28729 ورقم قيد   

160057   فرعى  عن غرض الشركه   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  ويجوز 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 و تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحه التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع عقار رقم 19 شارع 

جوهر القائد قسم الجمالية

126 - هانى شعبان عبد الفتاح عطوان و شريكيه   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    28521 ورقم قيد   

167687   فرعى  عن غرض الشركة:انشطه داخل قانون الستثمار 72 /2017:اقامه وتشغيل المراكز التجاريه 

بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده  - انشطه خارج قانون الستثمار 72 /2017:مطعم ثابت وتشغيل 

العاب الفيديو وعرض مصنفات سمعيه وبصريه وذلك بعد الحصول على التراخيص الزمه  مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمارمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وعلى الشركه اللحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  بجهة محافظة المنوفية افتتاح الفرع محل 

رقم 231.111 بمول سفن استارز - امام البنك الهلي - السادات
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127 - جى ام جى ريتايل تريدينج ليمتد G M G Retail Trading Limited    ش ذ م م   قيدت فى   

16-05-2022 برقم ايداع    28603 ورقم قيد   169542   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 أعمالً 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 طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة 

القاهرة الوحدة رقم C2- 27-28  الواقعه في الطابق الرضي من المركز )سيتي سنتر الماظة( الماظة - القاهرة

128 - جى ام جى ريتايل تريدينج ليمتد G M G Retail Trading Limited    ش ذ م م   قيدت فى   

16-05-2022 برقم ايداع    28603 ورقم قيد   169542   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 أعمالً 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 طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة 

الجيزة شقة رقم 6 بالدور الثاني بالعقار رقم )75أ(- شارع )5أ( حدائق الهرام

129 - جى ام جى ريتايل تريدينج ليمتد G M G Retail Trading Limited    ش ذ م م   قيدت فى   

16-05-2022 برقم ايداع    28604 ورقم قيد   169542   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 أعمالً 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 طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة 

القاهرة 0

130 - جى ام جى ريتايل تريدينج ليمتد G M G Retail Trading Limited    ش ذ م م   قيدت فى   

16-05-2022 برقم ايداع    28604 ورقم قيد   169542   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 أعمالً 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 طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة 

الجيزة شقة رقم 6 بالدور الثاني بالعقار رقم )75أ(- شارع )5أ( حدائق الهرام - الوحدة رقم B1 - 43 - الواقعه 

في الطابق الرضي من المركز )سيتي سنتر الماظة( الماظة - القاهرة
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150 - اللؤلؤة جلوبال للتوريدات و استغلل المحاجر و المناجم   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    

29404 ورقم قيد   137512   فرعى  عن التوريدات العمومية.

استغلل المناجم و المحاجر.

التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها.

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع / 14 شارع النشاء الجديد - قسم الشباب - راس غارب - 

البحر الحمر

131 - هايتس كافيه - الدمشقي البيت بيتك 

Heights Café - Eldemeshky Elbait Baitk   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    28842 

ورقم قيد   182802   فرعى  عن غرض الشركة : 1. اقامة وتشغيل وأدارة الكافيهات والمطاعم الثابته . 2.  

تقديم جميع المأكولت و المشروبات الساخنه والباردة )فيما عدا المشروبات الكحولية ( والتيك أواي .3. أقامة 

حفلت موسيقية وغنائية وعرض منوعات موسيقية وغنائية ودي جي ) فيما عدا البث الذاعي ( .  وذلك دون 

أخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط إستصدار 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 

طبقآ لحكام القانون وذلك بعد العرض القانوني علي الشركاء وأعطاء موافقة كتابية بذلك .  بجهة محافظة الجيزة 

افتتاح فرع : الدور الول فوق الرضي والميزان بالعقار رقم 1 شارع وادي النيل - ميدان مصطفي محمود - 

المهندسين

132 - سبينيس ايجيبت   قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    29240 ورقم قيد   16261   فرعى  عن 

تجارة وتوزيع كافه المواد الغذائية وتعبئة وتجارة وتوزيع مستحضرات التجميل والعطور تعبئة وتغليف وتوزيع 

المستلزمات الستهلكية والسلعيه تجارة وتوزيع الجهزة اللكترونية امتلك وتشغيل وادارة الهايبر ماركت 

والسوبر ماركت والمحلت التجارية متعددى الغراض مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة  بجهة محافظة القاهرة افتتاح محل تجاري بمساحة 

1238 متر مربع - بالدور الرضي و مساحة 695 متر مربع - بالدور الول بالعقار المقام علي القطعه رقم 3 

بلوك ج منطقه خدمات المنطقة الثامنة - مدينة نصر

133 - قطونيل وفيجا شوبس   قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    29196 ورقم قيد   23268   فرعى  

تجاره  عن غرض الشركه هو : تجاره الملبس بجميع أنواعها ومستلزماتها والجوارب والتوريدات   -

المفروشات والكوفرتات وملبس البحر بجميع انواعها   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه  ويجوز للشركه أن تكون لها مصلحه أو تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيه بأعمالها أو قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر أو فى الخارج .كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفه أو تلحقها بها وذللك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن في 76 منطقة السوق التجاري خدمات بمدينة الرحاب

Page 382 of 1274 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

134 - سمارت للسيارات )سمارت كار()ش.م.م(   قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    29026 ورقم قيد   

تجارة  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  2  60383   فرعى  عن   غرض الشركة هو :  1 

استيراد كافة لوازم السيارات و قطع الغيار 4 مركز متكامل لصيانة واصلح السيارات  السيارات وبيعها  3 

تأجير سيارات الركوب ووسائل النقل للفراد والجماعات  الصيانة المتنقلة للسيارات والمعدات  6  والمعدات  5 

تشغيل سيارات النقل  والبضائع الي الغير سواء لجهات رسمية او اعتبارية من هيئات او شركات او افراد  7 

وسيارات أوناش النقاذ وسيارات التوبيس الخاص والرحلت ونقل الركاب .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.   ويجوز للشركة ان تكون لها 

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

علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة مبني 8 بلوك د تقسيم الشطر الحادي عشر - 

شارع فلسطين

135 - الهاميس للزياء AL HAMEES FASHION HOUSE )ش.ذ.م.م(   قيدت فى   2022-05-17 

برقم ايداع    29070 ورقم قيد   72500   فرعى  عن تصنيع وتجارة وتوزيع الملبس الجاهزة بكافة انواعها.

   الستيراد. 

 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 

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 طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 

)31( شارع عثمان بن عفان قسم السلم اول - الحرفيين

Menta Group Health For Healthy And 136 - مينتا جروب هيلث للغذيه الصحيه والوظيفيه

Functional Foods   قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    29231 ورقم قيد   104378   فرعى  عن 

غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف كافة انواع المواد الغذائية والعشاب والمواد 

العطرية والمنظفات وسوائل الستحمام وادوات العناية بالبشره ) كل ماسبق دون تصنيع السكر ( , استصلح 

وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى 

هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة 

وليس بطريق الغمر ) اقل من عشرين الف فدان ( , بيع وشراء وتقسيم الراضى وحفر ابار المياه , التصدير 

والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية . مع افراد حسابات مستقله ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده مع 

مراعاه ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

365 لسنة 2008 . تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية , 

ولينشئ تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . وذلك دون الخلل بأحكام القانون 

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

تشترك 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام 

القانون .  بجهة محافظة القاهرة مصنع بالقطعه رقم 296 منطقه الصناعات الصغيره )الورش( المنطقه الصناعيه 

- شمال القطاميه - العين السخنه - التجمع الثالث
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178 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30246 ورقم قيد   10373   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه 

وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه 

وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية اماني حلمي الصديق و الكائنة في قطعه 7 مجموعه 

ج تقسيم النهضة )7ج طه حسين(

208 - وان . تو . ثري انترناشيونال   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30427 ورقم قيد   74944   

فرعى  عن الستيراد و التصدير 

  التوكيلت التجارية 

  التوريدات العمومية 

 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 

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 طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع 

متجر بيع مستلزمات الكلب و القطط و المخزن الخاص بالمتجر و اماكن ايواء الكلب و غرفه الغزل للكلب 

المريضه و غرفه الجرومنج باجمالي مساحة قدرها )322( متر مربع بالمستشفي البيطري للعلج و التحاليل 

المعملية - التابعه لدارة الخدمات البيطرية بمعسكر الجبل الحمر بجوار المطبوعات و النشر - مدينة نصر
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137 - مى محمد على متولى و شريكهما   قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    29274 ورقم قيد   

140181   فرعى  عن انشطةداخل قانون 72

تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية:المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق 

خارج

الوادى القديم

• اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية

• اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصةبحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية 

وتبريدها

أو تجميدها.

• اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن

• أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الزيتون و المخللت بكافه أنواعها و زيت الزيتون

• أقامه و تشغيل مصنع لفرز و تعبئه و تغليف و حفظ و تبريد و تجميد الخضراوات و الفاكهه و الحاصلت 

الزراعيه و

المواد الغذائيه

• اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية

• اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط وتعبئة السمده اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المبيدات السائله 

والبودره

• استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة.

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

الري

الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر

فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقراررئيس الجمهوريةرقم 356 لسنة

2008 .

• تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.

• إقامة المزارع السمكية .

• تربيه الخيول

الهندسه الوراثيه في المجالت النباتيه والحيوانيه

• انشاء او اداره او تشغيل المدارس

• انشاء او اداره او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى

• إنشاء الجامعات .

• التسويق والترويج لراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق 

الصناعية.

• إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعيةتقدم جاهزة للمشروعات.

• إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.

• تجاره الجمله والتجزئهبالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما 

عدا

شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 350 

لسنة

2007و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008

• إقامة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية, ويشمل التي:

المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة , وما تضمه من أنشطةداخلية علجية أو طبية.

المراكز الطبية التشخيصية أو العلجية.

بشرط أن تقدم) 10 (%سنوياً بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى أومن الحالت التي يتم 

تقديم

الخدمة الطبية أو العلجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز.
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• مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري , بشرط أل يقل عدد تلك 

الوحدات عن

خمسين وحدة سكنية ,سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية.

مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل .

• اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة

• اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه والخشاب

• انشطة خارج قانون 72

التوريدات العمومية

• التوكيلت التجارية

تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية 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 .

• انشاء وادارة محطات تموين السيارات

• اداره المشروعات فيما عدا الداره الفندقيه

مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية قطعه رقم 28 بمنطقة ورش الصناعية السادسه مدينة السادات المنوفيه

138 - اسلم حسن فارما   قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    29266 ورقم قيد   150098   فرعى  

عن تجارة و توزيع الدوية و المكملت الغذائية و مستحضرات التجميل و المستلزمات الطبية

تصنيع الدوية البشرية و البيطرية و المكملت الغذائية و مستحضرات التجميل و المستلزمات الطبية و المطهرات 

لدى الغير

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن 

في قطعه 8 بلوك 35 - المنطقه العاشرة - مدينة نصر
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139 - ابوبكر عبدالرحمن صالح وشركاه   قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    29203 ورقم قيد   

158656   فرعى  عن أنشطة من داخل ق 72 لسنة 2017:

  إقامة وتشغيل  المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة , وما تضمه من أنشطة داخلية علجية أو طبية.

  إقامة وتشغيل المراكز الطبية التشخيصية أو العلجية.

بشرط أن تقدم )10%( سنوياً بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى أومن الحالت التي يتم 

تقديم الخدمة الطبية أو العلجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز. 

  الستثمار العقارى : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما 

عدا  منطقة شبه جزيرة سيناء  فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 

2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008

  إقامة وتشغيل المراكز التجارية  :بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم 

فيما عدا  منطقة شبه جزيرة سيناء  فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء  رقم 350 

لسنة 2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008

أنشطة من خارج ق 72 لسنة 2017:

  إدارة المشروعات فيما عدا الدارة الفندقية 

  إدارة الصول العقارية

   شراء وبيع وتاجير وامتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها 

بحالتها او بعد اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه والداريه والترفيهيه لتمليكها او 

تاجيرها او اداراتها او استغللها لحسابها او لحساب الغير 

مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة الرض كود s16 بالعاصمة الدارية الجديدة

140 - صناع السعادة للشيكولته   قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    29233 ورقم قيد   158776   

فرعى  عن تجارة الشيكولته والحلوياتوذلك 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 طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع 

محل يسار مدخل العقار رقم 49 شارع 9 بمعادي السرايات - معادي

141 - شركة الشايع مصر   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    29626 ورقم قيد   18522   فرعى  

عن غرض الشركة   اقامه وتملك واستغلل واداره وتاجير المطاعم السياحيه واعداد وتوريد الغذيه والمشروبات 

والقيام بكافه اعمال التجاره وتاسيس متاجر للبيع بالجمله والتجزئه .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع : امريكان 

ايجل اوتفيترز) American Eagle Outfitters ( بالوحدة رقم :   FG01-02-03 بالدور الرضي بالمبنى 

F الكائن بالمركز التجاري المفتوح ) مدينتي اوبن اير مول ( الكائن ضمن مشرع مدينتي طريق القاهرة السويس

142 - شركة الشايع مصر   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    29630 ورقم قيد   18522   فرعى  

عن غرض الشركة   اقامه وتملك واستغلل واداره وتاجير المطاعم السياحيه واعداد وتوريد الغذيه والمشروبات 

والقيام بكافه اعمال التجاره وتاسيس متاجر للبيع بالجمله والتجزئه .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع : افتتاح 

فرع ذا بدي شوب) The Body Shop (  بالوحدة رقم :  EA08-A بالدور الرضي بالمبنى E الكائن 

بالمركز التجاري المفتوح ) مدينتي اوبن اير مول ( الكائن ضمن مشرع مدينتي طريق القاهرة السويس

143 - شركة الشايع مصر   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    29634 ورقم قيد   18522   فرعى  

عن غرض الشركة   اقامه وتملك واستغلل واداره وتاجير المطاعم السياحيه واعداد وتوريد الغذيه والمشروبات 

والقيام بكافه اعمال التجاره وتاسيس متاجر للبيع بالجمله والتجزئه .  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع : فرع 

ستاربكس ) Starbucks ( بالوحدة :  Shop8الكائنة بالدور الرضي فى مبنى رقم B3 بالمركز التجارى ) 

بلزا اسبانيا ( المقام على قطعة الرض رقم )ب( - اسكان المدخل )4( بمدينة الشيخ زايد
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144 - عز المنوفى   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    29429 ورقم قيد   110208   فرعى  عن 

اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم الثابتة.

 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

 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / الوحدة )B4( منطقة منتزة الطاهرة بجوار سنترال جراى 

القبة - الزيتون - القاهرة

145 - العالمية لقطع غيار السيارات   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    29352 ورقم قيد   116119   

فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا )خصوصا قطع غيار السيارات والمواتير(

 الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية

 تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين 

وتنظيم اعمال

 الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة

 غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 التوريدات العمومية

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركا ت 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

 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل تجاري رقم 273 شارع شبرا - قسم الساحل - رقم 1 الرضي

146 - العالمية لقطع غيار السيارات   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    29387 ورقم قيد   116119   

فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا )خصوصا قطع غيار السيارات والمواتير(

 الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية

 تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين 

وتنظيم اعمال

 الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة

 غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 التوريدات العمومية

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركا ت 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

 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة فيل 72 نموذج 5 فيلت الجهاز - الحي الخامس المجاورة الثانيه - 

المحور المركزي
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147 - العالمية لقطع غيار السيارات   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    29399 ورقم قيد   116119   

فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا )خصوصا قطع غيار السيارات والمواتير(

 الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية

 تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين 

وتنظيم اعمال

 الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة

 غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 التوريدات العمومية

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركا ت 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

 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة محل تجاري رقم 1 الدور الرضي بالعقار 381 شارع السودان - 

العجوزه

148 - سمارت بروفيشنال سيرفيس للستثمارات وتكنولوجيا المعلومات   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    

29356 ورقم قيد   121326   فرعى  عن اضافة نشاط   الستشارات الهندسيه الى النشاط الصلى  بجهة 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع / التجمع الول - الياسمين 6 - فيل 275 - القاهرة الجديدة - القاهرة

149 - مجموعة الضيافة المصرية   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    29496 ورقم قيد   128994   

فرعى  عن غرض الشركة هو   إعداد وتجهيز وتصنيع ونقل المأكولت الساخنة والمجمدة   ول يتم مزاولة نشاط 

النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه ال بمد القيد بسجل 

الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة لمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع / محل رقم 2/1 اسفل كوبرى عبد الحميد بدوى - نادى الشمس - مصر الجديدة - القاهرة - 

HUSH كافية و مطعم

151 - دلتا تريدنج   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    29544 ورقم قيد   143614   فرعى  عن القيام 

فى المنطقه  الحره العامه  ببمارسة  التالى  تخزين المعدات  والدوات  وقطع الغيار  الجديده  اللزمه  للزراعه 

والتصنيع  الزراعاى  ومعدات  تحريك  التريه  والجهزه  والمستلزمات  الصلبه تخزين المحاصيل ومنتجاتها  

المعبئه  ومواد العزل ولوازم فرش مغطى وبشرط ان تكون قطع وصحوبة بمستندات تثبيت مصرى ومع مراعاة 

اصول التخزين  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / 15 ش عبد العزيز ال سعود - المنيل - القاهرة

152 - اكستريم للرياضات الجوية والتجارة   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    29697 ورقم قيد   

166860   فرعى  عن التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم 

اعمال الوكاله التجارية 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 قانوناً التوريدات العمومية إقامة وإدارة وتشغيل الندية الرياضية 

إدارة اللعاب الرياضية والتدريب عليها

 تنظيم المعارض )عدا السياحية( والمؤتمرات والمهرجانات والمسابقات الرياضية والمناسبات الرياضية بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة التسويق الرياضي بيع وشراء وتوريد قطع غيار الدراجات 

النارية والطيران الشراعي والدرجات الهوائية تجهيز وتشغيل وإدارة الملعب ومواقع الرياضات الجوية 

والصالت المغطاة 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 طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / فيل 4 شارع 79 - 

الحى الثالث - منطقة اولى
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153 - بى تى سى جلوبال   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    29552 ورقم قيد   171626   فرعى  

عن استيراد خامات المعادن الثمينة والمعادن الثمينة النصف مصنعة والمصنعة والمعادن الخام والذهب. 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  . التصدير . تجارة المعادن الثمينة والمعادن الثمينة النصف مصنعة 

والمصنعة والمعادن الخام والذهب طبقا لسعار بورصات المعادن الثمينة محليا وخارجيا لحساب الشركة والغير 

بعد الحصول الموافقة اللزمة من مصلحة دمغ الموازين والمصوغات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية . 

إقامة وتشغيل مخازن لتخزين المعادن الثمينة والمعادن الثمينة النصف مصنعة والمصنعة والمعادن الخام . التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . القيام بأعمال المراقبة والفحص والتفتيش الفنى على مختلف انواع 

المعادن الثمينة من حيث الصفه والصنف والمواصفات ومطابقه الشروط المتعاقد عليها. 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 طبقاً 

لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح  الفرع / الدور الثالث بالعقار الكائن 19 شارع منيس )15 سابقا ( 

من شارع الثورة - الكوربة - مصر الجديدة - القاهرة

246 - ماسى لصناعه الظرف ش.م.م   قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    31339 ورقم قيد   3647   

فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع الظرف الورقية بجميع انواعها واحجمها وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / 31 شارع محمد سعيد الحلوانى

247 - تاي هاوس للستيراد والتصدير   قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    31442 ورقم قيد   10889   

فرعى  عن اضافه نشاط المبيعات  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن في القطعه المحل رقم 6 و المحل 

رقم 7 و المحل رقم 8 بالدور الرضي بالعقار رقم 9 حاليا )1 سابقا( بمشروع حدائق العبور - بالمرحلة الولي - 

صلح سالم - مصر الجديدة

154 - بى تى سى  جلوبال   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    29558 ورقم قيد   171626   فرعى  

عن استيراد خامات المعادن الثمينة والمعادن الثمينة النصف مصنعة والمصنعة والمعادن الخام والذهب. 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  . التصدير . تجارة المعادن الثمينة والمعادن الثمينة النصف مصنعة 

والمصنعة والمعادن الخام والذهب طبقا لسعار بورصات المعادن الثمينة محليا وخارجيا لحساب الشركة والغير 

بعد الحصول الموافقة اللزمة من مصلحة دمغ الموازين والمصوغات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية . 

إقامة وتشغيل مخازن لتخزين المعادن الثمينة والمعادن الثمينة النصف مصنعة والمصنعة والمعادن الخام . التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . القيام بأعمال المراقبة والفحص والتفتيش الفنى على مختلف انواع 

المعادن الثمينة من حيث الصفه والصنف والمواصفات ومطابقه الشروط المتعاقد عليها. 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 طبقاً 

لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / الدور البدروم بالعقار الكائن 8 زقاق الفاضل - المشهد 

الحسينى - الجمالية - القاهرة
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155 - رانينج رابيت ال ال سى   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    29687 ورقم قيد   176776   

فرعى  عن -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية -الشحن والنقل البرى 

الداخلى للبضائع • وليتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب او البضائع )الداخلى – الدولى (و المهمات وخدمات 

النقل داخل القطر المصرى أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين و استخراج التراخيص اللزمة بمزاوله النشاط 

من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى . 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 البحر الحمر افتتاح الفرع / المحليين التجاريين ارقام )6,5( 

الكائنيين بالعقار رقم )2( شارع بى تك -طريق ناصر الرئيسى

156 - جذور للخدمات والتكنولوجيا JOZOOR FOR TECHNOLOGY AND SERVICES   قيدت 

فى   18-05-2022 برقم ايداع    29446 ورقم قيد   183154   فرعى  عن أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات  ادارة وتشغيل المواقع اللكترونية  التجارة اللكترونية عبر النترنت  تقديم 

خدمات السداد اللكتروني  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 القاهرة 86 أ شارع 260 - المعادى الجديدة

263 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه (   قيدت فى   

25-05-2022 برقم ايداع    31756 ورقم قيد   105437   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

تحاليل طبيه شامله وتحاليل خاصه بالتحاليل البيطريه علي احدث الساليب التكنولوجيه واقامه وادارة وتشغيل 

مراكز طبيه متخصصه فى كافه المجالت 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 أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم )2(

اداري بالدور الول فوق االرضي بالعقار رقم )472( شارع بور سعيد - قسم باب الشعرية

157 - موسى لدارة المشروعات   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    29579 ورقم قيد   186675   

فرعى  عن 1.ادارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشأن الدارة الفندقية و وفقا 

لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص به  - اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع انواع 

المشروبات        ) عدا الكحوليات ( وتقديم جميع انواع الماكولت والتيك اواى - اقامة وتشغيل وادارة سوبر 

ماركت - اقامة وتشغيل وادارة مغسلة ملبس - اقامة وتشغيل مركز لخدمات السيارات ) مغسلة سيارات ( - اقامة 

وتشغيل دور حضانة - الدارة والتسويق السياحى للفنادق والوتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقه واجراءات الترخيص 

بها - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا - التوريدات العمومية - التصدير والتوكيلت التجارية 

تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية - استغلل العلمات 

التجارية ) الفرانشايز( - اقامة وتشغيل وادارة محطات تموين السيارات - خدمة التأجير واعادة التاجير للمحلت 

التجارية عدا التاجير التمويلى وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيها باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فى شركة اخرى او معها او تتحول الى شركة من طبيعة اخرى وكل ذلك طبقا لحكام القوانين  بجهة 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع /  داخل محطة وقود شل اوت شارع الطاقة - مدينة نصر - القاهرة
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158 - شركة محمود فتحى محمد احمد وشركاه   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    29554 ورقم قيد   

186789   فرعى  عن النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنه 2017 و لئحته 

التنفيذية :    1  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 2007و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه 2008.  2  إنشاء أو إدارة أو 

تشغيل المدارس فيما عدا المدارس الدولية .  3  إقامة وتشغيل الفنادق )الثابتة( والموتيلت والشقق والجنحة 

الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية 

او ثقافية واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها علي ان ل يقل مستوي الفنادق والموتيلت والشقق 

والجنحه الفندقة والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف 

اجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع .  4  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 350لسنة 2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356

لسنة 2008النشطة الخارجة عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنه 2017 و لئحته التنفيذية  :   

5  المقاولت العمومية .  6  التوريدات العمومية .  مع التزام الشركة بإفراد حسابات و مركز مالي مستقل 

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

والحوافز الواردة بقانون الستثمار , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة 

به , وعلى الشركة ممارسة النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته 

التنفيذية قبل النشطة الخارجة عن تلك المجالت .   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة سوهاج شارع أبو شوشة - جهينة 

الغربية -

159 - شركة محمود فتحى محمد احمد وشركاه   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    29554 ورقم قيد   

186789   فرعى  عن النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنه 2017 و لئحته 

التنفيذية :    1  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 2007و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه 2008.  2  إنشاء أو إدارة أو 

تشغيل المدارس فيما عدا المدارس الدولية .  3  إقامة وتشغيل الفنادق )الثابتة( والموتيلت والشقق والجنحة 

الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية 

او ثقافية واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها علي ان ل يقل مستوي الفنادق والموتيلت والشقق 

والجنحه الفندقة والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف 

اجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع .  4  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 350لسنة 2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356

لسنة 2008النشطة الخارجة عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنه 2017 و لئحته التنفيذية  :   

5  المقاولت العمومية .  6  التوريدات العمومية .  مع التزام الشركة بإفراد حسابات و مركز مالي مستقل 

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

والحوافز الواردة بقانون الستثمار , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة 

به , وعلى الشركة ممارسة النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته 

التنفيذية قبل النشطة الخارجة عن تلك المجالت .   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر فرع ادارى للشركة 

/ شقه رقم )6( بالدور الثالث علوى - عقار رقم )5(- شارع النصر
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160 - نيو كابيتال للستثمار العقارى new capital   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    29554 ورقم 

قيد   186789   فرعى  عن النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنه 2017 و لئحته 

التنفيذية :    1  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 2007و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه 2008.  2  إنشاء أو إدارة أو 

تشغيل المدارس فيما عدا المدارس الدولية .  3  إقامة وتشغيل الفنادق )الثابتة( والموتيلت والشقق والجنحة 

الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية 

او ثقافية واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها علي ان ل يقل مستوي الفنادق والموتيلت والشقق 

والجنحه الفندقة والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف 

اجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع .  4  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 350لسنة 2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356

لسنة 2008النشطة الخارجة عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنه 2017 و لئحته التنفيذية  :   

5  المقاولت العمومية .  6  التوريدات العمومية .  مع التزام الشركة بإفراد حسابات و مركز مالي مستقل 

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

والحوافز الواردة بقانون الستثمار , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة 

به , وعلى الشركة ممارسة النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته 

التنفيذية قبل النشطة الخارجة عن تلك المجالت .   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة سوهاج شارع أبو شوشة - جهينة 

الغربية -

161 - نيو كابيتال للستثمار العقارى new capital   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    29554 ورقم 

قيد   186789   فرعى  عن النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنه 2017 و لئحته 

التنفيذية :    1  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 2007و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه 2008.  2  إنشاء أو إدارة أو 

تشغيل المدارس فيما عدا المدارس الدولية .  3  إقامة وتشغيل الفنادق )الثابتة( والموتيلت والشقق والجنحة 

الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية 

او ثقافية واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها علي ان ل يقل مستوي الفنادق والموتيلت والشقق 

والجنحه الفندقة والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف 

اجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع .  4  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 350لسنة 2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356

لسنة 2008النشطة الخارجة عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنه 2017 و لئحته التنفيذية  :   

5  المقاولت العمومية .  6  التوريدات العمومية .  مع التزام الشركة بإفراد حسابات و مركز مالي مستقل 

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

والحوافز الواردة بقانون الستثمار , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة 

به , وعلى الشركة ممارسة النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته 

التنفيذية قبل النشطة الخارجة عن تلك المجالت .   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر فرع ادارى للشركة 

/ شقه رقم )6( بالدور الثالث علوى - عقار رقم )5(- شارع النصر
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162 - احمد راضوان سماقية و شريكيه )المبراطور(   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    29426 ورقم 

قيد   339768   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لنتاج الخيوط وانتاج الملبس بكافة انواعها وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / محل رقم 62 بسوق 

خدمات الرحاب ) السوق القديم بالرحاب ( - القاهرة الجديدة - القاهرة

163 - ثرى برازرس لتجارة المنسوجات والستيراد والتصدير   قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    

30001 ورقم قيد   17845   فرعى  عن التجار فى القمشه على اختلف انواعها والستيراد والتصدير مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار كافه التراخيص اللزمه لممارسة هذه 

النشطه  بجهة محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع )منفذ بيع( محل تجاري بالدور الرضي بعمارة المير كرم - 

بطريق الكورنيش امام هيلتون بلزا - الغردقة

164 - سنجاى هندراجمل كنداري وشريكيه   قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    30158 ورقم قيد   

54996   فرعى  عن 1( تشغيل وسائل النقل )البرية  ( لنقل السائحين باستخدام الليموزين والتوبيسات  .  .

 2( تنظيم رحلت سياحية جماعية او فردية داخل مصر او خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من 

نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات ول يشمل ذلك النقل الجوى.

 3( بيع او صرف تذاكر السفر وتيسير نقل المتعة وحجز الماكن على وسائل النقل المختلفة وكذلك الوكالة عن 

شركات الطيران في بيع و صرف تذاكر السفر فقط وشركات الملحة وشركات النقل الخرى.

 وفقا لحكام القانون رقم 38 لسنة 1977, وتعديلته وآخرها القانون رقم 125 لسنة 200 8 ولئحته  التنفيذية 

الصادرة بالقرار الوزاري رقم 209 لسنة 2009.

 كل ما سبق فيما عدا النقل الجوى .

 مع افراد حسابات مستقله ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده

 

        مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القاهرة شقه 8 الدور الثالث عقار 13 شارع قصر النيل القاهره

165 - نسيج باى ماردينى  NASEEJ BY MARDINI   قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    29820 

ورقم قيد   93008   فرعى  عن غرض الشركة : تجارة وتوريد القمشة والمنسوجات والستائر بجميع أنواعها  

وإكسسواراتها وورق الحائط والخداديات المصنوعة من الفيبر ووحدات الضاءة والمنسوجة )الشابوهات( 

والمقاعد الخشبية المكسية بالقماش أو الجلد )البوفات والكراسي( وتصنيع كل ماسبق لدي الغير والتصدير وتلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين ولينشئ تأسيس الشركة أي حق في 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل بأحام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط إستصدار كافة 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيها بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج 

كما يجوز لها يجوز أن تندمج في الهيئات السابقة  وتشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة تعديل الفرع - محل رقم 17G بالمبني التجاري بمشروع اربيل بلزا ميدان جمال 

عبدالناصر التجمع الخامس -

166 - هارت أتاك للمطاعم   قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    29860 ورقم قيد   131867   فرعى  

عن غرض الشركه هو :اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابته والكافتريات /تجهيز وتأثيث المطاعم والكافتريات 

عرض منوعات موسيقيه ومصنفات سمعيه وبصريه عن طريق  وبيع المأكولت الجاهزه والمياه الغازيه.   

الدش والبروجيكتور و d.v.d  و v.c.d   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك بأى 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 للقانون .  بجهة محافظة المنوفية 

افتتاح الفرع محل )مطعم( وحدة رقم 128 بالدور الرضي وحدة رقم 263 بالدور الول العلوي بمول سفن 

ستارز بالمحور المركزي - مدينة السادات
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167 - شرمب نيشن مصر   قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    29954 ورقم قيد   154000   فرعى  

عن تجاره الغذيه  اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا 

الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى 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 طبقاً لحكام القانون و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل تجاري رقم F مبني رقم 24 

بالقطعه رقم 1 منطقة النوادي - حي شرق اللوتس - امتداد شارع التسعين - التجمع الخامس

168 - الصيدلى لتجارة المكملت الغذائية   قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    30045 ورقم قيد   

172068   فرعى  عن "تجارة المكملت الغذائية."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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع الصيدلية الكائنة في 71 شارع نوبار - باب اللوق - عابدين

169 - كاندى ستور candy store   قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    30032 ورقم قيد   184310   

فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية  تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية  

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 البحر الحمر محل تجاري بالدور الرضي للعقار الكائن بالقطعه رقم 11 - التجمع الول - منطقه 

خدمات البنفسج او المسمي )مول البنفسج( القاهرة الجديدة

170 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30230 ورقم قيد   10373   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه 

وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه 

وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية محمد السيد و الكائنة في بلوك 180 مدخل 3 شارع 

منشية الجمل مساكن الزاوية الجديدة - الزاوية
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171 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30232 ورقم قيد   10373   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه 

وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه 

وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية فايز الجديدة و الكائنة في 196 ش شبرا - الساحل

264 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه (   قيدت فى   

25-05-2022 برقم ايداع    31759 ورقم قيد   105437   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

تحاليل طبيه شامله وتحاليل خاصه بالتحاليل البيطريه علي احدث الساليب التكنولوجيه واقامه وادارة وتشغيل 

مراكز طبيه متخصصه فى كافه المجالت 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 أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم 5 بالدور 

الثالث فوق الرضي و الميزانين بالعقار المقام علي القطعه رقم )4( البلوك 18 - المنطقة السادسة مدينة نصر

172 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30234 ورقم قيد   10373   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه 

وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه 

وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية عماد عبد الستار و الكائنة في 2 شارع السرايا - 

العباسية قسم الوايلي
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173 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30236 ورقم قيد   10373   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه 

وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه 

وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية د/ مروة محمد و الكائنة في محل رقم 2 عقار رقم 

14 - شارع البطراوي - قطعه 25 بلوك 11 - المنطقة الولي مدينة نصر

266 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه (   قيدت فى   

25-05-2022 برقم ايداع    31832 ورقم قيد   105437   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

تحاليل طبيه شامله وتحاليل خاصه بالتحاليل البيطريه علي احدث الساليب التكنولوجيه واقامه وادارة وتشغيل 

مراكز طبيه متخصصه فى كافه المجالت 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 أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة الغربية افتتاح الفرع الشقتين الكائنتين 

بالدور الول فوق الرضي و الميزانين بالعقار المسمي )عمارة همام بلزا( الكائنة بشارع 23 يوليو )شارع 

البحر( الرئيسي - مدخل رقم 2 دائرة ثاني المحلة الكبري - المحله الكبرى

174 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30238 ورقم قيد   10373   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه 

وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه 

وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية محمد نور الدين و الكائنة في 3 شارع القاعه - 

بجوار مسجد الرفاعي - قسم الخليفة
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175 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30240 ورقم قيد   10373   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه 

وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه 

وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية د/ ناظم و الكائنة في 45 شارع الجمهورية

176 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30242 ورقم قيد   10373   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه 

وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه 

وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيديلة د/ يحي و الكائنة في شارع عبد الرازق السهوري 

بلوك 16 قطعه 19 - المنطقه السادسة - مدينة نصر

177 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30244 ورقم قيد   10373   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه 

وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه 

وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية احمد جمال عنتر و الكائنة في 563 ش بورسعيد 

باب الشعرية
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179 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30248 ورقم قيد   10373   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه 

وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه 

وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيديلة د/ محمد المصيلحي و الكائنة في 36 شارع المدينة 

تقسيم بدر خلف بتروجيت - النزهه الجديدة

180 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30250 ورقم قيد   10373   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه 

وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه 

وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية القاهرة و الكائنة في 132 أ شارع مصر و السودان

204 - ياسر عبد المنعم حسن قنديل وشريكيه   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30743 ورقم قيد   

54153   فرعى  عن غرض الشركه   الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه 

والمناطق خارج الوادى القديم فيما 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   

المقاولت العامه   تجارة وبيع وشراء  السيارات الجديده و المستعمله . مع التزام الشركه بافراد حسابات مستقله 

ومركز كالى مستقل لكل نشط على حدة .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه 

الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة القطعه رقم 113 المستثمر الصغير 

) منطقه 49 فدان ( جنوب الحياء السكنيه - 6 اكتوبر
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181 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30273 ورقم قيد   10373   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه 

وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه 

وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية د/ غادة عبد الستار و الكائنة في 291 ش رمسيس - 

الظاهر

182 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30279 ورقم قيد   10373   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه 

وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه 

وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية د/ شريف ابراهيم الكائنة في محل رقم 2 عمارة القبه 

)برج المروة( عمارة العاملين برئاسة الجمهورية امتداد ولي العهد - حدائق القبه

220 - حجر القمر للملبس الجاهزة   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30492 ورقم قيد   181439   

فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  تجاره الجمله والتجزئه للملبس الجاهزة بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  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 القاهرة افتتاح الفرع العقار رقم 1 ابراهيم اللقاني روكسي - قسم مصر 

الجديدة
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184 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30335 ورقم قيد   10373   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه 

وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه 

وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة المنوفية افتتاح الفرع صيدلية د/ اماني محمد كامل الصعار الكائنة في شارع 

الجيش - الباجور بملك سمير موسي ابو علي

185 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30337 ورقم قيد   10373   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه 

وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه 

وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع صيدلية د/ محرم الكائنة في 12 شارع مبارك محل رقم 5 

تقسيم اسماء فهمي - ارض الجولف

213 - عالم المكسرات والحبوب Nuts & Seeds World   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    

30455 ورقم قيد   138160   فرعى  عن غرض الشركة : إقامة وتشغيل وإدارة محلت لبيع المحمصات 

والحلوى الجافة واليس كريم والمشروبات الباردة والساخنة ) عدا الكحولية ( / التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية / منتجات البقالة 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 واو 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 القاهرة محل رقم 2 بالدور الرضى بالعقار رقم 82 عوايد - 130 تنظيم شارع النزهة 0 تقسيم مصر 

الجديدة تحت ايم ) محمصة زين ( وتعيين / انور محمود مندى خليفة رقم قومى 28501222100253 مديرا 

للفرع
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186 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30340 ورقم قيد   10373   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه 

وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه 

وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة المنوفية افتتاح الفرع صيدلية الصحه الكائنة في الشهداء شارع بور سعيد

187 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30342 ورقم قيد   10373   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه 

وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه 

وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح صيدلية البرج الكائنة في 11 شارع احمد سعيد - العباسية

188 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30345 ورقم قيد   10373   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه 

وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه 

وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية د/ عمرو عوني الكائنة في 72 شارع الربعين - 

منشية السيد العالي - السلم
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189 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30348 ورقم قيد   10373   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه 

وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه 

وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية المروة و الكائنة في 14 شارع 274 تقاطع 257 - 

المعادي

190 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30352 ورقم قيد   10373   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه 

وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه 

وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدليه / الصيدلية المركزية و الكائنة في 4 شارع محمد 

فريد - النزهه - مصر الجديدة

191 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30355 ورقم قيد   10373   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه 

وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه 

وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية د/ عزة و الكائنة في مساكن شيراتون المطار - 

المنطقة الثانية عمارة رقم 7 النزهه
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192 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30358 ورقم قيد   10373   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه 

وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه 

وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية رشا سيف و الكائنة في 101/99 شارع مصر و 

السودان - حدائق القبه

193 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30378 ورقم قيد   10373   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه 

وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه 

وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية ايمان درويش و الكائنة في شارع مؤسسة الزكاه - 

بركة الحاج المرج

194 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30380 ورقم قيد   10373   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه 

وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه 

وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية مريم و الكائنة في مدينة النهضه م القاهرة عملية 

150 ب 2 محل 2
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195 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30382 ورقم قيد   10373   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه 

وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه 

وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية خالد عثمان و الكائنة في بلوك 180 مدخل 3 شارع 

منشية الجمل - مساكن الزاوية الجديدة

196 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30387 ورقم قيد   10373   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه 

وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه 

وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفره صيدلية د/ رامي سعد و الكائنة ف 4 ب تقسيم اسماء فهمي و 

النزهه ارض الجولف مدينة نصر

197 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30391 ورقم قيد   10373   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه 

وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه 

وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع سليمان الحكيم و الكائنة في 325 شارع شبرا ناصية شارع 

سعد سليم
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198 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30396 ورقم قيد   10373   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه 

وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه 

وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة صيدلية د/ هبه مجدي و الكائنة في 6 شارع سيد زكريا - مساكن شيراتون 

النزهه

206 - إبدا لتجارة و توزيع الدوية   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30686 ورقم قيد   65174   

فرعى  عن تجارة و توزيع و استيراد و تصدير الدوية و المستلزمات و الجهزة و المعدات الطبية و المعملية و 

المكملت الغذائية و مستحضرات التجميل و تسجيلها و تصنيعها لدى الغير و التوكيلت التجارية . 

 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 

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

السالفة أو تش تريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القليوبية افتتاح 

الفرع / العقار رقم )3/4( شارع طريق مصر اسكندرية الزراعى

199 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30398 ورقم قيد   10373   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه 

وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه 

وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية ماريا عادل و الكائنة في 10 شارع خالد بن الوليد - 

شيراتون المطار - النزهه

200 - تاى هاوس للستيراد والتصدير   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30700 ورقم قيد   10889   

فرعى  عن اضافه نشاط المبيعات  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / قطعة رقم )256 ( بالمنطقة الصناعية 

منطقة الصناعات المتنوعة بالتجمع الثالث

201 - تاى هاوس للستيراد والتصدير   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30705 ورقم قيد   10889   

فرعى  عن اضافه نشاط المبيعات  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / الدور الرابع وحدة رقم )4035 ( مول 

سيتى ستارز
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202 - امان الشرق للتجارة والخدمات   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30583 ورقم قيد   32824   

فرعى  عن غرض الشركة   التجارة بكافة أنواعها واشكالها فيما هو مسموح به قانوناً . تقديم الخدمات المعاونة 

لدارة المطاعم السياحية من ادارة ونقل وتنفيذ ما يتصل هذا الغرض لكافة المطاعم السياحية والمنشأت الفندقية . 

صيانة السيارات الجديدة والمستعملة وضماها للوكلء وباعى السيارات للعملء.

ضمان وصيانة قطع غيارة السيارات التى تقوم الشركة بها وادارة المطالبات . تصدير وتوريد السيارات وقطع 

غيار السيارات . إدارة وانشاء مراكز خدمة السيارات للشركة وللوكلء وللغير . خدمات إنقاذ ونش على الطريق . 

مع مراعاة الشركة على الحصول على التراخيص اللزمة لمزولة النشاط ولينشى هذا التعديل أى جهة للشركة فى 

مزاولة نشاطها إل بعد الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمزولة النشاط.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع 

ثلث وحدات داخل المحطة و الكائنة بمحطة موبيل طريق الوتوستراد - مساكن شيراتون - النزهه

203 - معامل الصفوة مصر للتحاليل الطبية   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30445 ورقم قيد   

43005   فرعى  عن غرض الشركه   1ـ اقامة و ادارة معامل التحاليل الطبية بكافة التخصصات 2ـ التوريدات 

العمومية .3ـ الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية .4ـ تجارة المستلزمات و الجهزة الطبية .5ـ ادارة 

المشروعات ) عدا الدارة الفندقية (6ـ تجارة الكمبيوتر و مستلزماته .7ـ اقامة واعداد مراكز لتدريب و تنمية 

الموارد البشرية .مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة , تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 و القانون رقم 121 لسنة 1982 في 

شان سجل المستوردين و تنظيم اعمال الوكالة التجارية .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او 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  بجهة محافظة الغربية افتتاح الفرع العقار رقم 8 شارع د.نجاتي - قسم اول طنطا
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209 - توفير للمواد الغذائية كازيون   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30463 ورقم قيد   77422   

فرعى  عن 1 إدارة وتشغيل متاجر البيع بالجملة والتجزئة ومحال الهايبر ماركت والسوبر ماركت والمحلت 

التجارية والمتاجر الشاملة ومجمعات التسوق المفتوحة والمغلقة سواء للبيع بالجملة أو بالتجزئة لبيع كافة المنتجات 

المحلية والمستوردة بما في ذلك المواد الغذائية والمستلزمات الستهلكية والسلعية بكافة أنواعها والجهزة 

والمكونات الكهربائية والجهزة الرياضية والمفروشات2 إقامة وتشغيل المخازن لتخزين البضائع المسموح بها 

قانوناً فيما عدا مخازن الكيماويات الخطره3 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا4ً التوريدات 

العمومية5 القيام بأعمال الديكور والتشطيبات.

6 القيام بنشاط البيع بالجملة والبيع بالتجزئة وأعمال التجارة بصفة عامة7 الشراء والبيع والبيع بالتقسيط الذى تقل 

المدة الزمنية لسداد أقساطه عن ستة أشهر والتوزيع والتعامل والتجار فى السلع والمنتجات والصناف والمنقولت 

والبضائع والمواد الستهلكية والمحاصيل وكافة السلع أياً كانت طبيعتها ووصفها ويشمل ذلك دون الحد من 

عمومية ما سبق كافة أنواع وأوصاف المنتجات الغذائية والغير غذائية والمحاصيل الزراعية من أى نوع بما فى 

ذلك بضائع ومنتجات البقالت والحبوب والفواكه والخضروات والسماك واللحوم والطيور الداجنة ومنتجات 

اللبان أياً كان نوعها والمنتجات والغذية الحيوانية والمشروبات والعصائر والمشروبات المعدنية والغازية وأيضاً 

بيع وشراء وتوزيع المنسوجات والقمشة والملبس المحلية والحذية والسلع الكمالية ومنتجات ومواد السلع الجلدية 

وتجهيزات الثاث والمنازل والدوات المنزلية وأدوات المطابخ والوانى ولوازم ومعدات الجهزة سواء المنزلية 

أو التجارية أو الصناعية وأجهزة وكافة إكسسوارات الحاسب اللى والكمبيوتر والدوات المكتبية والكتب 

والمجلت ومعدات ولوازم وأدوات وأجهزة السلع الكهربائية والمنزلية وأجهزة الحاسبات اللية والتصـالت 

والموسيقى والترفيه والتسلية ولعب الطفال والسيارات والمركبات والدراجات البخارية وغيرها والمستحضرات 

الصيدلية ومنتجات ومعدات الطب والجراحة, والعطور ومستلزمات التجميل وبصفة عامة التجار فى كافة 

الحتياجات من كافة السلع والمنتجات والبضائع من أى نوع أو وصف أو أى منشأة أو بائع تجزئة أو متجر أو 

نادى أو مطعم أو فندق أو مقهى أو محل أو شخص سواء كان للستخدام المنزلى أو الشخصى أو التجارى أو 

الستهلك.8 إدارة وتشغيل المصانع والمعامل بغرض التصنيع لدى الغيروتعبئة وتغليف لدى الغير وتقنية وبيع 

وتوزيع المنتجات بجميع أنواعها فيما عدا تصنيع الحديد واللمونيوم والسمنت والسمدة والسمدة الزوتية 

والبتروكيماويات وكذا الستيراد والتصدير والوساطة التجارية9 بيع السجائر بكافة انواعها, مع مراعاة أحكام 

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

النشطة.10 بيع كافة خطوط التليفون المحمول وكروت الشحن بجميع أنواعها وفئاتها, وأجهزة التليفون المحمول 

بجميع أنواعها, وكذا كافة أنواع الكسسوارات والملحقات المتعلقة بها, وكافة خدمات المحمول.11 إعداد وتصنيع 

وتجهيز وتعبئة وتغلفة   لدى الغير   وتوريد وبيع كافة أنواع المخبوزات والحلوى من عجين12 توريد وتركيب 

ماكينات الصرف اللى13 إعداد وتجهيز وإدارة وتشغيل المطاعم والكافيهات الثابتة والمتحركة, وذلك لتقديم جميع 

أنواع المأكولت والوجبات الغذائية الجاهزة والتيك أواى واليس كريم والمشروبات الساخنة والباردة بكافة أنواعها 

وأصنافها.

 

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

لمباشرة هذه النشطة, ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول أعمالً 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 طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع  بالقطعه رقم 15 بلوك 31 - المنطقه السادسة - حي شرق مدينة نصر
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210 - توفير للمواد الغذائية كازيون   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30466 ورقم قيد   77422   

فرعى  عن 1 إدارة وتشغيل متاجر البيع بالجملة والتجزئة ومحال الهايبر ماركت والسوبر ماركت والمحلت 

التجارية والمتاجر الشاملة ومجمعات التسوق المفتوحة والمغلقة سواء للبيع بالجملة أو بالتجزئة لبيع كافة المنتجات 

المحلية والمستوردة بما في ذلك المواد الغذائية والمستلزمات الستهلكية والسلعية بكافة أنواعها والجهزة 

والمكونات الكهربائية والجهزة الرياضية والمفروشات2 إقامة وتشغيل المخازن لتخزين البضائع المسموح بها 

قانوناً فيما عدا مخازن الكيماويات الخطره3 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا4ً التوريدات 

العمومية5 القيام بأعمال الديكور والتشطيبات.

6 القيام بنشاط البيع بالجملة والبيع بالتجزئة وأعمال التجارة بصفة عامة7 الشراء والبيع والبيع بالتقسيط الذى تقل 

المدة الزمنية لسداد أقساطه عن ستة أشهر والتوزيع والتعامل والتجار فى السلع والمنتجات والصناف والمنقولت 

والبضائع والمواد الستهلكية والمحاصيل وكافة السلع أياً كانت طبيعتها ووصفها ويشمل ذلك دون الحد من 

عمومية ما سبق كافة أنواع وأوصاف المنتجات الغذائية والغير غذائية والمحاصيل الزراعية من أى نوع بما فى 

ذلك بضائع ومنتجات البقالت والحبوب والفواكه والخضروات والسماك واللحوم والطيور الداجنة ومنتجات 

اللبان أياً كان نوعها والمنتجات والغذية الحيوانية والمشروبات والعصائر والمشروبات المعدنية والغازية وأيضاً 

بيع وشراء وتوزيع المنسوجات والقمشة والملبس المحلية والحذية والسلع الكمالية ومنتجات ومواد السلع الجلدية 

وتجهيزات الثاث والمنازل والدوات المنزلية وأدوات المطابخ والوانى ولوازم ومعدات الجهزة سواء المنزلية 

أو التجارية أو الصناعية وأجهزة وكافة إكسسوارات الحاسب اللى والكمبيوتر والدوات المكتبية والكتب 

والمجلت ومعدات ولوازم وأدوات وأجهزة السلع الكهربائية والمنزلية وأجهزة الحاسبات اللية والتصـالت 

والموسيقى والترفيه والتسلية ولعب الطفال والسيارات والمركبات والدراجات البخارية وغيرها والمستحضرات 

الصيدلية ومنتجات ومعدات الطب والجراحة, والعطور ومستلزمات التجميل وبصفة عامة التجار فى كافة 

الحتياجات من كافة السلع والمنتجات والبضائع من أى نوع أو وصف أو أى منشأة أو بائع تجزئة أو متجر أو 

نادى أو مطعم أو فندق أو مقهى أو محل أو شخص سواء كان للستخدام المنزلى أو الشخصى أو التجارى أو 

الستهلك.8 إدارة وتشغيل المصانع والمعامل بغرض التصنيع لدى الغيروتعبئة وتغليف لدى الغير وتقنية وبيع 

وتوزيع المنتجات بجميع أنواعها فيما عدا تصنيع الحديد واللمونيوم والسمنت والسمدة والسمدة الزوتية 

والبتروكيماويات وكذا الستيراد والتصدير والوساطة التجارية9 بيع السجائر بكافة انواعها, مع مراعاة أحكام 

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

النشطة.10 بيع كافة خطوط التليفون المحمول وكروت الشحن بجميع أنواعها وفئاتها, وأجهزة التليفون المحمول 

بجميع أنواعها, وكذا كافة أنواع الكسسوارات والملحقات المتعلقة بها, وكافة خدمات المحمول.11 إعداد وتصنيع 

وتجهيز وتعبئة وتغلفة   لدى الغير   وتوريد وبيع كافة أنواع المخبوزات والحلوى من عجين12 توريد وتركيب 

ماكينات الصرف اللى13 إعداد وتجهيز وإدارة وتشغيل المطاعم والكافيهات الثابتة والمتحركة, وذلك لتقديم جميع 

أنواع المأكولت والوجبات الغذائية الجاهزة والتيك أواى واليس كريم والمشروبات الساخنة والباردة بكافة أنواعها 

وأصنافها.

 

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

لمباشرة هذه النشطة, ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول أعمالً 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 طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة 

القاهرة الفرع الكائن بالمحل الكائن برقم 18 حاليا )12 سابقا( شارع مساكن الجند - قسم الوايلي
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211 - توفير للمواد الغذائية كازيون   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30468 ورقم قيد   77422   

فرعى  عن 1 إدارة وتشغيل متاجر البيع بالجملة والتجزئة ومحال الهايبر ماركت والسوبر ماركت والمحلت 

التجارية والمتاجر الشاملة ومجمعات التسوق المفتوحة والمغلقة سواء للبيع بالجملة أو بالتجزئة لبيع كافة المنتجات 

المحلية والمستوردة بما في ذلك المواد الغذائية والمستلزمات الستهلكية والسلعية بكافة أنواعها والجهزة 

والمكونات الكهربائية والجهزة الرياضية والمفروشات2 إقامة وتشغيل المخازن لتخزين البضائع المسموح بها 

قانوناً فيما عدا مخازن الكيماويات الخطره3 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا4ً التوريدات 

العمومية5 القيام بأعمال الديكور والتشطيبات.

6 القيام بنشاط البيع بالجملة والبيع بالتجزئة وأعمال التجارة بصفة عامة7 الشراء والبيع والبيع بالتقسيط الذى تقل 

المدة الزمنية لسداد أقساطه عن ستة أشهر والتوزيع والتعامل والتجار فى السلع والمنتجات والصناف والمنقولت 

والبضائع والمواد الستهلكية والمحاصيل وكافة السلع أياً كانت طبيعتها ووصفها ويشمل ذلك دون الحد من 

عمومية ما سبق كافة أنواع وأوصاف المنتجات الغذائية والغير غذائية والمحاصيل الزراعية من أى نوع بما فى 

ذلك بضائع ومنتجات البقالت والحبوب والفواكه والخضروات والسماك واللحوم والطيور الداجنة ومنتجات 

اللبان أياً كان نوعها والمنتجات والغذية الحيوانية والمشروبات والعصائر والمشروبات المعدنية والغازية وأيضاً 

بيع وشراء وتوزيع المنسوجات والقمشة والملبس المحلية والحذية والسلع الكمالية ومنتجات ومواد السلع الجلدية 

وتجهيزات الثاث والمنازل والدوات المنزلية وأدوات المطابخ والوانى ولوازم ومعدات الجهزة سواء المنزلية 

أو التجارية أو الصناعية وأجهزة وكافة إكسسوارات الحاسب اللى والكمبيوتر والدوات المكتبية والكتب 

والمجلت ومعدات ولوازم وأدوات وأجهزة السلع الكهربائية والمنزلية وأجهزة الحاسبات اللية والتصـالت 

والموسيقى والترفيه والتسلية ولعب الطفال والسيارات والمركبات والدراجات البخارية وغيرها والمستحضرات 

الصيدلية ومنتجات ومعدات الطب والجراحة, والعطور ومستلزمات التجميل وبصفة عامة التجار فى كافة 

الحتياجات من كافة السلع والمنتجات والبضائع من أى نوع أو وصف أو أى منشأة أو بائع تجزئة أو متجر أو 

نادى أو مطعم أو فندق أو مقهى أو محل أو شخص سواء كان للستخدام المنزلى أو الشخصى أو التجارى أو 

الستهلك.8 إدارة وتشغيل المصانع والمعامل بغرض التصنيع لدى الغيروتعبئة وتغليف لدى الغير وتقنية وبيع 

وتوزيع المنتجات بجميع أنواعها فيما عدا تصنيع الحديد واللمونيوم والسمنت والسمدة والسمدة الزوتية 

والبتروكيماويات وكذا الستيراد والتصدير والوساطة التجارية9 بيع السجائر بكافة انواعها, مع مراعاة أحكام 

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

النشطة.10 بيع كافة خطوط التليفون المحمول وكروت الشحن بجميع أنواعها وفئاتها, وأجهزة التليفون المحمول 

بجميع أنواعها, وكذا كافة أنواع الكسسوارات والملحقات المتعلقة بها, وكافة خدمات المحمول.11 إعداد وتصنيع 

وتجهيز وتعبئة وتغلفة   لدى الغير   وتوريد وبيع كافة أنواع المخبوزات والحلوى من عجين12 توريد وتركيب 

ماكينات الصرف اللى13 إعداد وتجهيز وإدارة وتشغيل المطاعم والكافيهات الثابتة والمتحركة, وذلك لتقديم جميع 

أنواع المأكولت والوجبات الغذائية الجاهزة والتيك أواى واليس كريم والمشروبات الساخنة والباردة بكافة أنواعها 

وأصنافها.

 

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

لمباشرة هذه النشطة, ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول أعمالً 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 طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع الكائن بالقطعه رقم 9 تقسيم ارض المستقبل - الهضبه الوسطي - المقطم

212 - شركة الكس انترناشونال للتجاره العامه والتوكيلت التجاريه   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    

30599 ورقم قيد   123953   فرعى  عن اضافه فرع   تجارة الحبوب والعلف    تجارة المواد الغذائيه   

تعئبة وتغليف المواد الغذائيه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسه 

هذه النشطه  بجهة محافظة المنوفية افتتاح فرع : القطعة رقم 910- المنطقة الصناعية الثامنة
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214 - بيئة للحلول المتكاملة لتدوير النفايات   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30716 ورقم قيد   

148742   فرعى  عن انشطةداخل قانون الستثمار 72

 انشاء وتشغيل مصنع لتجميع ومعالجة وتدوير وإعادة تدوير النفايات,

 انشاء وتشغيل مصنع لستعادة المطاط من الطارات المستعملة,

 انشاء وتشغيل مصنع لعمال تجميع زيوت التشحيم والتزليق المستعملة.

 انشاء وتشغيل مصنع لتجميع العدادات الكهربائية اللكترونية,

 انشاء وتشغيل مصنع لعمال تجميع محولت التوزيع الكهربائية,

 انشاء وتشغيل مصنع لعمال تجميع المحركات والمولدات الكهربائية,

 انشاء وتشغيل مصنع لتجميع وحدات التوزيع الكهربائية.

تجارة الجملة والتجزئة لمنتجات المطاط

تجاره الجمله والتجزئه للنفايات والخردة غير المعدنية الخاصةبإعادة التدوير

تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :

 صيانة آبار البترول وتنشيطها

   صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية

  حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .

  العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة

  معالجة السطح من الترسيبات

  الخدمات المتعلقةبإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج

  الخدمات المتعلقةبالستكشاف البترولي

تصميم او انشاء او انتاج او ادارة وتشغيل وصيانه محطات توليد الكهرباء والطاقه على اختلف مصادرها 

وشبكات

توزيعها وبيعها

انشطة خارج قانون الستثمار 72

النقل البري للبضائع )النفايات(

ول يتم مزاولةنشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال 

بعد القيد

بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمةبمزاولة النشاط من الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

تقديم خدمات :

  جمع القمامة.

  النظافة.

  فحص التربة.

  تنسيق الحدائق

  اختبار وقياس المؤشرات البيئية.

  تجميع النفايات المعدنية.

  تنظيف الشوارع.

  مكافحة الحشرات

تقديم الستشارات البيئية)فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات

والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس 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(

ادارة المشروعات البيئية

اعداد الدراسات البيئية

مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 
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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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع : قطعة ارض بمساحة " 300,14 " فدان خارج حدود العاصمة 

الدارية الجديدة شمال طريق القاهرة / السويس

215 - مزاج للتجارة العامة MAZAJ   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30559 ورقم قيد   

149031   فرعى  عن اقامة وتشغيل وادارة محلت الحلويات

  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابته والمتنقلهدون العائمه والكافيهات والكافيتريات لتقديم جميع انواع المأكولت 

والمشروبات والتيك اواى

  تقديم خدمات الكاترينج

  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

  التوريدات العمومية

  التسويق للمنتجات بكافة انواعها

  التصدير والتوكيلت 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 . إدارة المشروعات

مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و 

اجراءات الترخيص بها

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع مطعم رقم )LG02-B2( - مول بي زمالك - ش ابو الفدا - القاهرة
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216 - مزاج للتجارة العامة MAZAJ   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30562 ورقم قيد   

149031   فرعى  عن اقامة وتشغيل وادارة محلت الحلويات

  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابته والمتنقلهدون العائمه والكافيهات والكافيتريات لتقديم جميع انواع المأكولت 

والمشروبات والتيك اواى

  تقديم خدمات الكاترينج

  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

  التوريدات العمومية

  التسويق للمنتجات بكافة انواعها

  التصدير والتوكيلت 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 . إدارة المشروعات

مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و 

اجراءات الترخيص بها

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

D - OPEN AIR  الدور الرضي - مبني - )DB02(نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع مطعم رقم

MALL - مدينتي

217 - رابت مصر   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30504 ورقم قيد   166876   فرعى  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناً التسويق والتجارة اللكترونية عبر النترنت تملك واستئجار 

وإدارة منافذ البيع ومحلت السوبر ماركت والهايبر ماركت ومجمعات التسوق المفتوحة والمغلقة  إدارة الصول 

العقارية إقامة وتشغيل مركز اتصالت )كول سنتر( إدارة المشروعات

مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012  بشان شركات الدارة الفندقية و شروط وإجراءات  الترخيص 

بها  تصميم وإنتاج برامج وتطبيقات الحاسب اللي تصميم المواقع اللكترونية إقامة شبكات نقل الصوت والصورة 

والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنيةوذلك 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 طبقاً 

لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع وحدة رقم 15 بالدور )البدروم الثاني( بالمول التجاري ذايارد 

THE YARD الرحاب - القاهيرة الجديدة

218 - الغربيه لنقل الركاب   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30551 ورقم قيد   170841   فرعى  

عن -النقل الجماعي البري الداخلي للركاب.ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات 

النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز 

تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.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 طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة الغربية افتتاح الفرع الدور 

الرضي بالعقار رقم 18 شارع محمود العبد - الجمهورية - المحلة الكبري
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219 - شركة أكاديمية عالم للرياضة   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30436 ورقم قيد   179117   

فرعى  عن -إنشاء الندية الخاصة -إنشاء وإدارة الملعب الرياضية والصالت المغطاة و انشاء مجمعات السباحة 

-التسويق الرياضى -إنشاء الندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية -إنشاء الكاديميات الرياضية -إدارة وتشغيل 

اللعاب الرياضية والندية الرياضية -بيع الملبس والجهزة الرياضية 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 القاهرة افتتاح الفرع 55 ش الفريق علي 

عامر متفرع من مكرم عبيد - مدينة نصر

221 - أولد سعد التجارية   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30361 ورقم قيد   184333   فرعى  

عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  تجارة المواد الغذائية والمنظفات والورقيات.  التوريدات 

العمومية.  التوكيلت التجارية.  - تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال 

الوكالة التجارية, 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 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 الغربية 

افتتاح الفرع عقار رقم 5 - شارع 12 من حافظ وهبه - قسم اول طنطا

222 - أولد سعد التجارية   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30363 ورقم قيد   184333   فرعى  

عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  تجارة المواد الغذائية والمنظفات والورقيات.  التوريدات 

العمومية.  التوكيلت التجارية.  - تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال 

الوكالة التجارية, 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 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 الغربية 

افتتاح الفرع عقار رقم 5 - شارع ابراهيم سلم - قسم اول طنطا

223 - أولد سعد التجارية   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    30366 ورقم قيد   184333   فرعى  

عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  تجارة المواد الغذائية والمنظفات والورقيات.  التوريدات 

العمومية.  التوكيلت التجارية.  - تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال 

الوكالة التجارية, 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 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 الغربية 

افتتاح الفرع عقار رقم 18 من مشروع الشرقيه للدخان - شارع 12 من شارع حافظ وهبه - قسم اول طنطا

224 - الشام للملبس الجاهزة   قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    31075 ورقم قيد   13643   فرعى  

عن انشاء واعداد وتشغيل وادارة وصيانة واستغلل المطارات وارضى النزول او جزارمنها وتشغيل وادرة 

وصيانة واستغلل ماهو قائم من المطارات وارضى النزول وغير ذلك مما يرتبط قياس بالنقل الجوى من خدمات 

كصيانة والصلح والتموين والتدريب والخدمات الرضية اللزمة للطائرات والركاب  بجهة محافظة القليوبية 

افتتاح فرع الكائن فى المنطقه الصناعيه أ -مجمع الستانه -عنبر1معدنى 6ج.6د.7أ.7ب7ج.7د.8أ.8ب-مدينه 

العبور
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244 - وادي النيل لخدمات السيارات ش ذ م م   قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    31103 ورقم قيد   

187115   فرعى  عن إقامة وتشغيل مركز خدمة وصيانة السيارات .

  تجارة قطع غيار السيارات

  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 0

245 - حلواني اخوان ش م م   قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    31459 ورقم قيد   119   فرعى  عن 

** غرض الشركه كالتالى : تصنيع وتغليف وتعبئة كافة المواد الغذائية   توزيع كافه المواد الغذائيه  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع الدور الول بالمبني S1-A منطقه الداون تاون شارع التسعين الجنوبي - التجمع الخامس - 

القاهرة الجديدة

225 - نول للمخبوزات   قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    30970 ورقم قيد   46436   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 الوحدة التجاريه رقم )0214-06( بالدور الرضى ومساحتها )62.5(وارتفاع )5.30م(بالضافه ال 

one  بمحافظه القاهره-kattameyoمساحه خارجيه قدرها )30م(بمنطقه القطاميه بمشروع

226 - النصارى لب   قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    30977 ورقم قيد   51475   فرعى  عن 

انشاء وادارة وتشغيل معامل متخصصه للتحاليل الطبيه المتطوره ووحدات استكشاف امراض الدم والمناعه 

والورام على احدث مستوى طبى وتكنولوجى عالمى متطور   تقديم خدمات التطعيم   استيراد كافه مستلزمات 

واحتياجات الشركة اللزمه لغراضها   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 كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الشقه رقم 101 الكائنة بالدور الول متكرر عمارة 1 - 

بالعقار الكائن 41 شارع رايل سابقا - عين حلوان حاليا - حلوان

227 - النصارى لب   قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    30981 ورقم قيد   51475   فرعى  عن 

انشاء وادارة وتشغيل معامل متخصصه للتحاليل الطبيه المتطوره ووحدات استكشاف امراض الدم والمناعه 

والورام على احدث مستوى طبى وتكنولوجى عالمى متطور   تقديم خدمات التطعيم   استيراد كافه مستلزمات 

واحتياجات الشركة اللزمه لغراضها   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 كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع بالعنوان شقه رقم 12 الكائنة بالدور الول فوق الرضي و 

الميزانين بالمنطقه  s قطعه 399 شارع 9- المقطم
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242 - مكتبات الصفتى   قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    30999 ورقم قيد   182474   فرعى  عن 

-تجارة و توزيع الكتب و الدوات المكتبية والكتب و الدوات المدرسية و لوازم المكتبات  -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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة افتتاح الفرح بالعقار رقم 16 بلوك 11 حازم صلح مدينة نصر

243 - وادي النيل لخدمات السيارات ش ذ م م   قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    31103 ورقم قيد   

187115   فرعى  عن إقامة وتشغيل مركز خدمة وصيانة السيارات .

  تجارة قطع غيار السيارات

  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة المحل )1( بالدور الرضى برج رقم )4( بالمشروع المقام على القطعة 49-3 

بالمحور المركزى -
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228 - الكحل للستثمار   قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    31099 ورقم قيد   104023   فرعى  

عن غرض الشركة   تجارة وتوزيع مواد البناء والدوات والمعدات والجهزة الكهربائية والميكانيكية والملبس 

الجاهزة والدوات الرياضية والمواد الغذائية والمعدات الطبية والمطابخ و المغاسل واجهزة التكييف والسيارات 

ومستلزماتها   التسويق والستثمار العقاري .  الدارة و التسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقيه 

والقري السياحية   اقامة القري السياحية و الفنادق ) الثابته ( والموتيلت والنشطه المكمله أو المرتبطه بما ذكر 

من خدمية وترفيهيه ورياضية وتجارية وثقافيه . مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 

مراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه 2008   شراء وبيع وتأجير وإمتلك الراضي بهدف 

تقسيمها و تخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء أو بيعها بحالتها او بعد اقامه المنشات عليها واقامه المباني 

والوحادات السكنيه والتجارية والدارية والترفيهية لتمليكها او تاجيرها او ادارتها او استغللها لحسابها او لحساب 

الغير   المقاولت العامة والمتخصصه والمتكاملة   اعمال المقاولت الكهروميكانيكيه   اعمال مقاولت التشطيبات 

والديكور    اعمال مقاولت حمامات السباحه   اداره المشروعات ) عدا الدارة الفندقية (  التوريدات العمومية   

الستيراد والتصدير و التوكيلت التجارية   التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  التجارة 

اللكترونية عبر النترنت   الشراف علي تنفيذ المشروعات  اعداد التصميمات الهندسية  الدعاية و العلن بكافه 

الوسائل المسموعة والمقرؤة والمرئية   تصميم وبيع وتأجير المساحات العلنية   اقامة و تنظيم المعارض 

والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حده   تقديم الستشارات ) 

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

بمناسبة زياده رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطه الشركات العامله في 

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

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

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض أو تالتسمين او اللحوم  اقامة المزارع السمكية 

و كذا صيد السماك  تربية الخيول  الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية   استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع   استزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين 

الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس 

الري بطريق الغمر ) اقل من عشرين الف فدان ( فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 

اقامة و تشغيل مصنع  لسنة 2007  مراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه 2008 . 

لتصنيع الدوات والجهزة الكهربائية والميكانيكية  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية  اقامة و تشغيل 

مصنع لتصنيع معدات المطابخ والمغاسل   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الرياضية   اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الملبس الجاهزة   اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع السيارات ومستلزماتها   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

اللواح وانظمة الطاقة الشمسية ومستلزماتها . 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 و ذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة القاهرة تعديل فرع - المصنع الكائن بالعنوان الوحدة رقم 12 بالمنطقة الصناعية 

800 فدان شرق الروبيكي مدينة بدر -

229 - ذا ليمون ترى اند كو هوسبيتاليتى   قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    31048 ورقم قيد   

119993   فرعى  عن غرض الشركة   إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل معرض على حده   اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابته   إقامة القرى 

السياحية والفنادق ) الثابته ( والموتيلت والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية 

وتجارية وثقافية   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز وتعئبة وتغليف المواد الغذائية . مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او 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 فى الهيئات السالفة او تشتريها او 

ONE ( تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع مشروع

)LEMON TREE( بالقاهر الجديدة -مدخل التجمع الخامس -القاهره)NINETY
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230 - ذا ليمون ترى اند كو هوسبيتاليتى   قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    31055 ورقم قيد   

119993   فرعى  عن غرض الشركة   إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل معرض على حده   اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابته   إقامة القرى 

السياحية والفنادق ) الثابته ( والموتيلت والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية 

وتجارية وثقافية   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز وتعئبة وتغليف المواد الغذائية . مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او 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 فى الهيئات السالفة او تشتريها او 

ONE ( تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع مشروع

)RITUALS( بالقاهره الجديده -مدخل التجمع الخامس -القاهره)NINETY

231 - رامي سعيد جابر و شريكه   قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    31038 ورقم قيد   121760   

فرعى  عن غرض الشركة : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة من القمشة والجلود بكافة أنواعها 

والمفروشات والستائر بكافة أنواعها والتطريز وتصنيع الغزل والنسيج الدائري والعادي والقمشة . ويجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة اوتشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او 

التي تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او خارج مصر . الستيراد والتصدير بشرط افراد حسابات مستقلة 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص للزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع : عنبر 

بالدور الثالث بشارع مصطفى شيرى - 16 طريق مصر اسكندرية الزراعى

232 - كلين برو انترناشونال للصناعة والتجارة   قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    31011 ورقم قيد   

128856   فرعى  عن غرض الشركة : تقليب المواد الكيماوية على البارد / تجارة وتعبئة وتوزيع المواد 

الكيماوية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او 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 أن 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة 

القاهرة القطعه رقم 99 - المنطقه الصناعية 100 فدان شباب الحي الصناعي

233 - أم.أم.تى رويال جروب للتجاره والتوزيع والتوكيلت التجارية M.M.T   قيدت فى   2022-05-23 

برقم ايداع    31095 ورقم قيد   128893   فرعى  عن غرض الشركة : التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / بيع وشراء السيارات والدراجات النارية والبخارية والفسبا والسكوتر بكافة انواعهم وزيوتهم 

وقطع غيارهم بكافة انواعهم. التوريدات العمومية / التصدير اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات / تقديم 

خدمات الكاترينج 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 لها ان تندمج فيها او تشتريها 

او تلحقها  بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الغربية افتتاح محل جديد بالعنوان محل بعمارة ممدوح 

عبد الخالق - شارع عادل الرفاعي من شكري القوتلي - قسم اول المحلة الكبري
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234 - ناف لدارة المشروعات   قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    30905 ورقم قيد   131545   

فرعى  عن الستثمار والتسويق العقارى .  تأجير واستئجار العقارات والوحدات والمساحات الداريه والتجاريه 

والسكنيه والسياحيه للفراد والشركات

  التوكيلت التجاريه تلتزم الشركهباحكام 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 . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   التوريدات 

العمومية إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و 

وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها المقاولت العامة والمتكامله والمتخصصه 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة 

رقم 101 بالدور الول - بمساحة 1170 متر مربع - الكائن بالمركز التجاري - سكوير وان - الكائن بالقطعه رقم 

2 بالمنطقة السياحية بالقاهرة الجديدة - التجمع الخامس

235 - عالم المكسرات والحبوب Nuts & Seeds World   قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    

30815 ورقم قيد   138160   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتحميص وتعبئة وتغليف الحبوب والمكسرات 

وادارة محلت بيع المحمصات والحلوى الجافه واليس كريم والمشروبات الباردة والساخنة ) عدا الكحولية ( 

والتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية ومنتجات البقالة  بجهة محافظة القاهرة 

الدور الرضي و الدور الول فوق الرضي بالمبني المقام علي قطعه الرض رقم / 336 بمنطقة الصناعية شمال 

طريق القطامية العين السخنه - التجمع الثالث

236 - هيلينج فارما لصناعة و تجارة الدوية   قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    30784 ورقم قيد   

156033   فرعى  عن انشطةداخل قانون الستثماررقم 72 لسنة 2017: اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية 

البشرية والبيطرية بكافة انواعها.تجارة الجملة والتجزئة للدوية البشرية والبيطرية في المناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة. انشطة خارج قانون الستثماررقم 72 لسنة 2017 :التصنيع لدى الغير للدوية البشرية 

والبيطرية. تسجيل الدوية لدى الجهات المختصة. مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل 

نشاط على حدة.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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة افتتاح الفرع مبني 340 ش التسعين الجنوبي التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

237 - سلطانا للتوزيع Sultana For Distribution   قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    31190 

ورقم قيد   163281   فرعى  عن التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية / 

الستيراد و التصدير / التجارة اللكترونية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل 

المستوردين  ولينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية , و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة 

ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 القاهرة الوحده رقم s6 الكائن فى الطابق الثانى - المبنى التجارى 

بانوراما طبية 2000 على الرض الكائنة بالعنوان 75 ب طريق النصر - رابعة العدوية - مدينة نصر وتعيين 

احمد سامى محمد محمد على مدير للفرع رقم قومى 28607130100136
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238 - سلطانا للتوزيع Sultana For Distribution   قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    31192 

ورقم قيد   163281   فرعى  عن التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية / 

الستيراد و التصدير / التجارة اللكترونية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل 

المستوردين  ولينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية , و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة 

ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 القاهرة الوحدة رقم 2195 الدور الثانى المرحلة الثانية ) سيتى ستارز ( 

بشارع عمر بن الخطاب - مدينة نصر - وتعيين مصطفى مختار محمد عبد ربه مديرا للفرع رقم قومى 

2790415010214

239 - جوستورز لتجاره الدويه  Go Stores for Trading Medicine   قيدت فى   2022-05-23 

برقم ايداع    31187 ورقم قيد   163801   فرعى  عن غرض الشركة . اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد 

وتنمية وتدريب الموارد البشرية . تجاره الجمله لكافه المنتجات وعلى الخص تجاره الجمله للمنتجات الدوائيه 

والغير دوائيه ومنتجات العناية الصحيه . التوزيع فيما هو مسموح به قانونا . التصدير . التوكيلت التجارية . 

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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 ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . التصنيع لدى الغير للدويه البشريه و البيطريه 

ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائيه والمطهرات بانواعها ومستلزمات المعامل والمستشفيات ومستلزمات 

انتاج الدواء . التجاره العامه و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا . التوريدات العموميه . وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح و القرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . 

ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

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

طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة الغربية شارع عمار بن ياسر وشارع جامع الجندى - ثانى طنطا -

240 - بى أم مينى 

 B M MINI   قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    31020 ورقم قيد   165101   فرعى  عن غرض 

الشركة هو:تجارة و توزيع قطع غيار السيارات/ الستيراد و التوكيلت التجاريه تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 

120لسنة 1982و القانون رقم 121لسنة 1982في شأن سجل المستوردين و تنظيم أعمال الوكالة التجارية ول 

ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة و بما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  /التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح 

به قانونا   / التوريدات العمومية  / التجارة الليكترونيه عبر النترنت /التسويق اللكتروني/ أقامة و تشغيل مركز 

لصيانه السيارات و تقديم خدمات الصيانة السريعة  و ذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات 

السارية و بشرط أستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة و يجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمالً 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 و ذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع بالعقار رقم 11 شارع جوزيف تيتو - النزهه الجديدة - النزهه -القاهره

241 - مكتبات الصفتى   قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    30996 ورقم قيد   182474   فرعى  عن 

-تجارة و توزيع الكتب و الدوات المكتبية والكتب و الدوات المدرسية و لوازم المكتبات  -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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة افتتاح الفرع بالعقار رقم 1 شارع الدكتور محمد يوسف موسي قطعه 1 بلوك 221 مدينة نصر
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248 - شركة ذا فاشون انكيوبيتور   قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    31334 ورقم قيد   80814   

فرعى  عن غرض الشركة   1  التوريدات العموميه  2  اقامة وتنظيم المؤاتمرات والندوات والمهرجانات 

والمعارض بشرط استصدار التراخيص اللزمه لكل معرض على حده  3  تجارة وبيع وشراء وتوريد الملبس 

والمفروشات والخردوات والمشغولت والكسوارات ومستلزماتها وكافة ما بتعلق بيها 4  اقامة وتشغيل مصنع  

لتصنيع الملبس والمفروشات والخردوات والمشغولت والكسوارات ومستلزماتها وكافة ما بتعلق بيها . ول ينشئ 

تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها البعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصه وبما ليخل باحكام القوانين المنظمه لهذه الغرض. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذة النشطه 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 فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذيه .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / محل رقم 2 ) الوسط ( بالدور الرضى على الواجهة بالعقار رقم 

39 شارع الحرية منطقة السبع عمارات

249 - ايؤانس جريجورى وشريكيه   قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    31508 ورقم قيد   104132   

فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزه والشرائط النسجيه ومستلزماتها

 والستيراد والتصدير مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع : القطعة رقم 37 بلوك 13037 بالمنطقة 

الصناعية )أ( بمدينة العبور

250 - اي ديزاين للثاث   قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    31389 ورقم قيد   139835   فرعى  

عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث المتطور واثاث مكتبى خشبى ومعدنى

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع 23 بلوك 45 المنطقه التاسعه - مدينة نصر

251 - خالد عبود أوتوموتيف   قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    31227 ورقم قيد   141051   فرعى  

عن تجارة وتوزيع السيارات

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين

وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص

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

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الدور الرضي بالعقار رقم 28 شارع عبد الرازق السنهوري مدينة 

نصر
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262 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه (   قيدت فى   

25-05-2022 برقم ايداع    31753 ورقم قيد   105437   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

تحاليل طبيه شامله وتحاليل خاصه بالتحاليل البيطريه علي احدث الساليب التكنولوجيه واقامه وادارة وتشغيل 

مراكز طبيه متخصصه فى كافه المجالت 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 أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة الدارية رقم 

)S1B/03/03( مبني رقم )S1( و الكائن بالمركز التجاري و الداري )داون تاون قطامية( - التجمع الخامس

252 - جي اي كرايتر للصناعات الحديثة G A CREATOR MODERN INDUSTRIES   قيدت فى   

24-05-2022 برقم ايداع    31325 ورقم قيد   149659   فرعى  عن انشطةداخل قانون الستثمار 72 لسنة 

:2017

  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والجهزة التعويضية

والكمامات مواد التطهير والتعقيم

  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء ومواد الدعاية والعلن

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا 

منطقة

شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقراررئيس 

الجمهوريةرقم 356 لسنة 2008

تجاره الجمله والتجزئهبالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة

أنشطة خارج قانون الستثمار 72 لسنة 2017:

  بيع وتقسيم الراضي

  التوريدات العمومية

  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين

وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص

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

مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع بادروم بالعقار رقم 5 ش الفريق محمد ابراهيم - من حسنين هيكل - 

مدينة نصر
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253 - وول ستريت جروب لدارة المشروعاتWALL STREET GROUP   قيدت فى   2022-05-24 

برقم ايداع    31477 ورقم قيد   153688   فرعى  عن إدارة المشروعات

مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص 

بها. التسويق العقارى .

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع المبني 

الداري الكائن بالمربعي رقم )1149(-  قطعه رقم 3 بمساكن شيراتون

254 - جلوري جروب لدارة المشروعات GLORY GROUP ش .م. م   قيدت فى   24-05-2022 برقم 

ايداع    31282 ورقم قيد   167424   فرعى  عن غرض الشركة . التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا 

وعلي الخص تجارة المواد الغذائية  . التسويق اللكتروني عبر النترنت  . تسويق المنتجات  . ادارة وتشغيل 

سوبر ماركت  . ادارة المشروعات  . وكالة دعاية واعلن  . تسويق  وتصميم حملت اعلنية أون لين واوف 

لين   . تصميمات داخلية . بناء وتنفيذ مشاريع أنشائية   . تصميم وتنفيذ مواقع الكترونية ومطبوعات  . تصنيع 

وتغليف وتعبئة المواد الغذائية  . ادارة وتشغيل أنشطه الندري . الغسيل والكي والتنظيف الجاف لكافة أنواع 

المنسوجات والمفروشات بما فيها  الملبس والفراء والجلود والستائر والبطاطين والسجاد والنتريهات وغسيل 

السيارات بالمنزل   تنظيم وأقامة المعارض والمؤتمرات  بشرط أستصدار التراخيص لكل معرض علي حدة  مع 

مراعاة القرار الوزاري رقم300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط اجراءات الترخيص بها  . 

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

لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوة 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 

  g01-p02-04 تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم

بالدور الول - مول MAR.V الكائن بقطعه 33 المستثمرين الشمالية ليله كومبوند - قسم التجمع الول - القاهرة 

الجديدة

255 - جلورى جروب لدارة المشروعات GLORY GROUP   قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    

31285 ورقم قيد   167424   فرعى  عن غرض الشركة . التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا وعلي 

الخص تجارة المواد الغذائية  . التسويق اللكتروني عبر النترنت  . تسويق المنتجات  . ادارة وتشغيل سوبر 

ماركت  . ادارة المشروعات  . وكالة دعاية واعلن  . تسويق  وتصميم حملت اعلنية أون لين واوف لين   . 

تصميمات داخلية . بناء وتنفيذ مشاريع أنشائية   . تصميم وتنفيذ مواقع الكترونية ومطبوعات  . تصنيع وتغليف 

وتعبئة المواد الغذائية  . ادارة وتشغيل أنشطه الندري . الغسيل والكي والتنظيف الجاف لكافة أنواع المنسوجات 

والمفروشات بما فيها  الملبس والفراء والجلود والستائر والبطاطين والسجاد والنتريهات وغسيل السيارات 

بالمنزل   تنظيم وأقامة المعارض والمؤتمرات  بشرط أستصدار التراخيص لكل معرض علي حدة  مع مراعاة 

القرار الوزاري رقم300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط اجراءات الترخيص بها  . التصدير  

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

هذه النشطة   ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوة 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 القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم G01-P02-05 بالدور 

الرضي -  مول MAR.V الكائن بقطعه 33 المستثمرين السقالية ليله كومبوند قسم التجمع الول - القاهرة 

الجديدة
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256 - تراي ام ميديكال   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    31849 ورقم قيد   2668   فرعى  عن 

غرض الشركة هو: اقامة وتشغيل مصنع غيارات طبية ومستحضرات تجميل واعشاب طبية  وجميع منتجات 

الوقاية الصحية والمستلزمات الطبية وكذا القيام بانشطة البيع والتسويق الخاصة بمنتجات الشركة وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمزاولة نشاطها .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الحي العاشر - 

المنطقه التاسعه - مدينة نصر

257 - الشركه الولى للخدمات الغذائية - مصر first food services egypt LLC (   قيدت فى   

25-05-2022 برقم ايداع    31670 ورقم قيد   21194   فرعى  عن استثمار وتشغيل المطاعم والمقاهى 

لحسابها الخاص واعدا وبيع وجبات الطعام بما فى ذلك الوجبات السريعه والمعجنات والحلويات والكعك وعصير 

الفواكه الطازجة واللحوم والطيور الداجنة والبيض والسمك والخضار والفاكهة ومشتقات المنتجات الحيوانية 

والخضار وكافة الغذية وتقديم الخدمات المرتبطة بالستجمام والترفيهيه  وتلك ذات الصلة بها و خدمات النقل 

والتخزين والتبريد المتعلقة بها وكافة النشطة الخرى المتصلة بالغراض السابقة الذكر او المكملة لها يجوز 

للشركة فى مجرى القيام بتنفيذ  اغراضها ان تكتب او تملك او تجوز او ب خ لف ذلك ان تتصرف بالمعدات و 

السيارات او العقارات والمرافق حسبما يكون ضروريا لتحقيق اغراضها الرئيسية او يوصل اليها مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لمباشرة هذه النشطة  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع / الوحدة رقم FF002 الكائنة فى الدور الرضى اوبن اير مول - مدينتى - طريق السويس

258 - الشركه الولى للخدمات الغذائية - مصر first food services egypt LLC (   قيدت فى   

25-05-2022 برقم ايداع    31672 ورقم قيد   21194   فرعى  عن استثمار وتشغيل المطاعم والمقاهى 

لحسابها الخاص واعدا وبيع وجبات الطعام بما فى ذلك الوجبات السريعه والمعجنات والحلويات والكعك وعصير 

الفواكه الطازجة واللحوم والطيور الداجنة والبيض والسمك والخضار والفاكهة ومشتقات المنتجات الحيوانية 

والخضار وكافة الغذية وتقديم الخدمات المرتبطة بالستجمام والترفيهيه  وتلك ذات الصلة بها و خدمات النقل 

والتخزين والتبريد المتعلقة بها وكافة النشطة الخرى المتصلة بالغراض السابقة الذكر او المكملة لها يجوز 

للشركة فى مجرى القيام بتنفيذ  اغراضها ان تكتب او تملك او تجوز او ب خ لف ذلك ان تتصرف بالمعدات و 

السيارات او العقارات والمرافق حسبما يكون ضروريا لتحقيق اغراضها الرئيسية او يوصل اليها مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لمباشرة هذه النشطة  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع / محطة اولى افرجى قطعة رقم A -67 مركز خدمات البنفسج محور يوستى السباعى

259 - إيلف للهندسة و تكنولوجيا المعلومات   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    31698 ورقم قيد   

83840   فرعى  عن تجارة و استيراد و تصدير الشبكات الكهربائية و الكهروميكانيكية و اللكترونية و شبكات 

الحاسب اللي السلكية و اللسلكية و اجهزة الحاسب اللي 

   تقديم الستشارات الفنية )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( 

   المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة 

 تلتزم الشركة بأحكام  القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن 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  .  

 * مع مراعاه ما ورد بقرار وزارة الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003

 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 طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / 4 بلوك 5 منطقة المنطقة الصناعية الثانية - جنوب المدينة
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260 - الرواد لدارة المطاعم   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    31706 ورقم قيد   103720   فرعى  

عن انشاء و ادارة و تشغيل المطاعم و الكافيهات و الكافيتريات الثابتة .

  تجارة السيارات .

  الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية .

  التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا و بالخص تجارة و توزيع السمدة و الكيماويات  و البذور و 

العلف الطبيعية و الصناعية و الكيماويات الزراعية  .

  محل لبيع اللحوم .

  المقاولت العامة و المتكاملة و المتخصصة .

  الستثمار و التسويق العقارى .

  شراء و بيع و تاجير و اقامة الوحدات الدارية و السكنية و الفندقية .

  شراء و بيع و تقسيم الراضى بغرض البناء عليه ا و مدها بالمرافق الساسية     ) كهرباء   مياه   صرف(

  اعداد التصميمات الهندسية 

  ادارة المشروعات .

  التوريدات العمومية 

 تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين 

وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

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

 مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة2007 و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مص ر 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 طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة المنوفية 

افتتاح الفرع / 56 شارع سعد زغلول

261 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه (   قيدت فى   

25-05-2022 برقم ايداع    31749 ورقم قيد   105437   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

تحاليل طبيه شامله وتحاليل خاصه بالتحاليل البيطريه علي احدث الساليب التكنولوجيه واقامه وادارة وتشغيل 

مراكز طبيه متخصصه فى كافه المجالت 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 أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع العيادة رقم 5 

بالمركز الطبي الول بالدور الرضي بمدينة الرحاب - القاهرة الجديدة

267 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه (   قيدت فى   

25-05-2022 برقم ايداع    31835 ورقم قيد   105437   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

تحاليل طبيه شامله وتحاليل خاصه بالتحاليل البيطريه علي احدث الساليب التكنولوجيه واقامه وادارة وتشغيل 

مراكز طبيه متخصصه فى كافه المجالت 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 أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم 2 بالدور 

الول فوق الرضي الكائنة بالعقار المقام علي قطعه ارض رقم 122 شارع عثمان ابن عفان - النزهه
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268 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه (   قيدت فى   

25-05-2022 برقم ايداع    31838 ورقم قيد   105437   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

تحاليل طبيه شامله وتحاليل خاصه بالتحاليل البيطريه علي احدث الساليب التكنولوجيه واقامه وادارة وتشغيل 

مراكز طبيه متخصصه فى كافه المجالت 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 أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم 3 بالدور 

الول فوق الرضي و الميزانين بالعقار المقام علي قطعه ارض رقم 14 مربع 410 بشارع رقم 129 شارع 

الميرغني تقاطع الميرغني مع شارع النزهه

269 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه (   قيدت فى   

25-05-2022 برقم ايداع    31842 ورقم قيد   105437   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

تحاليل طبيه شامله وتحاليل خاصه بالتحاليل البيطريه علي احدث الساليب التكنولوجيه واقامه وادارة وتشغيل 

مراكز طبيه متخصصه فى كافه المجالت 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 أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم 6 بالدور 

الول فوق الرضي و البدروم بالعقار رقم 152 شارع موسسه الزكاه - حوض السهطه - قسم المرج

270 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه (   قيدت فى   

25-05-2022 برقم ايداع    31845 ورقم قيد   105437   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

تحاليل طبيه شامله وتحاليل خاصه بالتحاليل البيطريه علي احدث الساليب التكنولوجيه واقامه وادارة وتشغيل 

مراكز طبيه متخصصه فى كافه المجالت 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 أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم 4 بالدور 

الثاني فوق الرضي و الول بالعقار رقم 1853 شارع غرب السكه الحديد المرج الغربية - المرج

271 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه (   قيدت فى   

25-05-2022 برقم ايداع    31852 ورقم قيد   105437   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

تحاليل طبيه شامله وتحاليل خاصه بالتحاليل البيطريه علي احدث الساليب التكنولوجيه واقامه وادارة وتشغيل 

مراكز طبيه متخصصه فى كافه المجالت 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 أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القليوبية افتتاح الفرع الوحدة رقم 1 

بالدور الول علوي بالجهه القبلية ببرج المدينة المنوره )برج شوكه( امام السنترال بالعقار رقم 20 تقاطع شارع 

الحاج عطية الفيومي و الشهيد صلح سالمك - بندر الطوخ القليوبية

272 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه (   قيدت فى   

25-05-2022 برقم ايداع    31861 ورقم قيد   105437   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

تحاليل طبيه شامله وتحاليل خاصه بالتحاليل البيطريه علي احدث الساليب التكنولوجيه واقامه وادارة وتشغيل 

مراكز طبيه متخصصه فى كافه المجالت 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 أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة الكائنة بالدور 

الثاني يمين وجهه العقار رقم 31 شارع البطراوي المتفرع من شارع عباس العقاد المقام علي قطعه الرض رقم 

9 بلوك 64 المنطقه الولي - مدينة نصر
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273 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه (   قيدت فى   

25-05-2022 برقم ايداع    31864 ورقم قيد   105437   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

تحاليل طبيه شامله وتحاليل خاصه بالتحاليل البيطريه علي احدث الساليب التكنولوجيه واقامه وادارة وتشغيل 

مراكز طبيه متخصصه فى كافه المجالت 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 أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتنتاح الفره الوحدة تجارية رقم 

)F7( بالدور الول من مشروع )CLOUDNINE( التجاري الداري بمحور محمد نجيب - التجمع الول

274 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه (   قيدت فى   

25-05-2022 برقم ايداع    31869 ورقم قيد   105437   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

تحاليل طبيه شامله وتحاليل خاصه بالتحاليل البيطريه علي احدث الساليب التكنولوجيه واقامه وادارة وتشغيل 

مراكز طبيه متخصصه فى كافه المجالت 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 أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم 3 بالدور 

الول بعد الميزانين علي يمين الصاعد بالعقار رقم 418 شارع الترعه البولقيه - قسم الساحل

275 - ايسنشالز   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    31784 ورقم قيد   119150   فرعى  عن غرض 

الشركة : الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم120 لسنة 1982 والقانون 

رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكاله التجارية  ول ينشي تأسيس الشركة  أي 

حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما 

ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . التجارة العامه والتوزيع  فيما هو مسموح به  قانوناً .

التوريدات العموميه . الوكاله بالعمولة . الوساطه في انهاء اجراءات الدارية أمام الجهات الغير حكوميه . أنهاء 

إجراءات تسجيل الدويه والمستحضرات الطبيه ومستحضرات التجميل . تجارة وتسويق وتوزيع المستحضرات 

الطبيه والتجميل وتصنيعها لدي الغير . تأجير أماكن للعرض بغرض نشاط الشركة .مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية بشرط إستصدار التراخيص اللزمه 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 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أوفي  الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفه أو تشتريها أو 

 )IK01( تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم

الكائنة بمول سيتي سنتر الماظة - النزهه

276 - عناية لدارة الصيدليات   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    31816 ورقم قيد   126832   

فرعى  عن إدارة الصيدليات   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول 

ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة ارض الترجمان -

داخل مول ميناء القاهره البرى -)سحر الطحلوى(
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277 - عناية لدارة الصيدليات   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    31822 ورقم قيد   126832   

فرعى  عن إدارة الصيدليات   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول 

ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ش بهجت على -

حى الزمالك - القاهره )احمدادريس (

278 - أحلم الميرة للتجارة والتوكيلت التجارية   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    31944 ورقم قيد   

154022   فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية

إقامة وتشغيل المحلت التجارية والمراكز التجارية

التصدير والتوكيلت التجارية

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية 5 ش داير الناحية القبلى كوم مازن

279 - 678 لتنمية الموارد البشرية   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    31702 ورقم قيد   154074   

فرعى  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية مهارات الموارد البشرية

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات

  إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.

  اعداد الدورات التدريبية

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الوحدتين ارقام 3 و 4 بالدور الثاني متكرر فوق الرضي بمبني مركز القطاميه 

التجاري و الداري - التجمع الخامس
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280 - 678 لتنمية الموارد البشرية   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    31717 ورقم قيد   154074   

فرعى  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية مهارات الموارد البشرية

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات

  إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.

  اعداد الدورات التدريبية

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة المحل رقم 11 بمول برتو كايرو

281 - علء الدين فؤاد عبدالرحمن وشريكته   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    31914 ورقم قيد   

187271   فرعى  عن 

النشطة داخل لئحة 72 :

 اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة. 

  النشطة خارج لئحة 72 : التصدير مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة           

            لمباشرة نشاطها .  

 

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

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

72 لسنة 2017

عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون. على الشركة ممارسة 

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

تلك المجالت .  بجهة محافظة الشرقية الوحدة الصناعية رقم ) 548 ( - المنطثة الصناعية ) جنوب غرب أ6 ( -

282 - علء الدين فؤاد عبدالرحمن وشريكته   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    31914 ورقم قيد   

187271   فرعى  عن 

النشطة داخل لئحة 72 :

 اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة. 

  النشطة خارج لئحة 72 : التصدير مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة           

            لمباشرة نشاطها .  

 

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

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

72 لسنة 2017

عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون. على الشركة ممارسة 

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

تلك المجالت .  بجهة محافظة القاهرة 14 شارع مستشفي ناصر العام-

283 - أ.د.م للصناعات الديكورية )ادميكو (   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    31675 ورقم قيد   

303579   فرعى  عن اضافة نشاط  تصنيع شرائط ومواد لصقه من السيليكون للنشاط الساسي للشركه  بجهة 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع / مبنى رقم )3.2( من قطع رقم )183,184,185,186( المنطقة الصناعية 250 

فدان
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284 - المشير للستيراد والتوزيع   قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    32258 ورقم قيد   28629   

فرعى  عن استيراد وتوزيع المواد الغذائية بجميع انواعها والغراض الخرى المرتبطة والمتعلقة بالنشاط  بجهة 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع المركز التجاري - تاون سنتر المحل رقم G14 الكائن تقاطع طريق القاهرة 

السماعيلية - علي الطريق الدائري القديم - مدينة السلم

285 - مصر للتوريدات والتوكيلت التجارية وتصنيع البلستيك   قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    

32191 ورقم قيد   71960   فرعى  عن اضافة نشاط / استيراد وتصدير  بجهة محافظة البحر الحمر 810 

تقسيم السلم - شارع الكهف

286 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه (   قيدت فى   

26-05-2022 برقم ايداع    32085 ورقم قيد   105437   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

تحاليل طبيه شامله وتحاليل خاصه بالتحاليل البيطريه علي احدث الساليب التكنولوجيه واقامه وادارة وتشغيل 

مراكز طبيه متخصصه فى كافه المجالت 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 أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم 105 

الدور الول بالمركز الطبي - مدينتي

287 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه (   قيدت فى   

26-05-2022 برقم ايداع    32089 ورقم قيد   105437   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

تحاليل طبيه شامله وتحاليل خاصه بالتحاليل البيطريه علي احدث الساليب التكنولوجيه واقامه وادارة وتشغيل 

مراكز طبيه متخصصه فى كافه المجالت 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 أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم 1 الدور 

الول فوق الرضي الكائنة بالعقار المقام علي قطعه الرض رقم 53 الحي الول المجاورة الثانية - مدينة بدر

288 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه (   قيدت فى   

26-05-2022 برقم ايداع    32102 ورقم قيد   105437   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

تحاليل طبيه شامله وتحاليل خاصه بالتحاليل البيطريه علي احدث الساليب التكنولوجيه واقامه وادارة وتشغيل 

مراكز طبيه متخصصه فى كافه المجالت 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 أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع شقه رقم 4 الدور 

الثاني فوق الرضي و الول )الول سكني( شمال السلم و يمين المصعد بعقار رقم 19 شارع ابن الحكم - حلمية 

الزيتون

289 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه (   قيدت فى   

26-05-2022 برقم ايداع    32105 ورقم قيد   105437   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

تحاليل طبيه شامله وتحاليل خاصه بالتحاليل البيطريه علي احدث الساليب التكنولوجيه واقامه وادارة وتشغيل 

مراكز طبيه متخصصه فى كافه المجالت 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 أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع شقه رقم 2 بالدور 

الول فوق الميزانين الرضي و البدروم الكائنة بالعقار المقام علي قطعه الرض رقم 13 من البلوك رقم 125 

تقسيم المنطقه السادسة بناحية قسم مدينة نصر - مدينة نصر
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290 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه (   قيدت فى   

26-05-2022 برقم ايداع    32093 ورقم قيد   105437   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

تحاليل طبيه شامله وتحاليل خاصه بالتحاليل البيطريه علي احدث الساليب التكنولوجيه واقامه وادارة وتشغيل 

مراكز طبيه متخصصه فى كافه المجالت 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 أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم 209 

بالدور الثاني فوق الرضي و الول الكائنة بالمول الطبي 1 مدينة الرحاب

291 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه (   قيدت فى   

26-05-2022 برقم ايداع    32097 ورقم قيد   105437   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

تحاليل طبيه شامله وتحاليل خاصه بالتحاليل البيطريه علي احدث الساليب التكنولوجيه واقامه وادارة وتشغيل 

مراكز طبيه متخصصه فى كافه المجالت 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 أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الشقه رقم 3 بالدور 

الول فوق الرضي و البدروم بالعقار رقم 130 شارع النزهه - قسم النزهه مصر الجديدة

292 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه (   قيدت فى   

26-05-2022 برقم ايداع    32034 ورقم قيد   105437   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

تحاليل طبيه شامله وتحاليل خاصه بالتحاليل البيطريه علي احدث الساليب التكنولوجيه واقامه وادارة وتشغيل 

مراكز طبيه متخصصه فى كافه المجالت 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 أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع الشقتين رقم 

)9-10( الدور الرابع بالعقار المقام بشارع النصر - امام شركة بيع المصنوعات بالدهار - قسم ثان الغردقه

293 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه (   قيدت فى   

26-05-2022 برقم ايداع    32037 ورقم قيد   105437   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

تحاليل طبيه شامله وتحاليل خاصه بالتحاليل البيطريه علي احدث الساليب التكنولوجيه واقامه وادارة وتشغيل 

مراكز طبيه متخصصه فى كافه المجالت 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 أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة 22 الدور 

الثاني فوق الرضي بالعمارة رقم 4 بمجموعه ابراج الصفوة الميثاق - الحي العاشر - مدينة نصر

294 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه (   قيدت فى   

26-05-2022 برقم ايداع    32040 ورقم قيد   105437   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

تحاليل طبيه شامله وتحاليل خاصه بالتحاليل البيطريه علي احدث الساليب التكنولوجيه واقامه وادارة وتشغيل 

مراكز طبيه متخصصه فى كافه المجالت 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 أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع شقه رقم 3 بالدور 

الول فوق الرضي بالعقار رقم 399 شارع رمسيس شياخة العباسية - قسم الوايلي
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295 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه (   قيدت فى   

26-05-2022 برقم ايداع    32042 ورقم قيد   105437   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

تحاليل طبيه شامله وتحاليل خاصه بالتحاليل البيطريه علي احدث الساليب التكنولوجيه واقامه وادارة وتشغيل 

مراكز طبيه متخصصه فى كافه المجالت 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 أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم 4 

بالطابق الول بالعقار رقم 8046 تقسيم الهضبه الوسطي - المقطم - الحي السابع

296 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه (   قيدت فى   

26-05-2022 برقم ايداع    32045 ورقم قيد   105437   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

تحاليل طبيه شامله وتحاليل خاصه بالتحاليل البيطريه علي احدث الساليب التكنولوجيه واقامه وادارة وتشغيل 

مراكز طبيه متخصصه فى كافه المجالت 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 أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتالح الفرع الشقه رقم 101 

بالدور الول فوق الرضي و البدروم و الميزانين بالجناح اليسر B برج )ب( بالعقار رقم 21 شارع الخليفه 

المأمون  - روكسي - مصر الجديدة

297 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه (   قيدت فى   

26-05-2022 برقم ايداع    32048 ورقم قيد   105437   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

تحاليل طبيه شامله وتحاليل خاصه بالتحاليل البيطريه علي احدث الساليب التكنولوجيه واقامه وادارة وتشغيل 

مراكز طبيه متخصصه فى كافه المجالت 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 أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القليوبية افتتاح الفرع الوحدة رقم )1-2( 

بالطابق الثاني بالعقار رقم 1 شارع الصرف الصحي - الخصوص

298 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه (   قيدت فى   

26-05-2022 برقم ايداع    32051 ورقم قيد   105437   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

تحاليل طبيه شامله وتحاليل خاصه بالتحاليل البيطريه علي احدث الساليب التكنولوجيه واقامه وادارة وتشغيل 

مراكز طبيه متخصصه فى كافه المجالت 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 أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم 1 

بالطابق الداري بالعقار حرف أ المقام علي القطعه رقم 68 شارع عين شمس الرئيسي - المرج

299 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه (   قيدت فى   

26-05-2022 برقم ايداع    32054 ورقم قيد   105437   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

تحاليل طبيه شامله وتحاليل خاصه بالتحاليل البيطريه علي احدث الساليب التكنولوجيه واقامه وادارة وتشغيل 

مراكز طبيه متخصصه فى كافه المجالت 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 أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم 1 بالدور 

الرضي فوق البدروم بالمركز التجاري رقم 24 مركز خدمات التجمع الول بمدينة القاهرة الجديدة
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300 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه (   قيدت فى   

26-05-2022 برقم ايداع    32061 ورقم قيد   105437   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

تحاليل طبيه شامله وتحاليل خاصه بالتحاليل البيطريه علي احدث الساليب التكنولوجيه واقامه وادارة وتشغيل 

مراكز طبيه متخصصه فى كافه المجالت 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 أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم 5 الدور 

الثاني فوق الرضي بالمول المسمي )مارفل سيتي( بالقطعه 49 ب المستثمرين الجنوبية التجمع الخامس - القاهره 

الجديدة

301 - بلد الغريب لدارة المطاعم   قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    32115 ورقم قيد   132817   

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 افتتاح الفرع / مطعم مقام على القطعة رقم 4 من تقسيم 6107 المقطم 

شارع الشهيد محمد ابو شقرة

302 - دامسكو للمفروشات   قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    32163 ورقم قيد   136476   فرعى  

عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تطريز المفروشات و الملبس بكافة انواعهم

تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدةفيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم 

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

جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم 100 شارع الزهر الجمالية

303 - كى ام اف للتجاره   قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    32112 ورقم قيد   145813   فرعى  

عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين

وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص

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

التصنيع لدى الغير

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية افتتاح الفرع فيل 2019 مربع 16037 العبور
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304 - سركل فيت   قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    32246 ورقم قيد   146961   فرعى  عن 

غرض الشركة . تجارة وتوزيع الدوية البيطرية والمصال واللقاحات والمستلزمات الطبيةوالبيطرية وإضافات  

خامات العلف و المبيدات الحشرية و المطهرات و تصنيع كل ما سبق لدي الغير . الستيراد والتصدير وتلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2017 بشأن سجل المستوردين والقانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن سجل 

المصدرين والتوكيلت التجارية واحكام القانون رقم 120 لسنة 1982. 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 او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / عمارة 9602 ش طارق ابو النور - الهضبة الوسطى

305 - الماركات الحديثة لدارة المطاعم   قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    32250 ورقم قيد   

176737   فرعى  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات وتقديم خدمات المأكولت السريعة)التيك 

أواي(.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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة افتتاح الفرع في المحل رقم 9 بمول ركسي التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنيه - الشركة 

الوطنية و تنمية و ادارة الطرق

306 - السمر لتصنيع الملبس الجاهزة طاهر محمد طاهر السمر وشركاه   قيدت فى   26-05-2022 برقم 

ايداع    32145 ورقم قيد   187306   فرعى  عن -إنتاج الملبس الجاهزة وفرم وتنسيل فضلت القماش ولف 

وتغليف الخيوط وإنتاج المفروشات المنزلية والفندقية والتطريز وتصنيع وإنتاج الجوارب بجميع أنواعها وصناعة 

النسيج الدائري وغسيل ومعالجة وصباغة الجينز وجميع القمشة المنسوجة بالكيماويات والصباغ وتصنيع غزل 

ونسيج دائرى ومستطيل وتصنيع وبريات وفوط وإنتاج وتصنيع سجاد صلة وإنتاج وتصنيع ملبس جاهزة 

حريمي وبناتي واطفال بجميع أنواعها ومستلزماتها وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لممارسة 

نشاطها .  بجهة محافظة بورسعيد تعديل عنوان المركز الرئيسى للشركة الى : شارع نبيل منصور و احمد ماهر

307 - السمر لتصنيع الملبس الجاهزة طاهر محمد طاهر السمر وشركاه   قيدت فى   26-05-2022 برقم 

ايداع    32145 ورقم قيد   187306   فرعى  عن -إنتاج الملبس الجاهزة وفرم وتنسيل فضلت القماش ولف 

وتغليف الخيوط وإنتاج المفروشات المنزلية والفندقية والتطريز وتصنيع وإنتاج الجوارب بجميع أنواعها وصناعة 

النسيج الدائري وغسيل ومعالجة وصباغة الجينز وجميع القمشة المنسوجة بالكيماويات والصباغ وتصنيع غزل 

ونسيج دائرى ومستطيل وتصنيع وبريات وفوط وإنتاج وتصنيع سجاد صلة وإنتاج وتصنيع ملبس جاهزة 

حريمي وبناتي واطفال بجميع أنواعها ومستلزماتها وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لممارسة 

نشاطها .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع للشركة الكائن بالدور الرضي بالعقار رقم 6025 شارع مدرسة 

البارون امام بنزينه طاقة عمارة الصفوة

308 - السمر لتصنيع الملبس الجاهزة طاهر محمد طاهر السمر وشركاه   قيدت فى   26-05-2022 برقم 

ايداع    32151 ورقم قيد   187306   فرعى  عن -إنتاج الملبس الجاهزة وفرم وتنسيل فضلت القماش ولف 

وتغليف الخيوط وإنتاج المفروشات المنزلية والفندقية والتطريز وتصنيع وإنتاج الجوارب بجميع أنواعها وصناعة 

النسيج الدائري وغسيل ومعالجة وصباغة الجينز وجميع القمشة المنسوجة بالكيماويات والصباغ وتصنيع غزل 

ونسيج دائرى ومستطيل وتصنيع وبريات وفوط وإنتاج وتصنيع سجاد صلة وإنتاج وتصنيع ملبس جاهزة 

حريمي وبناتي واطفال بجميع أنواعها ومستلزماتها وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لممارسة 

نشاطها .  بجهة محافظة بورسعيد تعديل عنوان المركز الرئيسى للشركة الى : شارع نبيل منصور و احمد ماهر
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309 - السمر لتصنيع الملبس الجاهزة طاهر محمد طاهر السمر وشركاه   قيدت فى   26-05-2022 برقم 

ايداع    32151 ورقم قيد   187306   فرعى  عن -إنتاج الملبس الجاهزة وفرم وتنسيل فضلت القماش ولف 

وتغليف الخيوط وإنتاج المفروشات المنزلية والفندقية والتطريز وتصنيع وإنتاج الجوارب بجميع أنواعها وصناعة 

النسيج الدائري وغسيل ومعالجة وصباغة الجينز وجميع القمشة المنسوجة بالكيماويات والصباغ وتصنيع غزل 

ونسيج دائرى ومستطيل وتصنيع وبريات وفوط وإنتاج وتصنيع سجاد صلة وإنتاج وتصنيع ملبس جاهزة 

حريمي وبناتي واطفال بجميع أنواعها ومستلزماتها وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لممارسة 

نشاطها .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع للشركة الكائن بالدور الرضي بالعقار رقم 3045 المجاورة الثالثة 

بشارع كارفور المعادي خلف بنزينه السمارات - قسم المقطم

310 - فور ايه ميديكال سيرفيسيز 4AMedical services co   قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    

32221 ورقم قيد   187325   فرعى  عن اصبح غرض الشركة هو :  اقامة وادارة وتشغيل وتأجير 

الصيدليات.

   مقاولت تجهيز وتطوير الصيدليات و المقاولت العامة.

  الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية.

تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 

وتنظيم اعمال الوكالة التجارية, ولينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. 

  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 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية.(

   التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانوناً والتوريدات العمومية.

    التصنيع لدى الغير لكل من: الدوية البشرية والبيطرية والكيماويات ومستحضرات التجميل والغذية الخاصة 

والبان الطفال والمكملت الغذائية و المستلزمات واللت الطبية والتعويضية والطراف الصناعية والدوات 

المعملية والمستحضرات التشخيصية والمطهرات والمبيدات الحشرية والمنظفات الصناعية ومنظمات النمو 

والمخصبات الزراعية والسمده  والعلف والمركزات والتركيبات الطبية والصيدلية والكيماويات بالضافة الي 

تعبئة وتغليف النباتات والعشاب الطبية لدى الغير.

  اعداد دراسات الجدوى للمشروعات وادارتها. مع مراعاة القرار رقم 300 لسنة 2012 بشأن الدارة الفندقية 

ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات التراخيص بها.

   اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية و تأهيل الموارد البشرية.

   اقامة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة منها .

  اقامة وتشغيل المراكز الطبية المتخصصة والعيادات التخصصية.

  الوساطة في انهاء اجراءات تسجيل الدوية امام الجهات الغير حكومية.  بجهة محافظة الجيزة مكتب بالدور 

الثالث الدارى العلوى بالمركز التجارى الدارى سكاى مول - منطقه خدمات الحى الخامس - الشيخ زايد -
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311 - فور ايه ميديكال سيرفيسيز 4AMedical services co   قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    

32221 ورقم قيد   187325   فرعى  عن اصبح غرض الشركة هو :  اقامة وادارة وتشغيل وتأجير 

الصيدليات.

   مقاولت تجهيز وتطوير الصيدليات و المقاولت العامة.

  الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية.

تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 

وتنظيم اعمال الوكالة التجارية, ولينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. 

  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 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية.(

   التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانوناً والتوريدات العمومية.

    التصنيع لدى الغير لكل من: الدوية البشرية والبيطرية والكيماويات ومستحضرات التجميل والغذية الخاصة 

والبان الطفال والمكملت الغذائية و المستلزمات واللت الطبية والتعويضية والطراف الصناعية والدوات 

المعملية والمستحضرات التشخيصية والمطهرات والمبيدات الحشرية والمنظفات الصناعية ومنظمات النمو 

والمخصبات الزراعية والسمده  والعلف والمركزات والتركيبات الطبية والصيدلية والكيماويات بالضافة الي 

تعبئة وتغليف النباتات والعشاب الطبية لدى الغير.

  اعداد دراسات الجدوى للمشروعات وادارتها. مع مراعاة القرار رقم 300 لسنة 2012 بشأن الدارة الفندقية 

ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات التراخيص بها.

   اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية و تأهيل الموارد البشرية.

   اقامة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة منها .

  اقامة وتشغيل المراكز الطبية المتخصصة والعيادات التخصصية.

  الوساطة في انهاء اجراءات تسجيل الدوية امام الجهات الغير حكومية.  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 16 ) 

ج ( شارع السرايات بالعباسية - قسم الوايلى - القاهرة

312 - الشركه المصريه الدوليه لتكنولوجيا الغاز ) غازتك (   قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    32099 

ورقم قيد   294350   فرعى  عن غرض الشركة: تصميم وانشاء وتشغيل وصيانة وتملك كل من مراكز تحويل 

وصيانة السيارات للعمل بنظام الوقود المزدوج )غاز/ بنزين   غاز/ديزل( ومحطات تموين السيارات بالغاز 

الطبيعي والوقود السائل وانشاء المحطات ومراكز التحويل والصيانة في جميع انحاء جمهورية مصر العربية 

وزيادة طاقة وسعة هذه المحطات والمراكز وما تطلبه ذلك من العمال والخدمات المتعلقة بتلك النشطة  تصنيع 

معدات محطات الغاز الطبيعي وأجهزة ومهمات تحويل أنظمة الغاز الطبيعي  إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز 

الطبيعي واعداده وتوزيعه من محطات التموين الي مواقع الستخدام بواسطة الناقلت المتخصصة.  تقديم خدمة 

تغيير وبيع كافة أنواع زيوت المحركات والضواغط والزيوت الصناعية ومشتقاتها واستيرادها من الخارج 

والخدمات المتعلقة بهذا النشاط وضع الطار العام لعوامل وإجراءات المان الواجب اتباعها وما يتعلق بها 

والمواصفات الفنية للنظمة المرتبطة طبقا للقواعد والقوانين المصرية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / طريق 

مصر السماعيلية بجوار محطة شل اوت و بجوار بوابة الرسوم
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313 - الشركه المصريه الدوليه لتكنولوجيا الغاز ) غازتك (   قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    32095 

ورقم قيد   294350   فرعى  عن غرض الشركة: تصميم وانشاء وتشغيل وصيانة وتملك كل من مراكز تحويل 

وصيانة السيارات للعمل بنظام الوقود المزدوج )غاز/ بنزين   غاز/ديزل( ومحطات تموين السيارات بالغاز 

الطبيعي والوقود السائل وانشاء المحطات ومراكز التحويل والصيانة في جميع انحاء جمهورية مصر العربية 

وزيادة طاقة وسعة هذه المحطات والمراكز وما تطلبه ذلك من العمال والخدمات المتعلقة بتلك النشطة  تصنيع 

معدات محطات الغاز الطبيعي وأجهزة ومهمات تحويل أنظمة الغاز الطبيعي  إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز 

الطبيعي واعداده وتوزيعه من محطات التموين الي مواقع الستخدام بواسطة الناقلت المتخصصة.  تقديم خدمة 

تغيير وبيع كافة أنواع زيوت المحركات والضواغط والزيوت الصناعية ومشتقاتها واستيرادها من الخارج 

والخدمات المتعلقة بهذا النشاط وضع الطار العام لعوامل وإجراءات المان الواجب اتباعها وما يتعلق بها 

والمواصفات الفنية للنظمة المرتبطة طبقا للقواعد والقوانين المصرية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع  / 

امتداد شارع التسعين الشمالى محطة وطنية القرنفل

314 - الشركه المصريه الدوليه لتكنولوجيا الغاز ) غازتك (   قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    32091 

ورقم قيد   294350   فرعى  عن غرض الشركة: تصميم وانشاء وتشغيل وصيانة وتملك كل من مراكز تحويل 

وصيانة السيارات للعمل بنظام الوقود المزدوج )غاز/ بنزين   غاز/ديزل( ومحطات تموين السيارات بالغاز 

الطبيعي والوقود السائل وانشاء المحطات ومراكز التحويل والصيانة في جميع انحاء جمهورية مصر العربية 

وزيادة طاقة وسعة هذه المحطات والمراكز وما تطلبه ذلك من العمال والخدمات المتعلقة بتلك النشطة  تصنيع 

معدات محطات الغاز الطبيعي وأجهزة ومهمات تحويل أنظمة الغاز الطبيعي  إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز 

الطبيعي واعداده وتوزيعه من محطات التموين الي مواقع الستخدام بواسطة الناقلت المتخصصة.  تقديم خدمة 

تغيير وبيع كافة أنواع زيوت المحركات والضواغط والزيوت الصناعية ومشتقاتها واستيرادها من الخارج 

والخدمات المتعلقة بهذا النشاط وضع الطار العام لعوامل وإجراءات المان الواجب اتباعها وما يتعلق بها 

والمواصفات الفنية للنظمة المرتبطة طبقا للقواعد والقوانين المصرية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / نزله 

كوبرى العاشر امتداد جسرالسويس - تقاطع طريق القاهره السماعيلية الصحراوى مع الطريق الدائرى امام 

موقف سيرفس العاشر القديم

315 - الشركه المصريه الدوليه لتكنولوجيا الغاز ) غازتك (   قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    32087 

ورقم قيد   294350   فرعى  عن غرض الشركة: تصميم وانشاء وتشغيل وصيانة وتملك كل من مراكز تحويل 

وصيانة السيارات للعمل بنظام الوقود المزدوج )غاز/ بنزين   غاز/ديزل( ومحطات تموين السيارات بالغاز 

الطبيعي والوقود السائل وانشاء المحطات ومراكز التحويل والصيانة في جميع انحاء جمهورية مصر العربية 

وزيادة طاقة وسعة هذه المحطات والمراكز وما تطلبه ذلك من العمال والخدمات المتعلقة بتلك النشطة  تصنيع 

معدات محطات الغاز الطبيعي وأجهزة ومهمات تحويل أنظمة الغاز الطبيعي  إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز 

الطبيعي واعداده وتوزيعه من محطات التموين الي مواقع الستخدام بواسطة الناقلت المتخصصة.  تقديم خدمة 

تغيير وبيع كافة أنواع زيوت المحركات والضواغط والزيوت الصناعية ومشتقاتها واستيرادها من الخارج 

والخدمات المتعلقة بهذا النشاط وضع الطار العام لعوامل وإجراءات المان الواجب اتباعها وما يتعلق بها 

والمواصفات الفنية للنظمة المرتبطة طبقا للقواعد والقوانين المصرية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / 

القاهرة الجديدة التجمع الخامس امام فندق تريومف بجوار محطة شل اوت مدخل شارع التسعين الجنوبى

316 - الشركه المصريه الدوليه لتكنولوجيا الغاز ) غازتك (   قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    32082 

ورقم قيد   294350   فرعى  عن غرض الشركة: تصميم وانشاء وتشغيل وصيانة وتملك كل من مراكز تحويل 

وصيانة السيارات للعمل بنظام الوقود المزدوج )غاز/ بنزين   غاز/ديزل( ومحطات تموين السيارات بالغاز 

الطبيعي والوقود السائل وانشاء المحطات ومراكز التحويل والصيانة في جميع انحاء جمهورية مصر العربية 

وزيادة طاقة وسعة هذه المحطات والمراكز وما تطلبه ذلك من العمال والخدمات المتعلقة بتلك النشطة  تصنيع 

معدات محطات الغاز الطبيعي وأجهزة ومهمات تحويل أنظمة الغاز الطبيعي  إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز 

الطبيعي واعداده وتوزيعه من محطات التموين الي مواقع الستخدام بواسطة الناقلت المتخصصة.  تقديم خدمة 

تغيير وبيع كافة أنواع زيوت المحركات والضواغط والزيوت الصناعية ومشتقاتها واستيرادها من الخارج 

والخدمات المتعلقة بهذا النشاط وضع الطار العام لعوامل وإجراءات المان الواجب اتباعها وما يتعلق بها 

والمواصفات الفنية للنظمة المرتبطة طبقا للقواعد والقوانين المصرية  بجهة محافظة القليوبية افتتاح الفرع / منيا 

القمح شارع سعد زغلول اول مدخل منيا القمح - طريق بنها
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317 - الشرق الدولية للتجارة Orient International Trading LTD ش. ذ. م. م   قيدت فى   

29-05-2022 برقم ايداع    32486 ورقم قيد   31136   فرعى  عن مزاولة جميع النشطة التجارية 

المسموح بها قانونا بما فيها الستيراد والتصدير والدعاية والبيع والتوزيع والتصنيع والتعبئة واعادة التعبئة 

والتخزين لجميع انواع المنتجات ) فيما عدا تصنيع الحديد والسمنت واللومنيوم والبتروكيماويات والسمدة 

الزوتية (  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 كما يجوز لها 

أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة 

Open Air Mall  الدور الرضي باوبن اير مول بمدينتي E بالمبني رقم ED01BD القاهرة الوحدة رقم

Madinaty - طريق القاهرة السويس

318 - ميدل ايست تاج لتجارة لعب وملبس الطفال   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    32696 ورقم 

قيد   65596   فرعى  عن تجارة ملبس و لعب الطفال  

 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 طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة 

الوحده رقم 116/116A الدور الرضى التجارى ) الول ( - سيتى ستار - مدينة نصر - كمنفذ بيع - وتعيين 

مدير / عادل حسن عبد الحكيم حسن - برقم قومى 29702130100892

319 - ميدل ايست تاج لتجارة لعب وملبس الطفال   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    32701 ورقم 

قيد   65596   فرعى  عن تجارة ملبس و لعب الطفال  

 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 طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة العين 

رقم G54 بقطعة الرض رقم B الكائنة بالمنطقة التجارية مول طنطا - مدينة طنطا - محافظة الغربية - كمنفذ بيع 

- وتعيين / محمد مجدى قطب قطب السعدنى - برقم قومى 29911191600497

320 - جاليريا ديجيتال للتجارة وخدمات االتكنولوجيا   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    32484 ورقم 

قيد   97796   فرعى  عن التجارة العامة فى كافة انواع الجهزة الكهربائية واللكترونية وقطع غيارها 

وملحقاتها.

   الصيانة المتنقلة للجهزة اللكترونية والكهربائية.

   التصدير.  

 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 القاهرة 

افتتاح الفرع / الوحدة رقمك A2-14 سيتى سنتر الماظة
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321 - الجمال للنظمة الصناعية   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    32498 ورقم قيد   112754   

فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا و على الخص تجاره الدوات الكهربائية و 

الميكانيكية

 الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية

 تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين 

وتنظيم اعمال

 الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة

 غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 مقاولت اعمال التركيبات للنظمة الصناعية و المقاولت تخصصية كهروميكانيك ية

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تجميع الجزاء و المكونات الخاصة بلوحات التوزيع و التحكم الكهربائية و 

الصيانة المتنقلة

 لمنتجات الشركة

 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 رأس المال ولئحته التنفيذية ( .

 تأجير و استئجار و بيع المعدات الصناعية المختلفة ) فيما عدا التأجير ال تمويلي (

 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

 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / وحدة صناعية رقم )3/706 ( المنطقة الصناعية 800 

فدان

322 - هود للبرمجيات   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    32424 ورقم قيد   121924   فرعى  عن 

صناعةتكنولوجيا المعلومات و التصالت , بما تشمله من انشطةصناعية و تصميم وتطوير اللكترونيات , 

ومراكزالبيانات , وانشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجى   أعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها   أعمال تصميم و إنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد 

البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها    إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها ال تي 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 اوتلحقها بها و ذلك طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة

 نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / 7 شارع الجولف

Page 439 of 1274 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

323 - ايليجانت ش ذ م م   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    32598 ورقم قيد   138066   فرعى  

عن غرض الشركة ليصبح انشطه من قانون 72: اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة والمفروشات  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الجلدية  انشطه من خارج قانون 72 :  التصدير تلتزم الشركة بأحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله 

التجاريه وتلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية   وبشرط استصدارالتراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

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

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاه احكام القوانين 

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

محافظة الغربية افتتاح الفرع / الدور الرضى بملكية امانى احمد العيسوى -شبراملكان

324 - ايجى جيت لنظمه الوتوماتيك Egy Gate For Automatic systems   قيدت فى   

29-05-2022 برقم ايداع    32773 ورقم قيد   153571   فرعى  عن استيراد و تصدير الماكينات و البواب 

الوتوماتيك و المواتير و مستلزمات البواب 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الول ارضى بالعقار رقم 2 شارع المروة - متفرع من 

شارع مصرف مسطرد - شبرا الخيمة ثان - القليوبية

W INTERNATIONAL REAL ESTATE  325 - دبليو انترناشونال للستثمار العقارى

INVESTMENT   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    32628 ورقم قيد   154662   فرعى  عن 

غرض الشركة ليصبح:  نشاط داخل قانون 72 لسنة 2017: الستثمار العقارى 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. استصلح 

وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى 

هاتين الحالتين ان 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. مشروعات السكان التى يتم تاجير وحداتها بالكامل 

لغراض السكن غير الدارى بشرط ال يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية سواء اقيمت فى شكل بناء 

واحد او عدة ابنية. مشروعات السكان الجتماعى ومشروعات السكان الموجهة لمحدودى الدخل تربية جميع 

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

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم. نشاط خارج قانون 72 

لسنة 2017: المقاولت العامة  التطوير العقارى التسويق العقارى. 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 ولئحته التنفيذية( التسويق اللكترونى عبر النترنت 

مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.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 الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى شركة اخرى او معها او ان تتحول الى 

شركة من طبيعة اخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / قطعة ارض رقم ) 

G8 ( الحى الثالث من منطقة بيت الوطن
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326 - كابيتال لينك للتطوير   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    32707 ورقم قيد   155723   فرعى  

عن اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او 

المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية   الستثمار والتطوير العقارى   شراء 

وبيع وتاجير وامتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد   

اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه والداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او 

اداراتها او استغللها لحسابها او لحساب الغير   ادارة المشروعات يجوز للشركة ان 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 فيها او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية دون 

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

نشاطها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / 235 الدور الرضى - بالقطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع 

الخامس

332 - طارق ابراهيم محمود ابراهيم وشريكه لنتاج الموتوسيكلت وقطع غيارها   قيدت فى   2022-05-30 

برقم ايداع    33209 ورقم قيد   4912   فرعى  عن تعديل غرض الشركة   اقامه وتشغيل مصنع لتجميع 

وتصنيع الموتوسيكلت وقطع غيارها بكافة انواعها والتجارة فى الموتوسيكلت المنتجه بواسطة الشركة فقط 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع /  35 , 

37 ش شنن محل بالدور الرضى القسم اليمن رقم 1

327 - كابيتال اوفيس فورنتشر Capital Office Furniture   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    

32567 ورقم قيد   156707   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث المكتبى والمعدنى والمنزلى. 

تجارة وبيع الثاث المكتبى والمعدنى والمنزلى.تقديم خدمات الصيانة لكافة منتجات الشركة. التصنيع لدى الغير. 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية النقل البرى لكافة منتجات الشركة ول يتم 

مزاولةنشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد 

بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهازتنظيم النقل البرى الداخلى والدولى. الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 

1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض إقامة وتشغيل وإدارة المحلت التجارية. 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الثاني بمعرض مؤمن وبشار - 253 شارع التسعين الشمالي - التجمع 

الخامس

328 - كيوت كات 

 CUTE CUT   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    32691 ورقم قيد   160930   فرعى  عن اقامة و 

تشغيل و ادارة  مركز تجميل للعناية بالبشرة و الشعر ) بيوتى سنتر (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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع / محل داخل فندق رينيسانس الكائن بالتجمع الول
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329 - كيوت كات 

 CUTE CUT   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    32694 ورقم قيد   160930   فرعى  عن اقامة و 

تشغيل و ادارة  مركز تجميل للعناية بالبشرة و الشعر ) بيوتى سنتر (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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة 

محافظة القليوبية افتتاح الفرع / الوحدة التجارية رقم BB-F7-BB-F8 بالمبنى B بالدور F الكائنة بالمول 

AVENUE-MALL التجارى

330 - الميدان لدارة المشروعات   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    32437 ورقم قيد   172124   

فرعى  عن ادارة المشروعات عدا الفندقية  تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة و المتحركه )عدا العائمه(  

لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى -حق استغلل العلمات 

التجارية )الفرنشايز(- 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 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 طبقاً لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / حديقة الطفل شارع ابو داوود الظاهرى مع 

شارلع احمد فخرى الوحدة رقم / 3 بالد=ور الرضى

331 - طارق ابراهيم محمود ابراهيم وشريكه لنتاج الموتوسيكلت وقطع غيارها   قيدت فى   2022-05-30 

برقم ايداع    33162 ورقم قيد   4912   فرعى  عن تعديل غرض الشركة   اقامه وتشغيل مصنع لتجميع 

وتصنيع الموتوسيكلت وقطع غيارها بكافة انواعها والتجارة فى الموتوسيكلت المنتجه بواسطة الشركة فقط 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / 35 , 

37 شارع شنن - شقة رقم 1 بالدور الول القسم اليمن

333 - بلو ويفز رد سى ) ش ذ م م (   قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    32812 ورقم قيد   34694   

فرعى  عن 1  امتلك وادارة النوادى الرياضية والجتماعية والصحية ونوادى التجميل 2  امتلك وادارة 

المشروعات الخدمية والعقارية 3  ادارة وامتلك المطاعم والكافيتريات السياحية . 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 كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة البحر الحمر ملكز صحى داخل فندق 

عربية اير ازور الكائن بطريق الكورنيش - بجوار الميناء .

334 - بلو ويفز رد سى ) ش ذ م م (   قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    32827 ورقم قيد   34694   

فرعى  عن 1  امتلك وادارة النوادى الرياضية والجتماعية والصحية ونوادى التجميل 2  امتلك وادارة 

المشروعات الخدمية والعقارية 3  ادارة وامتلك المطاعم والكافيتريات السياحية . 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 كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة البحر الحمر مركز صحي داخل فندق 

أرابيل أزور الكائن بطريق الكورنيش – بجوار الميناء – الغردقه .
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335 - اوبو ايجيبت للتجارة و التوزيع   قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    33270 ورقم قيد   86394   

فرعى  عن 1   بيع و توزيع الجهزة الكهربائية و الهواتف المحمولة  

 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 

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 طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع 

/ المحل التجارى الكائن بالدور الرضى ب )10( مبدان بقطر

336 - الفاطمية للنقل الجماعى   قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    32883 ورقم قيد   127315   

فرعى  عن النقل الجماعى للركاب

)ليتم مزاولةنشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج

الترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى(

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / 1373 كورنيش النيل - ابراج اغاجان - برج 5 مركز النيل 

التجارى

337 - نيلوس فودز Nilos Foods   قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    33276 ورقم قيد   140475   

فرعى  عن غرض الشركة : أنشطة من داخل ق 72 لسنة 2017 استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية 

التي تجعلها قابلة . للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكن الراضي 

مخصصة الغراض 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 2008 . اقامة وتشغيل محطة لفرز وتعبئة الحاصلت الزراعية والخضراوات والفاكهة والتقاوي 

والشتلت    اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف وتجميد الخضراوات والفاكهة ومشتقاتهم وكافة المنتجات 

الزراعية. انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017 .1. تصدير الخضراوات والفاكهة وكافة المنتجات الزراعية 

والتصدير بصفة عامة . 2.الستيراد . مع اللتزام بأفراد حسابات مستقلة ومرکز مال? مستقل للنشطة الواردة 

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

اللزمة الممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأي 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 أن تندمج 

فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة المنوفية افتتاح فرع : الوحدة رقم 28 

بقطعة الرض رقم 28 بلوك C4 مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الكائنه بارض سى بى سى الصناعى 

بمنطقة المطورين
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338 - نيلوس فودز Nilos Foods   قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    33278 ورقم قيد   140475   

فرعى  عن غرض الشركة : أنشطة من داخل ق 72 لسنة 2017 استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية 

التي تجعلها قابلة . للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكن الراضي 

مخصصة الغراض 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 2008 . اقامة وتشغيل محطة لفرز وتعبئة الحاصلت الزراعية والخضراوات والفاكهة والتقاوي 

والشتلت    اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف وتجميد الخضراوات والفاكهة ومشتقاتهم وكافة المنتجات 

الزراعية. انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017 .1. تصدير الخضراوات والفاكهة وكافة المنتجات الزراعية 

والتصدير بصفة عامة . 2.الستيراد . مع اللتزام بأفراد حسابات مستقلة ومرکز مال? مستقل للنشطة الواردة 

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

اللزمة الممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأي 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 أن تندمج 

فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة المنوفية افتتاح فرع : الوحدة رقم 8 بقطعة 

رقم 8 بلوك C4 بمنطقة الصناعات الصغيرة و المتوسطة بمجمع سى بى سى الصناعى بقطعة الرض رقم 5

339 - اروماتيك جروب لصناعة الرضيات AROMATIC GROUP   قيدت فى   30-05-2022 برقم 

ايداع    33239 ورقم قيد   158373   فرعى  عن تعديل النشاط /   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتقطيع 

الرضيات من الواح اتش دى اف و اس بى سي )HDF و SPC (  تجارة الجملة والتجزئة للواح اتش دى اف 

و اس بى سى )HDF  و SPC ( بالمناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة .   وذلك دون إلخلل 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 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 المنوفية قطعه رقم )222-223( امتداد المنطقه الصناعيه الخامسه - السادات

340 - أبو علم للدواجن   قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    33091 ورقم قيد   181071   فرعى  

عن تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو 

اللحوم.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القليوبية افتتاح الفرع / العقار بحوض ابو يحيى - عزبة الجنادى - خلوة سنهرة

341 - بباى للمنتجات الغذائية   قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    32902 ورقم قيد   187484   فرعى  

عن اقامة وتشغيل محل لبيع العصائر والمثلجات   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 382 ش فيصل -

342 - بباى للمنتجات الغذائية   قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    32902 ورقم قيد   187484   فرعى  

عن اقامة وتشغيل محل لبيع العصائر والمثلجات   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 القاهرة المحل التجاري رقم )73( بالسوق القديم - مدينة 

الرحاب - التجمع الول - القاهرة الجديدة - القاهرة
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343 - نهضة مصر للتنمية والزراعة   قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    33097 ورقم قيد   187671   

فرعى  عن تجاره السمده والمبيدات الزراعية والتقاوي والبذور

  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 4 أ شارع رفاعه

344 - نهضة مصر للتنمية والزراعة   قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    33097 ورقم قيد   187671   

فرعى  عن تجاره السمده والمبيدات الزراعية والتقاوي والبذور

  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 166 شارع التحرير - باب اللوق - عابدين - القاهرة

345 - العتال للحديد و الصلب   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    33572 ورقم قيد   42011   فرعى  

عن تجارة الحديد والصلب ومواد البناء   والستيراد 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 كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع رقم 9/ ب / 2013 بطريق مصر 

اسماعيلية الصحراوي - قسم النزهه

346 - مغامرات للنشطة الترفيهية و رحلت السفاري   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    33588 ورقم 

قيد   58231   فرعى  عن تنظيم مهرجانات و معارض بشرط استصدار تراخيص كل معرض على حده 

   اقامة محلت بلي استيشن و العاب الكترونية 

   تنظيم حفلت عامة و مخيمات و رحلت سفاري 

   اقامة و تشغيل و ادارة كافيتريات ثابته 

   اقامة مدن ترفيهية )ملهي (

   التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا 

   الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية 

   التوريدات العمومية 

    اقامة و تشغيل مركز لعداد و تدريب الموارد البشرية 

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

 وي ج وز 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 طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة تعديل 

الفرع 9 شارع كوبري القبه - الوايلي - القاهرة
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347 - الصقر لنظمة كاميرات المراقبة   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    33535 ورقم قيد   86248   

فرعى  عن غرض الشركة :توريد وتركيب الجهزة للمنشات من الداخل فقط مثل كاميرات المراقبة   اجهزة 

النذار   البواب اللكترونية والصيانة المتنقلة لما سبق مع مراعاةقرار وزيرالدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنة 

2003  التوريدات العمومية  والتوكيلت التجارية   والتجارة العمة والتوزيع فيما هو مسموح بة قانونا 

 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 لم زاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و بشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم 2 مول بانوراما الشروق - مدينة الشروق

348 - امباور بانكر تريدنج للخدمات البترولية Empower Bunker Trading   قيدت فى   2022-05-31 

برقم ايداع    1000004 ورقم قيد   134872   فرعى  عن اضافة نشاط الى غرض الشركة ليصبح غرض 

الشركة على النحو التالى : الوساطة التجارية / تجارة الزيوت والمنتجات البترولية والكيماويات / تقديم 

الستشارات الفنية الخاصة بالسفن ومستلزماتها )فيما عدا 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 المال ولئحته التنفيذية / تجارة 

وتوزيع قطع غيار السفن والحبال ودهانات السفن / القيام بأعمال الشحن والتفريغ فى مجال غرض الشركة / 

تصدير وتجارة وتوزيع جميع انواع المنتجات الغذائية والكهربائية واللكترونية ومستلزماتها 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 أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز لها ن تندمج فى شركة أخرى أو معها أو أن تتحول الى شركة 

من طبيعة أخرى وذلك كله طبقاً لحكام القانون / اعمال الغوص التجارى / تموين السفن بالوقود والزيوت والمياة 

/ النقل البرى للمواد البترولية / النقل البحرى للمواد البترولية  ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو 

البضائع )الداخلى   الدولى( 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  بجهة محافظة 

السويس مكتب ادارى - بالدور الخامس - بالعقار رقم 11 - شارع رياض واحمد عبدالعزيز - بفندق ردس - بور 

توفيق

349 - كورتينا للتجارة والتوريدات   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    33640 ورقم قيد   140130   

فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة الستائر والمفروشات.

التوريدات العمومية.

التوكيلت التجارية.

  تلتزم الشركةباحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, 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.

القيام بأعمال الديكور.

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / وحدة رقم s3:55 بالدور الول بالمركز التجارى داون 

تاون - التجمع الخامس .
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350 - شوز كلوب Shoes Club   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    33387 ورقم قيد   153197   

فرعى  عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون 

رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى 

حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض تجارة الملبس الجاهزة والحذية اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس 

الجاهزة والحذية 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة افتتاح فرع محل تجاري رقم )13.15( ب الدور )البدروم( بالبرج رقم 3 ابراج سيتي مول - 

شارع عطيه الصوالحي - مدينة نصر

351 - شوز كلوب Shoes Club   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    33390 ورقم قيد   153197   

فرعى  عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون 

رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى 

حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض تجارة الملبس الجاهزة والحذية اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس 

الجاهزة والحذية 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل تجاري رقم 619 و الكائن في جراند مول المعادي - الدور الرابع- بعد 

الرضي و الميزانين

352 - اورينتال كوكارى للمطاعم - طبالى   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    33622 ورقم قيد   

187764   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 

sky   بالدور الثاني فوق الرضيsx_112 التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة الوحده

walk مول اركان 2 _محور كريزي ووتر _مدخل زايد  الشيخ زايد

353 - اورينتال كوكارى للمطاعم - طبالى   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    33622 ورقم قيد   

187764   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 القاهرة العقار رقم 118 شارع 26 يوليو – الزمالك – قصر 

النيل – محافظة القاهرة
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 محو - شطب

1 - نوران لصناعه الملبس الجاهزه منال علي السيد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   9619 قيد فى 

15-12-2004 برقم ايداع  1529 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

2 - اللجى اسطورة الجينز لصاحبها )مزاحم علي اللجى(  تاجر فرد سبق قيده برقم   155645 قيد فى 

18-10-2020 برقم ايداع  37079 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

3 - الفا للستثمار السياحي لصاحبها مايكل سعد جيد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   97778 قيد فى 

12-10-2016 برقم ايداع  31111 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو - غلق 

المنشاة

4 - رودى فيلد RODYVEILED لصاحبها احمد عبد الفتاح عبد السلم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   

103943 قيد فى 28-03-2017 برقم ايداع  11500 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل 

امر محو لنتهاء اعمال التصفية

5 - وليد محمدى غانم محمد للستثمار الصناعى لصاحبها وليد محمدى غانم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   

68334 قيد فى 01-09-2013 برقم ايداع  18602 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل امر 

محو قيد المنشاة بالسجل التجارى

6 - الصقر للستثمار العقارى و المقاولت العامة لصاحبها )فرحان احمد محمود محمد(  تاجر فرد سبق قيده برقم   

153904 قيد فى 14-09-2020 برقم ايداع  31214 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل 

امر محو قيد المنشاة بالسجل التجارى

7 - دعاء عزالدين ابراهيم السروري لصاحبها )دعاء عزالدين ابراهيم السروري(  تاجر فرد سبق قيده برقم   

180108 قيد فى 23-01-2022 برقم ايداع  4128 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل امر 

محو قيد المنشاة بالسجل التجارى

8 - المالكي للسكان والتشييد والبناء لصاحبها )سالم بن جابر بن حسن المالكي(  تاجر فرد سبق قيده برقم   

113783 قيد فى 07-12-2017 برقم ايداع  48422 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل 

أمر محو

9 - النورلتجاره الكمبيوتر لصاحبها ايهاب احمد بسطاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   6530 قيد فى 

26-10-2004 برقم ايداع  1689 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

10 - الندلس لتكنولوجيا المياه و الصرف الصحي لصاحبها ياسر سالم محمد حسن نشوان  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   81086 قيد فى 17-03-2015 برقم ايداع  7497 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل 

أمر محو

11 - دوك كافية لصاحبها صلح الدين خنانى محمد كيلنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   107187 قيد فى 

04-07-2017 برقم ايداع  23354 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

12 - مكة للتجارة     لصاحبتها : هالة قناوي إسماعيل رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   178598 قيد فى 

27-12-2021 برقم ايداع  63398 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

13 - قطن x قطن للملبس الجاهزة لصاحبها رضا اسماعيل احمد اسماعيل عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   

43368 قيد فى 13-01-2010 برقم ايداع  677 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد 

المنشاة بالسجل التجارى

14 - كمبيوسيس للتكنولوجيا  تاجر فرد سبق قيده برقم   44766 قيد فى 22-03-2010 برقم ايداع  6130 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل لمحو قيد المنشاة بالسجل التجارى

15 - واحد و ستة من عشرة للبرمجيات لصاحبها حسام غريب محمد ياسين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   

77488 قيد فى 02-11-2014 برقم ايداع  25976 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل محو 

قيد المنشاة بالسجل التجارى

16 - سيلف ترييننج SELF TRAINNING)STO( لصاحبها محمد ابراهيم شحاته بيومي الكافي  تاجر فرد 

سبق قيده برقم   104316 قيد فى 06-04-2017 برقم ايداع  12842 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - 

شطب السجل لمحو قيد المنشاة بالسجل التجارى
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17 - ديو فارما للتجارة Dew Pharma لصاحبها )شروق سمير عباس ذكى الحلوانى(  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   179122 قيد فى 05-01-2022 برقم ايداع  902 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل 

لمحو قيد المنشاة بالسجل التجارى

18 - المركز الطبي لعلج التخاطب والحالت الخاصة لصاحبها علياء قدري سيد أحمد النجار  تاجر فرد سبق 

قيده برقم   60035 قيد فى 15-08-2012 برقم ايداع  16945 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب 

السجل لمحو قيد المنشاة بالسجل التجارى

19 - البركه لتجارة القمشة واكسسوار الملبس وتجارة الملبس لصاحبها )احمد ابراهيم حميدى(  تاجر فرد سبق 

قيده برقم   149563 قيد فى 09-06-2020 برقم ايداع  16633 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - 

شطب السجل امر محو

20 - التجمع للتجارة لصاحبها )اشرف ابراهيم ابراهيم النحاس(  تاجر فرد سبق قيده برقم   180259 قيد فى 

25-01-2022 برقم ايداع  4659 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد المنشاة 

بالسجل التجارى

21 - اشرف سعيد للطاقه المتجدده لصاحبها اشرف سعيد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   74676 قيد فى 

18-06-2014 برقم ايداع  15082 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد المنشاة 

بالسجل التجارى

22 - كيان للتجارة والتوريدات لصاحبتها: نيفين رمضان محمد محمد ابو النصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   

160985 قيد فى 31-01-2021 برقم ايداع  4582 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل محو 

قيد المنشاة بالسجل التجارى

23 - جولد ثوب لتجارة وصناعة الملبس لصاحبها )اسامه محمد على شحاته(  تاجر فرد سبق قيده برقم   

180386 قيد فى 26-01-2022 برقم ايداع  5086 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر 

محو

24 - بيونير سوفت ماجد نبيل عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   359773 قيد فى 27-04-2004 برقم 

ايداع  6938 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد المنشاة بالسجل التجارى

25 - ايكوزECHOS لصاحبها طارق صالح الجارحى السيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   102172 قيد فى 

15-02-2017 برقم ايداع  5786 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

26 - منشأة النجم للصناعات المعدنية والبلستيكية لصاحبها شريف حلمى محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   

25918 قيد فى 22-07-2007 برقم ايداع  14266 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر 

محو

27 - بلك بينجو لصاحبها )كريم محمد عبدالعزيز ادريس(  تاجر فرد سبق قيده برقم   148520 قيد فى 

17-03-2020 برقم ايداع  12471 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

28 - الوفاق للستثمار العقارى لصاحبها )باسمه خميس يوسف عبدالرحمن واكد(  تاجر فرد سبق قيده برقم   

122892 قيد فى 11-07-2018 برقم ايداع  29793 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل 

امر محو

29 - شادى فارس حافظ بشوت لصاحبها  شادى فارس حافظ بشوت  تاجر فرد سبق قيده برقم   166283 قيد 

فى 23-05-2021 برقم ايداع  22493 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو
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رأس المال

1 - توب وورلد للصناعات لصاحبها )عبد الكريم مختار عبدا سعيد( تاجر فرد سبق قيده برقم   115642 قيد 

فى 15-01-2018 برقم ايداع   2298 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

2 - المصرية الوربية للصناعات المكملة لسيارات لصاحبها ايمن سالمان سليم سالمان تاجر فرد سبق قيده برقم   

115806 قيد فى 18-01-2018 برقم ايداع   2966 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  2,000,000.000

3 - هاي جرين لصاحبها )علء عبدالصادق حميده سعد( تاجر فرد سبق قيده برقم   143063 قيد فى 

28-11-2019 برقم ايداع   50721 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

4 - مركز مصر للتحاليل الطبية لصاحبها )عزه محمد محمد عفيفى النجار( تاجر فرد سبق قيده برقم   184166 

قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع   20643 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

5 - الوصفي لتكنولوجيا تصنيع المعادن تاجر فرد سبق قيده برقم   182797 قيد فى 08-03-2022 برقم ايداع   

14567 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

6 - كوكو وروما لتصنيع الملبس  لصاحبها تامر فتحى عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   151433 قيد فى 

22-07-2020 برقم ايداع   22432 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

60,000.000

7 - الزهراء لتصنيع البلستيك لصاحبها عماد علواني السيد ابو الجلجل تاجر فرد سبق قيده برقم   109878 قيد 

فى 20-09-2017 برقم ايداع   34631 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

4,000,000.000

8 - جذور تريد للتجارة لصاحبها )سهير فتحى عبدالفتاح الجندى( تاجر فرد سبق قيده برقم   186202 قيد فى 

08-05-2022 برقم ايداع   26524 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000
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العناوين 

1 - الدله لستصلح الراضي والستثمار العقاري والمقاولت لصاحبها شريف السيد محمد محمد الدله تاجر فرد 

سبق قيده برقم    101349 قيد فى 23-01-2017 برقم ايداع    2832 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة 81 رمزيه - شرق طريق مصر السكندريه الصحراوى - الكيلو 58 مطلع الثورة 

الخضراء - القطا

2 - الواحة لصاحبها )شريف احمد محمد ابراهيم( تاجر فرد سبق قيده برقم    181489 قيد فى 2022-02-17 

برقم ايداع    10057 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

محل رقم 2 ) كافيتريا ( - السوق التجارى - ابراج السعودية - المساحة الواقعة بين برج 51 - 52 - الميرية

3 - الزهراء الصلي -توب تك لصاحبها أحمد عطية عدلي عبدالمحسن تاجر فرد سبق قيده برقم    37612 قيد 

فى 15-03-2009 برقم ايداع    5183 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى 

سويف تعديل العنوان / قطع ارقام 54 / 55بقطاع الصناعات الهندسيه- كوم ابو راضي

4 - سيجما كيدز لصاحبها )محمد حسن عباس حسن( وفقاً لحكام قانون 72 لسنة 2017 تاجر فرد سبق قيده برقم    

137857 قيد فى 25-07-2019 برقم ايداع    31245 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة شارع اللواء السلمي من شارع صلح الدين - اسبيكو -

5 - هيبتون لتصنيع الورق لصاحبها مؤتمن احمد على ابراهيم الجارحى تاجر فرد سبق قيده برقم    85751 قيد 

فى 27-08-2015 برقم ايداع    24184 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح فرع انتاجي قطعه رقم 584 - منطقة الصناعات الصغيرة - منطقة الورش - التجمع الثالث - مدينة 

القاهرة الجديدة

6 - الدله لستصلح الراضي والستثمار العقاري والمقاولت لصاحبها شريف السيد محمد محمد الدله تاجر فرد 

سبق قيده برقم    101349 قيد فى 23-01-2017 برقم ايداع    2832 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعة 81 رمزية - شرق طريق اسكندرىة الصحراوى - الكيلو 58 مطلع الثورة 

الخضراء- القطا

7 - كريم محمود عبدالفتاح محمود عمار لصاحبها )كريم محمود عبدالفتاح محمود عمار( تاجر فرد سبق قيده 

برقم    184129 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع    20428 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - ابراج سما - الوحدة رقم ) 102 ( - الدور العاشر - عمارة رقم 19 - 

نموذج S - بمنطقة ) د ( - من مشروع سما المقطم

8 - النصر للتشغيلت المعدنية لصاحبها )محمد عبدالحميد محمد أحمد( تاجر فرد سبق قيده برقم    109374 قيد 

فى 06-09-2017 برقم ايداع    32508 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

ش عمر بن الخطاب وراق العرب - الوراق

9 - المصرية لتجارة وتشكيل المعادن لصاحبها: سيد محمد السيد محمد خاطر تاجر فرد سبق قيده برقم    

159666 قيد فى 03-01-2021 برقم ايداع    21 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القليوبية تعديل العنوان : كفر رمادة

10 - ريل ميننج سرفيز REAL MINING SERVICES لصاحبها محمد رفعت زاهر محمد تاجر فرد سبق 

قيده برقم    104820 قيد فى 23-04-2017 برقم ايداع    14702 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - غرفتين بالشقة رقم 14 بالدور السادس بالعقار رقم 6 شارع 

الزهور - عمارة زاهر بلزا - شارع العروبة

11 - جرين سمايل لصاحبها )حاتم فؤاد عبد اللطيف محمد الكومي( تاجر فرد سبق قيده برقم    123779 قيد فى 

05-08-2018 برقم ايداع    33360 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع محل رقم 4/2 بالعقار رقم 20 شارع ابن الهيثم متفرع من عباس العقاد - المنطقة الولي - مدينة 

نصر - القاهرة

12 - جرين سمايل لصاحبها )حاتم فؤاد عبد اللطيف محمد الكومي( تاجر فرد سبق قيده برقم    123779 قيد فى 

05-08-2018 برقم ايداع    33360 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - عقار رقم 100 تقسيم المنطقة السادسة - ش مصطفى النحاس - قسم مدينة نصر اول
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13 - المهندس للتنميه العمرانيه )محمد احمد سالم محمد( وفقا لحكام القانون 8 97 تاجر فرد سبق قيده برقم    

359271 قيد فى 04-04-2004 برقم ايداع    5517 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع / S/5/6 الحى الثالث - منطقة خمسة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة

14 - المهندس للتنميه العمرانيه )محمد احمد سالم محمد( وفقا لحكام القانون 8 97 تاجر فرد سبق قيده برقم    

359271 قيد فى 04-04-2004 برقم ايداع    5517 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة 38 بلوك أ - مركز خدمات - التجمع الول - القاهرة الجديده

15 - المنار للطوب السمنتى  ) لصاحبها خالد عبد الفتاح على على ( تاجر فرد سبق قيده برقم    33394 قيد 

فى 02-07-2008 برقم ايداع    24584 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح الفرع / الجيزة مركز الصف ناحية عرب ابو ساعد بجوار شركة ارسكو لصيانة معدات السمدة

16 - جولدن ايجل ) لصاحبها عبدالرحمن صبحي العزب ابراهيم ( تاجر فرد سبق قيده برقم    114337 قيد فى 

19-12-2017 برقم ايداع    50533 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

تعديل العنوان - الدور الول - ش موسى عطيه - بركة السبع شرق - امام المستشفى ملك محمد فاروق صبرى - 

بركة السبع

17 - سيجما ابترونيكس لصناعه البصريات - عادل ابراهيم توفيق ابو العل تاجر فرد سبق قيده برقم    4254 

قيد فى 03-03-2003 برقم ايداع    238 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - 2 ش سياج من ش الشركة تقسيم ابو العز ثان - مدينة السلم

18 - ميكر للملبس الجاهزة MAKER  لصاحبها هشام فتحى حسن مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    

143551 قيد فى 10-12-2019 برقم ايداع    52429 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة بالدور الرضى بالعقار رقم  25 - شقة 1 - عمارات المتداد والتموين  

بجوار سنتر سيتى ستارز - امتداد مكرم عبيد

19 - الشرق ستيل لتشكيل المعادن و التوريدات العمومية لصاحبها )ايهاب حافظ مجاهد على( تاجر فرد سبق قيده 

برقم    140746 قيد فى 09-10-2019 برقم ايداع    42361 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة المنوفية افتتاح الفرع قطعه رقم 9/8 مجموعه ج المنطقة الصناعية الخامسة - السادات

20 - الجبالى السيد محمد احمد  لصاحبها : الجبالى السيد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    167789 قيد 

فى 22-06-2021 برقم ايداع    28429 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القليوبية محل رقم 21 مبنى المركز العالمى التجارى الحى الول

21 - الجبالى السيد محمد احمد  لصاحبها : الجبالى السيد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    167789 قيد 

فى 22-06-2021 برقم ايداع    28429 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

سوهاج افتتاح الفرع العقار رقم 4 شارع المصيحات فاوجلي مركز ساقلته محافظة سوهاج

22 - المصرية الوربية للصناعات الكيماوية لصاحبها كرم ابراهيم شحاته جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم    

41416 قيد فى 05-10-2009 برقم ايداع    20035 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة المنوفية فرع انتاجى : قطعة الرض الصناعيه رقم ) 89 , 90 , 101 , 102 ( بالمنطقه الصناعيه 

ورش الصناعيه الرابعه - مدينة السادات

23 - المصرية الوربية للصناعات الكيماوية لصاحبها كرم ابراهيم شحاته جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم    

41416 قيد فى 05-10-2009 برقم ايداع    20035 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة المنوفية تعديل العنوان - القطعة 91 - المنطقة الصناعية الرابعة

24 - كايرو ليد لصاحبها مازن محمد كامل هيكل تاجر فرد سبق قيده برقم    75393 قيد فى 2014-07-24 

برقم ايداع    17715 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

20 عمارات صقر قريش - محل رقم 9 - الشيراتون

25 - هوت لين لصاحبها سامح احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    97336 قيد فى 2016-09-27 

برقم ايداع    29504 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان - 

40 ش الخليفة المر مدينه نصر اول القاهرة الي الوحدة رقم 10/1 ب مجمع الشباب للصناعات الحرفيه والمهنيه 

بالمنطقة 

)C1( الصناعيه مدينة العاشرمن رمضان الشرقية وبذلك ينقل القيد الى سجل تجارى استثمار العاشر من رمضان
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26 - كايرو ليد لصاحبها مازن محمد كامل هيكل تاجر فرد سبق قيده برقم    102767 قيد فى 2017-03-01 

برقم ايداع    7750 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 20 

عمارات صقر قريش - محل رقم 9 - الشيراتون

27 - الوصفي لتكنولوجيا تصنيع المعادن تاجر فرد سبق قيده برقم    182797 قيد فى 08-03-2022 برقم 

ايداع    14567 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج افتتاح الفرع 12 شارع 

ديوان الري - مركز البلينا - سوهاج

28 - بلك سوان للزياء لصاحبها )عزه شعبان عبدالغنى جمال الدين( تاجر فرد سبق قيده برقم    183558 قيد 

فى 21-03-2022 برقم ايداع    17790 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة توضيح العنوان  عماره رقم 10 شارع محمد فرحات من شارع الربعين _ منشيه السد العالي

29 - ايه تو زد A2Z لصاحبها مبارك ناجح ماهر متوشالح مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم    104908 قيد فى 

26-04-2017 برقم ايداع    15027 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر الوحدات )19-20( بقطاع )الصناعات الهندسية( بمجمع الصناعات الصغيرة بمدينه الغردقة

30 - الشروق للتعدين لصاحبها يسري محمد محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    18725 قيد فى 

09-05-2006 برقم ايداع    6159 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اصبح المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط القطعة رقم 100 منطقة عرب ابو ساعد

31 - احمد عبدالله احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    135716 قيد فى 28-05-2019 برقم ايداع    

22875 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوا ن- 56 شارع محمد 

حسنين هيكل مربع 6 مدينه نصر القاهرة

32 - اورجانيكس فود لصاحبها )ماجد محمد عبد السلم القمرى( تاجر فرد سبق قيده برقم    146011 قيد فى 

27-01-2020 برقم ايداع    4090 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ 

تعديل العنوان ليصبح / قطعه رقم 23/24 قطاع الصناعات الغذائيه بالمنطقه الصناعيه - بلطيم

33 - اورجانيكس فود لصاحبها )ماجد محمد عبد السلم القمرى( تاجر فرد سبق قيده برقم    146011 قيد فى 

27-01-2020 برقم ايداع    4090 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ 

الغاء الفرع الكائن / قطعه رقم 23 ,24 قطاع الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية - بلطيم

34 - عماد الدين محمد صايغ لصاحبها عماد الدين محمد صايغ تاجر فرد سبق قيده برقم    63485 قيد فى 

02-01-2013 برقم ايداع    1427 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان - القطعة رقم 16 ب - بلوك 20014 - المتداد الغربى - المنطقة الصناعية -

35 - عماد الدين محمد صايغ لصاحبها عماد الدين محمد صايغ تاجر فرد سبق قيده برقم    63485 قيد فى 

02-01-2013 برقم ايداع    1427 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح الفرع / قطعة رقم )3P40-B( بمنطقة التجمعات الصناعية

36 - المشتل للستثمار الزراعى لصاحبها )عبد الحميد سعيد عبد الحميد خضر( تاجر فرد سبق قيده برقم    

109460 قيد فى 10-09-2017 برقم ايداع    32870 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة المنوفية افتتاح الفرع / قطعة الرض الزراعية ملك عبد الحميد سعيد عبد الحميد خضر الكائنة بقرية 

السكرية بجوار مسجد الرحمن

37 - زينكو لصاحبها )ياسر الزين قسم السيد حمد النيل( تاجر فرد سبق قيده برقم    132491 قيد فى 

07-03-2019 برقم ايداع    10908 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان : 22 شارع الكؤثر - الدور الول فوق الرضي من شارع جامعة الدول العربيه -الدقي - الجيزه - 

وبذلك تم نقل القيد الى مكتب استثمار 6 اكتوبر

38 - تريجر للستثمار العقاري TREASURE FOR REAL ESTATE لصاحبها )مي احمد محمد محمد

 سيد احمد( تاجر فرد سبق قيده برقم    149717 قيد فى 15-06-2020 برقم ايداع    17210 وفى تاريخ  

29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 9 شارع البدر - روكسي

39 - تساهيل للصناعات البلستيكية لصاحبها )ياسر محمد توفيق ابراهيم البربرى( تاجر فرد سبق قيده برقم    

118021 قيد فى 04-03-2018 برقم ايداع    10465 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة المنوفية تعديل العنوان - قطعة ارض صناعية رقم 23 - منطقة الورش الصناعية السادسة
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40 - الفا للكيماويات  لصاحبها : السيد محمد السيد الجز تاجر فرد سبق قيده برقم    163317 قيد فى 

14-03-2021 برقم ايداع    12117 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 

الوحده رقم3 نموذج د بمجمع الصناعات الصغيره والمتوسطة بالمنطقة الستثمارية -

41 - كيان جروب لصاحبها احمد سامح فرج عتريس عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    166600 قيد فى 

30-05-2021 برقم ايداع    23720 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

14 حارة البوشي - الشرابية

42 - كيان جروب لصاحبها احمد سامح فرج عتريس عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    166600 قيد فى 

30-05-2021 برقم ايداع    23720 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

46 شارع بباوي برسوم - الشرابية

43 - كيان جروب لصاحبها احمد سامح فرج عتريس عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    166600 قيد فى 

30-05-2021 برقم ايداع    23720 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

20 حارة البوشي - الشرابية

44 - كونسبت Concept لصاحبها )احمد محمد تركى حسنين بركات( تاجر فرد سبق قيده برقم    182254 

قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع    12274 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة مدينة السلم - مساكن اسكندرية 2 - بلوك 35 - مدخل 1- شقة 7

45 - درة النتاج الحيواني لصاحبها )احمد عبد الغني ابراهيم هلل( تاجر فرد سبق قيده برقم    185270 قيد 

فى 17-04-2022 برقم ايداع    23892 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القليوبية تعديل العنوان - قرية قلما
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النشاط

1 - المصرية للعمال الليكتروميكانيكية ) E.E.C ( لصاحبها على ابراهيم على فودة تاجر فرد سبق قيده برقم  

38261 قيد فى 15-04-2009 برقم ايداع    7640وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

اضافة نشاط/ توريدات العمومية ومقاولت

2 - سيجما كيدز لصاحبها )محمد حسن عباس حسن( وفقاً لحكام قانون 72 لسنة 2017 تاجر فرد سبق قيده برقم  

137857 قيد فى 25-07-2019 برقم ايداع    31245وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

غرض الشركة / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

HELIOPOLIS FOR REAL                       3 - هليوبوليس للستثمار العقارى والتوريدات

ESTATE INVESTMENT & SUPPLIES لصاحبها كريم كرم عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  

163503 قيد فى 17-03-2021 برقم ايداع    12903وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

غرض الشركة /انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017/ الستثمار العقارى ) بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده 

والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقه شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقاً مع 

مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربيه رقم 

356 لسنة 2008 (انشطة خارح قانون 72 لسنة 2017التوريدات العمومية التسويق العقاري  مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى صاحب المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمبائرة النشاط  

تلتزم المنشأة بإفراد حسابات مستقلة ومركز مال مستقل لكل غرض على حده

4 - اى ام اس للصناعة EMS لصاحبها ابراهيم السيد حسين يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  79474 قيد فى 

18-01-2015 برقم ايداع    1363وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة : اقامة 

وتشغيل مصنع لنتاج ورق كرافت وفلوتنج وكرتون دوبلكس.    اقامة وتشغيل مصنع لنشر وتقطيع وجلى وتلميع 

الرخام والجرانيت.    اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات البلستيك.اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتجهيز وتبريد 

وتجميد وتجفيف وتعبئة جميع انواع الخضروات والفاكهة . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وعصر وتكرير الزيوت 

النباتية وصناعة الصابون والمنطفات والمسلى الصناعى والشورتنج    مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و 

القرارات السارية وعلى صاحب المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لممارسة نشاطها

5 - اناليتيكا  ) لصاحبها احمد محمد علي ابراهيم ابو علم ( تاجر فرد سبق قيده برقم  159394 قيد فى 

28-12-2020 برقم ايداع    50034وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط المنشأة : 

تشغيل واداره محطات شبكات التصالت
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6 - الدولية لتكنولوجيا المعلومات لصاحبها : حسنى داخلى محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  169492 قيد فى 

29-07-2021 برقم ايداع    34351وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط المنشاه بعد 

التعديل - انشطه قانون 72 لسنه 2017 صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية 

وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز البيانات, وأنشطة التعهيد, وتطوير البرمجيات, والتعليم التكنولوجي.  

أعمال  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  •

تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  •

إدخال البيانات على الحاسبات  إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  •

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  • وبالوسائل اللكترونية.  •

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  •

بيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر  أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  •

o  تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الساسية للمعلومات والتصالت واكسسواراته واللب توب.  •

تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات  • o  اعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات

تنظيم  حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال  أنشطة من خارج قانون 72 لسنة 2017  •

التسويق اللكتروني  مركز تدريب وتنمية موارد بشرية وتعليم لغات.  • المؤتمرات وخدمات العلقات العامة  •

تقديم  خدمات الدعاية والعلن والتصوير الفوتوغرافي وخدمات إعلمية وصحفية.  • والتدريب عليه.  •

توريدات عمومية.  مع اللتزام بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة  خدمات حكومية.  •

بقانون الستثمار مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى صاحب المنشاة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة النشاط.

7 - وايت هورس لصاحبها علء الدين مصطفى حسين اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  73671 قيد فى 

08-05-2014 برقم ايداع    11052وفى تاريخ  14-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط المنشاة : 

المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة . الستيراد والتصدير . النتاج الحيواني والداجن والسمكي ومنه . تربيه 

جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم. وكل ما سبق مع مراعاة ما 

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه 

2008 مع افراد حسابات مستقله ومركز خاص لكل نشاط على حده مع اللتزام بأفراد حسابات مستقله ومركز 

مالي مستقل لكل نشاط على حده .

8 - المصريه للصناعات الهندسيه لصاحبها )احمد رضا احمد محمد عباس( تاجر فرد سبق قيده برقم  112226 

قيد فى 05-11-2017 برقم ايداع    42463وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط المنشاه 

. 1. اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع البواب و الكباين 2. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تجميع المصاعد و السللم 

الكهربائية وقطع الغيارو المستلزمات 3. تركيب وصيانه المصاعد 4. تشغيل وتشكيل المعادن مع افراد حسابات 

مالية و مركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار . مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات 

السارية وعلي المنشاة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشره و نشاطها.

9 - جولدن ايجل ) لصاحبها عبدالرحمن صبحي العزب ابراهيم ( تاجر فرد سبق قيده برقم  114337 قيد فى 

19-12-2017 برقم ايداع    50533وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة : 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال التوصيف 

والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . استيراد  قطع غيار السيارات . التوكيلت التجارية

10 - توب وورلد للصناعات لصاحبها )عبد الكريم مختار عبدا سعيد( تاجر فرد سبق قيده برقم  115642 قيد 

فى 15-01-2018 برقم ايداع    2298وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة 

اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع وتجميع الجهزة الكهربائية و اللكترونية وقطع غيارها و مستلزماتها   مع مراعاة 

ماورد بقرار وزاره الدفاع والنتاج لحربي رقم 64 لسنه2003   2 الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية  

مع مراعاة احكام القانون 120 لسنة1982 و القانون 121 لسنه 1982 بشأن القيد المستوردين و تنظيم اعمال 

الوكالة التجارية.  مع افراد حسابات مستقلة و مركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدا  مع مراعاة احكام القوانين و 

اللوائح السارية وعلي المنشاة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشره و نشاطها.

11 - تركى للمعادن لصاحبها اسامه على عبد الهادى تركى تاجر فرد سبق قيده برقم  36216 قيد فى 

21-12-2008 برقم ايداع    26360وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض النشاط : 

اقامة وتشغيل مصنع لنتاج باب من الكريتال وارفف معدنية وتشكيل المعادن . مقاولت عامة
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12 - يال إيجيبت YALLA EGYPT لصاحبها )طارق محمد على محمد( تاجر فرد سبق قيده برقم  137894 

قيد فى 28-07-2019 برقم ايداع    31344وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض 

المنشاة : انشطة قانون 72 : تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتعات العمرانية الجديدة ـ انشطة خارج 

قانون 72 :-    التوريدات العامة / ادارة المطاعم والكافيهات / بيع وشراء مستلزمات الكمبيوتر المحمول

13 - ميكر للملبس الجاهزة MAKER  لصاحبها هشام فتحى حسن مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  143551 

قيد فى 10-12-2019 برقم ايداع    52429وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض 

المنشاة : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز الملبس  الكاجوال بكافة انواعها . تجارة الجملة والتجزئة للملبس 

الجاهزة . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية . وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها

Arak ) 14 - اراك للتوريدات العموميه ومستحضرات التجميل لصاحبها  ) احمدعبدالمطلب الدسوقى عبدالمطلب

for general supplies and cosmetics  تاجر فرد سبق قيده برقم  99660 قيد فى 2016-12-05 

برقم ايداع    39127وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض المنشاة : اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنظفات ومستحضرات العناية الشخصية والمطهرات والمعطرات وصناعة الكيماويات والشحوم 

والزيوت ) نباتبه وحيوانية ( والمحاليل المختلفه ومنتجات الغذيه واقراص الحلوى بمختلف انواعها واشكالها 

والكيماويات عضويه وغيرعضويه المصرح بها والمستحضرات التجميليه والمستلزمات الطبيه / التوريداتالعمومية

15 - الياسمين للستثمار العقارى والمقاولت لصاحبها )محمد مصطفى محمد مصطفى شريف( تاجر فرد سبق 

قيده برقم  134687 قيد فى 24-04-2019 برقم ايداع    19151وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  انشطه داخل قانون 72 لسنه 2017 : الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 

النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق 

السياسية التى تجعلها قابلة للستزراع . واستزراع الراضى المستصلحة . ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون 

الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع وليس الرى 

بطريق الغمر ـ المقاولت العامة والمتخصصة فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم لسنة وقرار 

رئيس الجمهورية رقم لسنة مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حده مع مراعاه 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة فى الحصول على كافة التراخيص اللزمة

16 - الجبالى السيد محمد احمد  لصاحبها : الجبالى السيد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  167789 قيد فى 

22-06-2021 برقم ايداع    28429وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة . 

تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم . تقديم جميع المشروبات 

الساخنه أو الباردة . .تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.مع 

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

نشاطها .

17 - العالمية للصناعات الكيميائية لصاحبها )ايمن فتحى محمد عبدالرحمن( تاجر فرد سبق قيده برقم  179937 

قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع    3578وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل غرض 

الشركة ليصبح/ اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطع صابون الغسيل وتجميع زيوت طعام مستعمله   وبشرط افراد 

حسابات ماليه مستقله ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدا   ومع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية على المنشاه والحصول على كافة التراخيص اللزمة مباشرة النشاط

18 - كوكو وروما لتصنيع الملبس  لصاحبها تامر فتحى عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  151433 قيد فى 

22-07-2020 برقم ايداع    22432وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط المنشاة : 

تجارة الجملة والتجزئة للملبس بكافة انواعها بالمناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة واقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الملبس

19 - بلك هورس - اسماعيل قرنى عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم  152265 قيد فى 24-03-2003 برقم 

ايداع    3146وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات عمومية .

20 - منشأة التوحيد العربى اسماعيل قرنى عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم  152265 قيد فى 

24-03-2003 برقم ايداع    3146وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / 

توريدات عمومية .
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21 - محطة السعيد لتبريد تجميد الخضروات و الفاكهه لصاحبها محمد سعيد محمد كمال الزهري تاجر فرد سبق 

قيده برقم  77589 قيد فى 05-11-2014 برقم ايداع    26356وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح    أقامة و تشغيل مصنع لفرز و تجهيز و تهيئة و تدريج و تعبئة و تغليف الخضروات و الفاكهه  اقامة و 

تشغيل ثلجة لحفظ الحاصلت الزراعية و اللحوم و اللبان  التصدير

22 - الدوليه للصناعه والتجارة - اركانا لصاحبها )احمد ياسين اسكندرمحمد( تاجر فرد سبق قيده برقم  144825 

قيد فى 05-01-2020 برقم ايداع    576وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط 

ليصبح / اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الثاث و مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و علي 

المنشاه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشرة النشاط

23 - اربن رجز  URBAN RUGS  لصاحبها فادى عمار بيره جكلى تاجر فرد سبق قيده برقم  171903 قيد 

فى 06-09-2021 برقم ايداع    41303وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط قانون 72 

لسنة 2017 . تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة . نشاط قانون 72 لسنة 

2017 . التجارة اللكترونية عبر النترنت . التصدير . تلتزم المنشأة بالقيد في سجل المصدرين وفقاً لحكام 

القانون رقم 118 لسنة 1975 . تلتزم المنشأة بأفراد حسابات مستقلة 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 لسنة 2017 .

24 - احمد عبدالله احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  135716 قيد فى 28-05-2019 برقم ايداع    

22875وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط المنشأه . تجاره الجمله والتجربه للمواد 

الغذائية . أقامه وتشغيل واداره المطاعم . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأه 

الحصول على كافة التراخيثص اللزمة لمباشرة نشاطها.

25 - العالمية للصناعات الكيميائية لصاحبها )ايمن فتحى محمد عبدالرحمن( تاجر فرد سبق قيده برقم  179937 

قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع    3578وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل غرض 

الشركة ليصبح/ اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع قطع صابون الغسيل والصابون السائل   تجميع زيوت الطعام 

المستعمله والمستخدمه والتخلص منها   التصدير  وبشرط افراد حسابات ماليه مستقله و مركز مالي مستقل لكل 

نشاط علي حدا ومع مراعاه احكام القوانين و اللوائح والقرارات الساريه و علي المنشأه الحصول علي كافه 

التراخيص اللزمه لمباشره النشاط
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26 - المشتل للستثمار الزراعى لصاحبها )عبد الحميد سعيد عبد الحميد خضر( تاجر فرد سبق قيده برقم  

109460 قيد فى 10-09-2017 برقم ايداع    32870وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

غرض الشركة / انشطة داخل قانون 72  استصلح و تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع  و استتزراع الراضي المستصلحة و يشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح و الستزراع و ان تستخدم طرق الري الحديثة و ليس الري بطريق الغمر اقل من عشرين 

الف فدان فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و قرار رئيس الجمهورية رقم 

356 لسنة 2008  اقامة المزارع السمكية و كذا صيد السماك   تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك 

لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .  تربية جميع انواع الدواجن و الطيور سواء كان ذلك لنتاج 

السللت  أو التفريخ أو انتاج البيض أو التسمين أو اللحوم   تربية الخيول .  الهندسة الوراثية في المجالت النباتية 

و الحيوانية   اعمال التوصيف و التحليل و التصميم للبرمجيات و قواعد البيانات و التطبيقات بمختلف أنواعها .  

اقامة أو إدارة وتشغيل  وصيانة محطات طلمبات مياة الري وشبكات توزيعها و خطوط نقلها للراضي المخصصة 

للستصلح و الستزراع .  أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية و مشروعات الخدمات و المرافق علي 

اختلف انشطتها و اعادة الهيكلة الفنية و الدارية للمصانع .  التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية و 

استكمال التنمية أو تسويق أو ادارة المناطق الصناعية المنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويشمل ذلك :ـ     

اعداد الدراسات القتصادية و الهندسية و التكنولوجية للمشروعات     انشاء البنية الساسية ومصادر البنية 

الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية   تركيب وصيانة محطات الطاقة الشمسية   حفر أبار المياة و البار غير 

العميقة اللزمة لغراض البترول   العمال المدنية المكملة لعمال الحفر و الصيانة   الخدمات المتعلقة بإنزال 

مواسير التغليف و انابيب النتاج   المراكز التجارية و سلسل المداد وتجارة الجملة و التجزئة و علي الخص 

تجارة الحاصلت الزراعية و تجارة مستلزمات الري الحديث في المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة   

اقامة و تشغيل مصنع لنتاج خراطيم الري   اقامة و تشغيل مصنع لتعبئة المياة الطبيعية   أقامة و تشغيل مصنع 

لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية و السلع التموينية و الستهلكية .  إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع السمدة الزراعية و 

الكومبوست المعدل .   أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017   1  ااقامة المشاتل الزراعية و الصوب الزراعية   2  

المقاولت  العامة و المتخصصة و المتكاملة   3  التوريدات العمومية   4  التوكيلت التجارية  5  تأجير المزارع 

أو تأسيس المزارع وتطويرها   6  تطوير و تهجين سللت من اصناف الفاكهة بما تواكب السوق المحلي و 

العالمي     تلتزم الممشأة بأحكام القانون رقم 120 لسنة  1982في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية ولينشأ 

تاسيس أو تعديل المنشأة اي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها مع  

الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض ,مع اللتزام بإفراد حسابات مالية و مركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة  مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية 

و علي المنشأة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

27 - زينكو لصاحبها )ياسر الزين قسم السيد حمد النيل( تاجر فرد سبق قيده برقم  132491 قيد فى 

07-03-2019 برقم ايداع    10908وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  انشطه داخل قانون 

72 : الستثمار العقاري بالمدن والمجمتعات العمرانيه الجديده والمناطق خارج الوادي بجمهوريه مصر العربيه

28 - الفا للكيماويات  لصاحبها : السيد محمد السيد الجز تاجر فرد سبق قيده برقم  163317 قيد فى 

14-03-2021 برقم ايداع    12117وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة  

اقامة وتشغيل مصنع لنتاج مبيدات الصحة العامة والمنزلية ومطهرات سائلة ومبيدات قوارض وتعبئتها لصالح 

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

لمباشرة نشاطها

29 - كونسبت Concept لصاحبها )احمد محمد تركى حسنين بركات( تاجر فرد سبق قيده برقم  182254 قيد 

فى 27-02-2022 برقم ايداع    12274وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تجاره الجمله 

والتجزئه للسمنت بالمناطق النهائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده   مقاولت التشطيبات والديكور وإنشاء وصيانه 

حمامات السباحه
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30 - الدولية للتوريدات العمومية لصاحبها عبد الحميد محمد غريب مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  70251 

قيد فى 11-12-2013 برقم ايداع    26651وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط المنشأه 

. التوريدات العمومية على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدينة القاهرة الجديدة فقط وفقا لقرارى رئيس مجلس 

الوزراء رقمى 1498 لسنة 2001و 1144 لسنة 2002  . المقاولت العامه والمتكامله والمتخصصه . مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لممارسة 

نشاطها .

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   69503 وتم ايداعه بتاريخ   

07-11-2013  برقم ايداع 23,642.000 الى : تعديل السم التجارى ليصبح/ المل لصاحبها حمدى عزيز 

الدين محمد حمزة

2 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   159394 وتم ايداعه بتاريخ   

28-12-2020  برقم ايداع 50,034.000 الى : اناليتيكا  ) لصاحبها احمد محمد علي ابراهيم ابو علم (

3 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   111276 وتم ايداعه بتاريخ   

24-10-2017  برقم ايداع 40,023.000 الى : منشاة النيل للصناعات الغذائية لصاحبها ) خالد سعيد سيد احمد 

شهاب الدين (

4 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   33394 وتم ايداعه بتاريخ   

02-07-2008  برقم ايداع 24,584.000 الى : المنار للطوب السمنتى  ) لصاحبها خالد عبد الفتاح على على 

)

5 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   114337 وتم ايداعه بتاريخ   

19-12-2017  برقم ايداع 50,533.000 الى : جولدن ايجل ) لصاحبها عبدالرحمن صبحي العزب ابراهيم (

6 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   143551 وتم ايداعه بتاريخ   

10-12-2019  برقم ايداع 52,429.000 الى : ميكر للملبس الجاهزة MAKER  لصاحبها هشام فتحى حسن 

مرسى

7 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   99660 وتم ايداعه بتاريخ   

05-12-2016  برقم ايداع 39,127.000 الى : اراك للتوريدات العموميه ومستحضرات التجميل لصاحبها  ) 

Arak for general supplies and cosmetics ) احمدعبدالمطلب الدسوقى عبدالمطلب

8 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   134687 وتم ايداعه بتاريخ   

24-04-2019  برقم ايداع 19,151.000 الى : الياسمين للستثمار العقارى والمقاولت لصاحبها )محمد 

مصطفى محمد مصطفى شريف(

9 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   151433 وتم ايداعه بتاريخ   

22-07-2020  برقم ايداع 22,432.000 الى : كوكو وروما لتصنيع الملبس  لصاحبها تامر فتحى عطيه

10 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   77589 وتم ايداعه بتاريخ   

05-11-2014  برقم ايداع 26,356.000 الى : محطة السعيد لتبريد تجميد الخضروات و الفاكهه لصاحبها 

محمد سعيد محمد كمال الزهري

11 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   135716 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-05-2019  برقم ايداع 22,875.000 الى : احمد عبدالله احمد محمد

12 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   166600 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-05-2021  برقم ايداع 23,720.000 الى : كيان جروب لصاحبها احمد سامح فرج عتريس عبدا
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الشخاص

1 - كرم ابراهيم شحاته جمعه  مدير فرع المقيد برقم قيد   41416 وتم ايداعه بتاريخ  05-10-2009 برقم 

ايداع    20035تم التأشير فى تاريخ   05-10-2009   بــ  

2 - محمود خليل خليل القرنشاوى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   62761 وتم ايداعه بتاريخ  

19-12-2012 برقم ايداع    26980تم التأشير فى تاريخ   09-01-2018   بــ  تفويض صلحيات للسيد / 

محمد خليل خليل القرنشاوى بطاقة رقم قومى 27602091500959 وهى كالتالى كوكيل مفوض للمنشأه وله 

كافه الصلحيات والمسؤليات الممنوحة من توقيعات وكافة السلطات

3 - الجبالى السيد محمد احمد  مدير فرع المقيد برقم قيد   167789 وتم ايداعه بتاريخ  22-06-2021 برقم 

ايداع    28429تم التأشير فى تاريخ   22-06-2021   بــ  

4 - ايهاب السيد زكريا حسن  مدير فرع المقيد برقم قيد   186792 وتم ايداعه بتاريخ  18-05-2022 برقم 

ايداع    29572تم التأشير فى تاريخ   18-05-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - سايدو لصناعة و تجارة الورق و العلف   شركة سبق قيدها برقم    75465 قيدت فى 2014-08-04 

برقم ايداع   18071 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية تعيين 

السيد / محمد سيد ابراهيم عبدالسلم مصرى الجنسية - مواليد 26 / 10 / 1994 رقم قومى 

29410260102799 مصفى الشركة

2 - شركة الشاتر للتجارة و الصناعه   شركة سبق قيدها برقم    88159 قيدت فى 25-11-2015 برقم ايداع   

33629 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة نهائيا ومحو القيد من السجل 

التجارى

3 - مون تكس لتجارة وتصدير القمشة   شركة سبق قيدها برقم    92417 قيدت فى 06-04-2016 برقم ايداع   

11699 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمدة عام واحد 

اعتبارا من تاريخ التاشير فى السجل التجارى . تعيين الستاذة / ليليان وليم شفيق , انجى ابراهيم فؤاد , مرفت 

ابراهيم رزق , ايمان مكرم متوشلح ) مجتمعين او منفردين (

4 - الت سوليوشن ALT SOLUTIONS   شركة سبق قيدها برقم    115167 قيدت فى 03-01-2018 برقم 

ايداع   547 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية

5 - اونيكس لصناعة البتروكيماويات   شركة سبق قيدها برقم    115816 قيدت فى 28-01-2020 برقم ايداع   

4230 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو للغاء الفرع

6 - اونيكس لصناعة البتروكيماويات   شركة سبق قيدها برقم    115816 قيدت فى 06-11-2019 برقم ايداع   

47095 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو للغاء الفرع

7 - هيدرو سكيبس مصر للستصلح و استزراع الراضى   شركة سبق قيدها برقم    117998 قيدت فى 

04-03-2018 برقم ايداع   10399 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة نهائيا 

وشطب القيد من السجل التجارى - اخلء طرف المصفى السيدة / فاطمه محمد خورشيد ثاقب

8 - ماتشيانغ MA, QIANG و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    119852 قيدت فى 11-04-2018 برقم 

ايداع   16893 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لنتهاء اعمال التصفية

9 - بروكر كي BROKER KEY   شركة سبق قيدها برقم    121129 قيدت فى 15-05-2018 برقم ايداع   

21910 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة بالجماع على تصفية الشركة 

القرار الول : وضع الشركة تحت التصفية وتعيين المصفي وتحديد اتعابه 

تعيين السيد/ خالد شكرى وليم ناصر برقم قومى 27606108800311 القائم باعمال التصفية وتحديد اتعابه 

بمبلغ ألف جنية فقط

10 - سوشيال ميفن SOCIAL MAVEN   شركة سبق قيدها برقم    124927 قيدت فى 12-09-2018 برقم 

ايداع   38103 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل وافق الحاضرون بالجماع على مد مدة 

التصفيه مره اخرى لمدة 15 شهر )خمسة عشر شهر( تبدا من بعد نهاية مدة السبعة أشهر الولى المنتهية بتاريخ 

2021/ 6/ 29

11 - هيليو كير للخدمات الطبية مصر Heliocare Medical Services Egypt   شركة سبق قيدها برقم    

129359 قيدت فى 26-12-2018 برقم ايداع   55435 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل 

الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية .

تحدد مدة التصفية  بـ أحد عشر شهراً  إعتباراً من تاريخ التأشير فى السجل التجارى ويجوز مدها لمدد أخرى إذا 

إقتضت الحاجة لذلك .

12 - باك لينز Back Lines   شركة سبق قيدها برقم    142016 قيدت فى 05-11-2019 برقم ايداع   

46859 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد السجل التجارى وانهاء اجراءات التصفية

13 - انتيجرا Integra   شركة سبق قيدها برقم    142977 قيدت فى 27-11-2019 برقم ايداع   50330 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتماد ميزانية التصفية - اعتماد تقرير المصفى القانونى - 

ابراء ذمة المصفى - محو قيد الشركة من السجل التجارى - ايداع الدفاتر وحفظها - يمحى القيد من السجل
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14 - الوسيمى والنجار للستشارات والتسويق   شركة سبق قيدها برقم    147964 قيدت فى 2020-03-04 

برقم ايداع   10500 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على مد مدة التصفية للشركة 

الى 6 اشهر اخرى تبدأ من 26 / 2 / 2022 وتنتهى 26 / 8 / 2022

15 - شركة مركز إم إس سمارت Smart M.S Center   شركة سبق قيدها برقم    153639 قيدت فى 

09-09-2020 برقم ايداع   30358 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية .

 تعيين السيد / ابراهيم محمود سيد عبد الواحد ـــ مصري الجنسية ــ مواليد 25 /4 /1996 ــ بطاقة رقم قومى رقم 

29604252102011 ــ مصفى للشركة .

16 - شركة الوهبه ايجيبت للصناعات الغذائيه   شركة سبق قيدها برقم    2904 قيدت فى 11-03-2002 برقم 

ايداع   1000009 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو للغاء الفرع

17 - المصريه للثاث ش م م FGM   شركة سبق قيدها برقم    12586 قيدت فى 03-05-1989 برقم ايداع   

1284 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية من انتهاء المدة السابقة الى 31 / 

12 / 2023 مع بقاء كافة صلحيات المصفى كما هى دون تعديل

18 - شركه قرطبه للتسويق العقاري   شركة سبق قيدها برقم    17982 قيدت فى 06-03-2006 برقم ايداع   

2884 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل 1 - الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية لمدة 

سنة من تاريخ التاشير بالسجل التجارى . 2 - تعيين السيد على عبدالرحمن احمد الشايع مصفى للشركة وتحديد 

اتعابة

19 - باب شرق للنشر والتدريب الثقافى والعلمى وتنظيم المعارض والمؤتمرات ش م م   شركة سبق قيدها 

برقم    30025 قيدت فى 29-01-2008 برقم ايداع   1957 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب 

السجل - الموافقة بإجماع الحاضرين علي وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ حسام فتحي عبده حسن - 

)27409190104891(

كمصفـي للشركـة ويقوم المصفي طبقا للماده )145( من القانون 159 بالمهام التي تقتضيهـا التصفيـة وعلـي وجـه 

الخصـوص

20 - المصريه للولء والمكافات e - point   شركة سبق قيدها برقم    51497 قيدت فى 26-04-2011 برقم 

ايداع   6723 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ 

عبدالرحمن مجدى حسين خليفه مصفى رسمى للشركة وتحديد مدة التصفية لتكون عامين من تاريخ التاشير 

بالسجل التجارى و حددت الجمعية  حق التوقيع عن الشركة خلل فترة التصفية على النحو التالى :

21 - تشارتر للستشارات المالية ) كاش لينك ( ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    64377 قيدت فى 

24-02-2013 برقم ايداع   4093 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة بالجماع 

على تصفية الشركة 

القرار الول :وضع الشركة تحت التصفية وتعيين المصفي وتحديد اتعابه 

تعيين السيد/ خالد شكرى وليم ناصر برقم قومى / 27606108800311 القائم باعمال التصفية و تحديد اتعابه 

بمبلغ ألف جنية فقط

22 - اف اى بارتنرز ايجيبت لدارة المشروعات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    72757 قيدت فى 

27-03-2014 برقم ايداع   7507 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفيه

 - تحديد مده التصفيه لمده عام تبداء من تاريخ التاشير في السجل التجاري

23 - توب تشويسTop Choice )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    74870 قيدت فى 2014-06-26 

برقم ايداع   19504 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية لمدة سنة من تاريخ 

انتهاء المدة السابقة 

تعيين الستاذه / سندس حامد عمر عبدا زيدان  - مصرية - مواليد 3 /4 /1998 -رقم قومى 

29804030101244  مصفى لعمال
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Fast Solution Systems for24 - انظمه الحلول السريعة للبرمجيات و الدعم الفنى

 Programming and Technical Support   شركة سبق قيدها برقم    94690 قيدت فى 

21-06-2016 برقم ايداع   19769 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - ومدة التصفية 6 اشهر تبدا من تاريخ التأشير فى السجل التجارى- وتعيين / محمد ابراهيم عبدالواحد 

مصفيا للشركة

25 - بلى كرافت  play craft   شركة سبق قيدها برقم    95706 قيدت فى 01-08-2016 برقم ايداع   

23636 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

26 - شركة فورتيه سبورتس Forte Sports   شركة سبق قيدها برقم    96316 قيدت فى 2016-08-18 

برقم ايداع   25814 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة باجماع اصوات الحاضرين 

على وضع الشركة تحت التصفية . الموافقة على تعيين السيد / محمد ابراهيم حسن حجازي ) مصفى الشركة ( 

على ان تكون مدة التصفية سنتين  اعتبارا من تاريخ  التاشير في السجل التجاري

27 - مرسال للستيراد والتصدير والشحن   شركة سبق قيدها برقم    103827 قيدت فى 26-03-2017 برقم 

ايداع   11200 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل مدة التصفية ستة اشهر من تاريخ التأشير 

فى السجل التجارى

28 - بوابة مصر للعالم )الرقميه( ) EG - GATE ) DIGITAL   شركة سبق قيدها برقم    114663 قيدت 

فى 24-12-2017 برقم ايداع   52681 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية 

لعام اضافى يبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة وينتهى فى 28 فبراير 2023 منح المصفى الحق فى توكيل الغير 

بصفته امام الجهات المختلفة

29 - شركة مايكاوا إيجبت   شركة سبق قيدها برقم    115687 قيدت فى 16-01-2018 برقم ايداع   2501 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ أيمن هشام 

عبدا محروس مصفيا للشركة ويحمل رقم قومي 28009172103718 .

30 - يو موضه لفساتين الفراح والسواريه   شركة سبق قيدها برقم    123137 قيدت فى 18-07-2018 برقم 

ايداع   30701 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل أول : وضع الشركة تحت التصفية . ثانيا 

- تعيين مصفى للشركة . وقد وافقت الجمعية العامة باجماع السادة المساهمين علي تعيين السيد / محمد وسام محمد 

حسام القطان مصفي للشركة

31 - الجبل الصفر لدارة محطات خدمات تموين السيارات و تجارةزيوت السيارات   شركة سبق قيدها برقم    

125693 قيدت فى 01-10-2018 برقم ايداع   41020 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل 

تصفية الشركة ومحو قيدها من السجل

32 - بست واى للهندسة و التجارة Best Way For Engineering &Trading   شركة سبق قيدها برقم    

137015 قيدت فى 03-07-2019 برقم ايداع   27724 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل 

الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية ومحو السجل التجارى . تحديد مدة التصفية بستة اشهر . تعيين الستاذ / 

تامر نافع محمد مصفى للشركة

33 - كاسيا للمواد الغذائيه والمقاولتKASYA   شركة سبق قيدها برقم    147189 قيدت فى 2020-02-19 

برقم ايداع   8079 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية ومحو 

قيدها من السجل التجارى

34 - الخليجية الكويتيه للستثمار السياحى   شركة سبق قيدها برقم    148678 قيدت فى 24-03-2020 برقم 

ايداع   12878 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم وضع الشركة تحت التصفية - تعيين/ 

امانى محسن خالد الجميل

35 - انفوتك لتكنولوجيا المعلومات innvotech   شركة سبق قيدها برقم    153850 قيدت فى 2020-09-14 

برقم ايداع   30963 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على تقرير مصفى الشركة 

بنتيجة اعمال التصفية واعتماد حسابات التصفية النهائية - الموافقة على تصفية الشركة تصفية نهائية

36 - شركه انظمه النشاءات الحديثه M.C.S ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم    19160 قيدت فى 

11-06-2006 برقم ايداع   8236 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل إضافة مهام للمصفى 

بالتوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها أمام جميع الجهات الرسميه والحكومية والخاصة وكذلك أمام البنوك فى 

فتح وغلق الحسابات والتعامل عليها بكافه الصور والتوقيع أمام الشهر العقارى وعمل كل مايلزم للتعامل على
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37 - الفرسان للدارة والتنمية السياحية ش م م   شركة سبق قيدها برقم    39278 قيدت فى 2009-06-10 

برقم ايداع   11924 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل وافق السادة اعضاء الجمعية العامة 

غير العادية بالجماع على وضع الشركة تحت الصفية .

و تعيين الستاذ / عصام عبد الفتاح لطفي مصفي للشركة و تخويلة كافة السلطات و الصلحيات في التصرف فى 

اصول الشركة و سداد ما عليها من التزامات

38 - اجيبشيانا لدارة المطاعم EGYPTIANA  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    57619 قيدت فى 

03-04-2012 برقم ايداع   7323 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على وضع 

الشركة تحت التصفية - الموافقة على تعيين الستاذ / خالد كمال احمد ابوالعل - مصفي للشركة على أن يقوم بكل 

إجراءات التصفية - وتكون مهام المصفى على النحو التالى :

39 - السما للحاق العماله بالخارج  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    61351 قيدت فى 21-10-2012 برقم 

ايداع   22019 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين 

السيد/ محمد حسين إبراهيم مرعي مصفى للشركة رقم قومى 27508091701711

40 - الغربية للتوريدات والتجارة w.s.t western supplies & trading   شركة سبق قيدها برقم    

66135 قيدت فى 12-05-2013 برقم ايداع   10508 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل 

الموافقة على ناتج التصفية ومحو الشركة من السجل التجارى

41 - توى ورلد للتجارة  )ش.م.م( - وقف تعامل بموجب خطاب الهيئة رقم 588 فى 18 11 2014   شركة 

سبق قيدها برقم    75986 قيدت فى 27-08-2014 برقم ايداع   20277 وفى تاريخ  10-05-2022   تم 

محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين المصفي وتحديد اتعابه 

تعيين السيد / احمد عبد ا احمد ناصر - برقم قومى / 27008230101992 مصفى للشركة و تحديد اتعابه 

بمبلغ ألف جنية فقط

42 - أورجينال للستيراد و التصدير )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    78402 قيدت فى 2014-12-07 

برقم ايداع   29445 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - 

وتعيين / عمرو البدرى خلف السيد مصفيا للشركة - مد مدة التصفية 6 شهور تبدا من تاريخ التاشير بالسجل 

التجارى

43 - ايروجيت لستصلح الراضى   شركة سبق قيدها برقم    83219 قيدت فى 27-05-2015 برقم ايداع   

15259 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية

44 - إسترايك للستشارات المالية Strike Financial Consultancy   شركة سبق قيدها برقم    83965 

قيدت فى 14-06-2015 برقم ايداع   17203 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية لمده سنة وتعيين / خاطر محمد عبد الجواد - كمصفى للشركة

45 - لزورد للملبس Lazord  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    86160 قيدت فى 10-09-2015 برقم 

ايداع   25709 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تعيين السيد / محمد عزو الحلبي مصفيا 

للشركة وتحديد مهامه طبقا لنص الماده 45 للقانون رقم 159 لسنة 1981 وعلي وجه الخصوص :

46 - بوليجون ايجيبت الصناعيةPOLYGON   شركة سبق قيدها برقم    103521 قيدت فى 2017-03-16 

برقم ايداع   10043 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة بإجماع السادة الشركاء 

بوضع الشركة تحت التصفية الموافقة بإجماع السادة أصحاب الحصص الموافقة على تعيين السيد/ طه محمد طه 

ابراهيم مصفي  للشركة بأتعاب قدرها الف جنية مصرى وتحديد اختصاصاته طبقاً لحكم المادة 145 من القانون

47 - الداعي لتصنيع الجلود )دودو( Al Daei Leather Manufacturing )DoDo   شركة سبق قيدها 

برقم    106870 قيدت فى 19-06-2017 برقم ايداع   22152 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب 

السجل وضع الشركه تحت التصفيه علي أن تكون مده التصفيه سنتين من التأشير فى السجل التجارى وتعيين 

السيدة / ساره عماد محمد الجمال مصفيه للشركة

48 - مدار الزاجل للتصنيع   شركة سبق قيدها برقم    122423 قيدت فى 26-06-2018 برقم ايداع   

27590 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / محمد 

ساطع محمد رياض مصفى - مدة التصفية سنة من تاريخ التاشير بالسجل التجارى
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49 - الستشاريون التقنيون   شركة سبق قيدها برقم    124077 قيدت فى 12-08-2018 برقم ايداع   

34543 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمده سنة وتعيين / 

خاطر محمد عبد الجواد - مصفى للشركة

50 - شيلد سيستيمز للبرمجيات Shield System For Software   شركة سبق قيدها برقم    124286 

قيدت فى 15-08-2018 برقم ايداع   35279 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل وضح 

الشركه تحت التصفيه لمده سنه من تاريخ التأشير فى السجل التجارى وتتعين السيد / عمر حمدي اسماعيل مصفى 

للشركة

51 - السنتر السورى ورد الشام   شركة سبق قيدها برقم    131011 قيدت فى 05-02-2019 برقم ايداع   

5406 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم وضع الشركة تحت التصفية لمدة عام واحد 

اعتبارا من تاريخ التاشير فى السجل التجارى وقابلة  للتجديد بقرار من الجمعية العامة الغير العادية للشركة

52 - مجرة تك للبرمجيات   شركة سبق قيدها برقم    131743 قيدت فى 21-02-2019 برقم ايداع   8335 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - مد مدة التصفية الشركة سنة 

من تاريخ التاشير فى السجل التجارى - تعيين / مهدى محمد محمود محمد عوض مصفيا للشركة

53 - المان للطاقة   شركة سبق قيدها برقم    131850 قيدت فى 24-02-2019 برقم ايداع   8740 وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية بمد مدة التصفية بفترة خمس 

سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة

54 - هوكسبل للتجاره و التوريدات   شركة سبق قيدها برقم    132275 قيدت فى 04-03-2019 برقم ايداع   

10305 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - المصفى اسامه 

امين عبد العزيز هيبه - مدة التصفية سنة من تاريخ التاشير

55 - العبور لستصلح واستزراع الراضى الصحراويه   شركة سبق قيدها برقم    133822 قيدت فى 

07-04-2019 برقم ايداع   15755 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة 

تصفية نهائية وبذلك يمحى السجل التجارى

56 - اتش ام لتجارة المواد الغذائية HM   شركة سبق قيدها برقم    133841 قيدت فى 07-04-2019 برقم 

ايداع   15774 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة نهائيا وشطبها من السجل 

التجارى

57 - عالم فانكي Funky World   شركة سبق قيدها برقم    138548 قيدت فى 19-08-2019 برقم ايداع   

33924 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة بالجماع على تصفية الشركة 

 القرار الول :وضع الشركة تحت التصفية وتعيين المصفي وتحديد اتعابه 

- تعيين السيد/  خالد عبد العزيز موسى يحي  .برقم قومى 26712180103692  القائم باعمال التصفية و تحديد 

اتعابه بمبلغ ألف

58 - كيان للمفروشات والستائر   Cayan For Curtains Fabric   شركة سبق قيدها برقم    140371 

قيدت فى 30-09-2019 برقم ايداع   40971 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / ابانوب رمزى فكيه عطيه مصفى للشركة - على ان تكون مدة التصفية 

خلل ستة اشهر قابلة للتجديد من تاريخ التاشير فى السجل التجارى

59 - احمد ابو النوار عطيه و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    144689 قيدت فى 01-01-2020 برقم 

ايداع   179 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمده عام من 

تاريخ التأشير فى السجل وتعيين / احمد انس السيد عطيه سليمان

60 - تو بى ابس للتطبيقات الذكيه - To be apps   شركة سبق قيدها برقم    163597 قيدت فى 

18-03-2021 برقم ايداع   13197 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة 

تصفية نهائية وبذلك يتم محو قيد الشركة من السجل التجارى

61 - شركة المركز العقاري لدارة المشروعات   شركة سبق قيدها برقم    176103 قيدت فى 2021-11-17 

برقم ايداع   55103 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين 

/محمد عز الدين عبدالفتاح السيد الشعراوى مصفيا للشركة - مد مدة التصفية سته اشهر من تاريخ التأشير بالسجل 

التجارى
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62 - شركه الدار للتنميه العقاريه   شركة سبق قيدها برقم    288254 قيدت فى 30-03-1995 برقم ايداع   

4598 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تمديد اعمال فترة التصفية لمدة عام ونصف تبدأ من 

2021/2/10 وحتى 2022/8/9 وللمصفى كافة الصلحيات السابق اقرارها فى محضر اجتماع الجمعية العامة 

غير العادية المنعقد فى 2020/5/16 والمؤشر به بالسجل التجارى بتاريخ 2020/8/10

63 - الفرعونيه للملبس   شركة سبق قيدها برقم    295054 قيدت فى 14-04-1996 برقم ايداع   5674 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية ومحو القيد من السجل 

التجارى

64 - خرسانه المصريين لمنتجات الخرسانه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    45186 قيدت فى 

13-04-2010 برقم ايداع   7900 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل -وضع الشركة تحت 

التصفيه - تحديد مده التصفيه لمده عام تبداء من تاريخ التاشير في السجل التجاري - تعيين السيد / شاهين علي 

حداد مصفيا قانونيا للشركة و تحديد مهامه .1. وفاء ما علي الشركه من ديون .

65 - الحياه للتصنيع والتنمية   شركة سبق قيدها برقم    54189 قيدت فى 05-05-2014 برقم ايداع   10590 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

66 - الحياه للتصنيع والتنمية   شركة سبق قيدها برقم    54189 قيدت فى 30-10-2011 برقم ايداع   20710 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

67 - انفينتى للتوريدات العامة والتصدير   شركة سبق قيدها برقم    58188 قيدت فى 03-05-2012 برقم 

ايداع   9397 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على تصفية الشركة

-الموافقة على تعيين السيد / محمد رجاء مصطفى ابراهيم  - مصفى للشركة27912301200316 وقد تنازل 

سيادتة عن اية اتعاب عن هذا العمل ويكون على المصفى انهاء العمال التية

68 - شركة كدلى براند جروب للمستحضرات الطبيعية CUDDLY BRAND GROUP   شركة سبق قيدها 

برقم    87637 قيدت فى 08-11-2015 برقم ايداع   31822 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب 

السجل بموجب محضر اجتماع الجمعية العامة العادية فى 2022/4/13 تم محو السجل التجارى لشطب الشركة 

نهائيا بعد انتهاء مده التصفية

69 - بلو ستارز للستيراد والتصدير BLUE STARS IMPORT AND EXPORT LLC   شركة سبق 

قيدها برقم    90445 قيدت فى 07-02-2016 برقم ايداع   3978 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - 

شطب السجل تم وضع الشركة تحت التصفية - تعيين مصفى لها أ / عبد المنعم محمد عبد المنعم رقم قومى 

29303222102539 - على ان تكون فترة التصفية سنة من تاريخ انهاء اجراءات التاشير فى السجل التجارى

   Lines Real Estate And Project Management 70 - لينز للتسويق العقاري وإدارة المشروعات

شركة سبق قيدها برقم    98913 قيدت فى 14-11-2016 برقم ايداع   35488 وفى تاريخ  2022-05-11   

تم محو - شطب السجل مد مهلة التصفية لمدة سنتين من تاريخ انتهاء المدة السابقة

71 - تيوليب واسطورة الجينز السوري وسيتي جينز        CITY JEANS   شركة سبق قيدها برقم    

98975 قيدت فى 15-11-2016 برقم ايداع   37509 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل 

الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / يونان يوسف شحاتة فرج, مصفياً للشركة وتحديد مهامه 

طبقاً للمادة 145 من القانون رقم 159 لسنة 1981 , وعلى وجه الخصوص ما يلى :

1-وفاء ما على الشركة من ديون.

72 - عالم كريم لمساحات العمل ا لمشترك ) ش.ذ.م.م ( ) working space - Co (   شركة سبق قيدها برقم    

102361 قيدت فى 20-02-2017 برقم ايداع   6488 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل 

مد مدة التصفية لمدة عامين من تاريخ انتهاء المدة الولى المنتهية فى 2021/7/7

73 - اكتع تكس   شركة سبق قيدها برقم    106970 قيدت فى 21-06-2017 برقم ايداع   22562 وفى 

تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم وضع الشركة تحت التصفية لمدة عام واحد اعتبارا من تاريخ 

التاشير فى السجل التجارى وقابلة  للتجديد بقرار من الجمعية العامة الغير العادية للشركة

74 - ام سي للحلول الذكيةMEDIA CLUB   شركة سبق قيدها برقم    106984 قيدت فى 2017-06-21 

برقم ايداع   22576 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية مدة 

عامان من تاريخ التاشير لتصفيتها ثم عمل جمعية عامة عادية أخرى لمناقشة نتيجة التصفية . يتولي المصفي انهاء 

جميع المعاملت مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بكافة انواعها طبقا للمادة )145( من قانون رقم
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75 - دى 1 إس تى بى - مصر D1STP-EGYPT   شركة سبق قيدها برقم    114107 قيدت فى 

14-12-2017 برقم ايداع   49608 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - وتعيين/ احمد ممدوح احمد عبد الرازق كمصفى للشركة - مد مدة التفية فى خلل ستة اشهر

76 - ميجا تل للشبكات Mega Tel   شركة سبق قيدها برقم    115337 قيدت فى 09-01-2018 برقم ايداع   

1195 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل النظر في حل الشركة وتصفيتها وتعيين المصفي 

وتحديد اتعابة

1-الموافقة علي وضع الشركة تحت التصفية بسبب الظروف القتصادية والمادية للشركة - علي ان تكون مدة 

التصفية سنة تبدء من تاريخ التاشير بالسجل التجاري

77 - النور للنقل و الستيراد و التصدير   شركة سبق قيدها برقم    121147 قيدت فى 15-05-2018 برقم 

ايداع   21949 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

78 - فيجن للتوريدات العمومية Vision   شركة سبق قيدها برقم    121265 قيدت فى 17-05-2018 برقم 

ايداع   22408 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/

زياد محمد سلمى القبطى كمصفى للشركة على أن يبدأ عمله لمدة عامين من تاريخ التأشير بالسجل التجارى وتقديم 

تقريرا بذلك وحتى النتهاء من أعمال التصفية ويتم تحديد اختصاصاته كما يلى

79 - ميشيل خيري عطاا جرجس و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    122015 قيدت فى 2018-06-11 

برقم ايداع   25835 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية لمدة سنة تبدا من 

تاريخ انتهاء المدة المؤشر بها بالسجل التجارى

80 - شركه الحمر برودكشن للتوريدات العموميه )   شركة سبق قيدها برقم    124808 قيدت فى 

06-09-2018 برقم ايداع   37494 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين الستاذ/ بدير موريس بدير عبد المسيح رقم قومي 2781027140314 مصفيا للشركة

81 - كيان للبصريات   شركة سبق قيدها برقم    127348 قيدت فى 11-11-2018 برقم ايداع   47682 وفى 

تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية .- تحديد مدة التصفية 

اربع سنوات من تاريخ التأشير فى السجل التجاري

- الموافقه على تعيين السيد / ياسر عبد الموجود قاسم المصرى ــــ مصفى للشركة - تاريخ الميلد : 24 /07 

/1984 - الرقم القومي

ARABLE FOR INVESTMENT AND  82 - ارابل للستثمار والتوكيلت التجارية

COMMERCIAL AGENCIES   شركة سبق قيدها برقم    135269 قيدت فى 16-05-2019 برقم 

ايداع   21201 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية و تعين السيد 

/ محمد حسن انور محمد مصفيا للشركة لمده سنه من تاريخ التاشير في السجل التجاري

83 - الحصن جروب للتنمية العقارية   شركة سبق قيدها برقم    135314 قيدت فى 19-05-2019 برقم ايداع   

21391 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تعيين السيد / محمد عبد اللطيف ابراهيم محمد  

مصفيا للشركة

 - تحديد مدة التصفية بسنة من تاريخ التاشير بوضع الشركة تحت التصفية بالسجل التجارى

- تحديد مهام المصفى

   Tradecon.Ltd For Trading    &    Construction   84 - تريدكون ليمتد للتوريدات و المقاولت

شركة سبق قيدها برقم    138577 قيدت فى 20-08-2019 برقم ايداع   34110 وفى تاريخ  2022-05-11   

تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / اسامه محمد يوسف محمد - مصرى - بطاقة 

قومى رقم 28909050101359 مصفى للشركة - مدة التصفية سنة من تاريخ التاشير فى السجل التجارى

85 - انتيجرا Integra   شركة سبق قيدها برقم    142977 قيدت فى 27-11-2019 برقم ايداع   50330 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

86 - كيميونتى كير إيجيبت للستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم    147730 قيدت فى 2020-03-01 

برقم ايداع   9747 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم وضع الشركة تحت التصفية - وان 

تكون مدة التصفية سنة ميلدية تبدأمن تااريخ التاشير بالسجل التجارى - وتعيين/ محمد عمر خليل مصفيا للشركة
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87 - الشباب للستثمار والخدمات العامه ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم    164917 قيدت فى 

17-01-2005 برقم ايداع   905 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة تصفية الشركة 

لمدة عام اعتبارا من تاريخ التأشير بالسجل التجارى

88 - بى أس جى تى دى B S G T D   شركة سبق قيدها برقم    172409 قيدت فى 16-09-2021 برقم 

ايداع   43109 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتحديد مدة 

التصفية خمس سنوات من تاريخ التأشير بالسجل التجارى . وتعيين السيد / بهجت محمد صبرى محمد - مصرى 

الجنسيى - رقم قومى 27909150108055 مصفى للشركة وتحديد مهامه واتعابه

89 - شركه التحاد المصري العربي للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم    8381 قيدت فى 02-04-2002 برقم 

ايداع   1557 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية حتى 2022/6/30

90 - موارد للتدريب وتنمية القدرات   شركة سبق قيدها برقم    12473 قيدت فى 01-02-2005 برقم ايداع   

623 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل الموافقه علي مد مده التصفيه للشركه من نهايه المده 

السابقه ولمده عامين تبدأ من 13 / 11 / 2020 وتتنتهي في 12 / 11 / 2022

91 - ناد فيجن Nad - Vision )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    79756 قيدت فى 27-01-2015 برقم 

ايداع   2320 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل التوقف عن النشاط ووضع الشركة تحت 

التصفية

92 - هشام مصطفى عطيه محمد البنا وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    81116 قيدت فى 2015-03-17 

برقم ايداع   7590 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  و تعيين 

السيد / هشام مصطفي عطيه محمد البنا - مصفي -طبقا للمادة 145 من القانون 159 لسنة 1981 وهي :وفاء ما 

علي الشركة من ديون .تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح و التحكيم

93 - وول ستريت للتجارة )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    101835 قيدت فى 06-02-2017 برقم ايداع   

4552 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل الموافقه علي مد مده التصفيه للشركه من نهايه المده 

السابقه ولمده عامين تبدأ من 18 / 11 / 2020 وتنتهي في 17 / 11 / 2022

94 - كورفس Corvus   شركة سبق قيدها برقم    112218 قيدت فى 05-11-2017 برقم ايداع   42455 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل وقف نشاط الشركة نهائيا ومحو قيدها من السجل التجاري

95 - ديجيتال ديب DIGITAL DEP   شركة سبق قيدها برقم    115621 قيدت فى 15-01-2018 برقم 

ايداع   2215 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ 

أيمن وائل عبد الرحمن صلح الحكيم مصفيا للشركة ويحمل بطاقة رقم قومي 289092501000195. ومن 

صلحياته تمثيل المصفي للشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم والتعامل على حسابات الشركة النقدية

96 - اونو سبورت للتسويق الرياضى   شركة سبق قيدها برقم    120237 قيدت فى 22-04-2018 برقم ايداع   

18478 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل - الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية 

ان سبب التصفية حاله الركود و عدم القدرة على الستمرار فى ممارسة النشاط

ثانيا - الموافقة على تعيين السيد / محمد عادل محمود البرادعي رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب , مصفيا 

للشركة,

97 - اللوتس المتحدة   شركة سبق قيدها برقم    126238 قيدت فى 15-10-2018 برقم ايداع   43130 وفى 

تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه - وتعيين السيد / مصطفي فتحي 

حامد مصفي للشركه علي ان تكون التصفيه في مده سته اشهر من تاريخ التاشير بالسجل التجاري

98 - بروجكت الدوليه للمقاولت العامه وادارة المشروعات والتوريدات العموميه والتصدير   شركة سبق قيدها 

برقم    131528 قيدت فى 17-02-2019 برقم ايداع   7498 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب 

السجل محو قيد السجل التجارى وانهاء اجراءات التصفية

99 - الساحل لدارة القرى والمنتجعات السياحيه والسكنية   شركة سبق قيدها برقم    137242 قيدت فى 

10-07-2019 برقم ايداع   28679 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت 

تصفيه و تعيين السيد/ عادل فاروق علي حسين علي ان تتم التصفيه خلل سنه من تاريخ التاشير في السجل 

التجاري
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   CMS HYGIENE GROUP SERVICES LTD 100 - سى إم إس هايجين جروب سيرفيس المحدودة

شركة سبق قيدها برقم    157225 قيدت فى 24-11-2020 برقم ايداع   43693 وفى تاريخ  2022-05-12   

تم محو - شطب السجل وصع الشركة تحت التصفية - تعيين مصفى الشركة هو ابراهيم عبد ا ابراهيم 

27701201603439 - تحديد مدة التصفية سنة من تاريخ التاشير فى السجل التجارى

101 - سمارت انتجراتد سيرفس للتجارة Smart Integrated Service For Trade   شركة سبق قيدها 

برقم    158898 قيدت فى 17-12-2020 برقم ايداع   48516 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب 

السجل وضع الشركة تحت التصفية وتحديد مدة التصفية بسنة من تاريخ التاشير بالسجل التجارى - تعيين السيد / 

احمد جمال محمد جاد مصفى للشركة

102 - ماسا للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم    10042 قيدت فى 08-07-2003 برقم ايداع   

3342 وفى تاريخ  14-05-2022   تم محو - شطب السجل أول : الموافقة بالجماع علي وضع الشركة تحت 

التصفية 

وتعيين السيد الستاذ / أسامة محمد عبد الخالق مصفيا للشركة علي ان يقوم بجميع 

العمال التي تقتضيها التصفية وعلي وجه الخصوص كالتالي :

1(استيفاء ما للشركة من مستحقات ووفاء

103 - الجذور لتداول الوراق المالية ش م م   شركة سبق قيدها برقم    26496 قيدت فى 28-06-2007 برقم 

ايداع   12727 وفى تاريخ  14-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

104 - ايه سى للغليات مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم    29745 قيدت فى 16-01-2008 برقم ايداع   

967 وفى تاريخ  14-05-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية و شطب قيد الشركة من 

السجل التجارى

105 - سبين ميديا للدعاية والعلن SPIN MEDIA   شركة سبق قيدها برقم    51447 قيدت فى 

20-04-2011 برقم ايداع   6525 وفى تاريخ  14-05-2022   تم محو - شطب السجل مد تصفية الشركة 

لمدة عام من تاريخ انتهاء المدة السابقة والتي انتهت في 28 / 2 / 2022

106 - اصبح السم - انتنت للعناية بالمعدات والجهزة INTENT   شركة سبق قيدها برقم    91380 قيدت فى 

06-03-2016 برقم ايداع   7462 وفى تاريخ  14-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت 

التصفيــه 

أول :-تعيين السيد / وليد عبد العظيم هارون ) مصفي قانوني للشركه ( .

ثانيآ :-تحديد مدة التصفيـه ب ) 6 ( ستة أشهر من تاريخ التأشير في السجل التجاري بوضع الشركة تحت التصفية

ثالثآ :-تحديد مهام المصفي

107 - وى هب لدارة وتشغيل المطاعم والكافيهات We Hop   شركة سبق قيدها برقم    126829 قيدت فى 

29-10-2018 برقم ايداع   45559 وفى تاريخ  14-05-2022   تم محو - شطب السجل محو الشركة 

وشطبها من السجل التجارى

108 - فايلى للتكنولوجيا Filey For Technology   شركة سبق قيدها برقم    126983 قيدت فى 

31-10-2018 برقم ايداع   46121 وفى تاريخ  14-05-2022   تم محو - شطب السجل توافق الجمعية 

العامة غير العادية بالجماع على اقتراح السيد رئيس مجلس الدارة بتوقف الشركة نهائياً عن مباشرة نشاطها 

اعتباراً من 31 /1 /2022ووضعها تحت التصفية اعتباراً من 1 /2 /2022 تعيين الستاذ / بازيل ميشيل ماركو 

- المحامي

109 - يوروبيجز لصناعة البلستيك   شركة سبق قيدها برقم    128172 قيدت فى 28-11-2018 برقم ايداع   

50819 وفى تاريخ  14-05-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية سته اشهر بداية من انتهاء الفترة 

السابقة

110 - ديجيتال ديركشنز سوليوشنز Digital Direction Solutions   شركة سبق قيدها برقم    128999 

قيدت فى 17-12-2018 برقم ايداع   53917 وفى تاريخ  14-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية لمده عام قابله للتجديد من تاريخ التاشير بالمصفى بالسجل التجارى
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111 - تريدرز للخدمات البتروليه        TRADERS FOR PETROLEUM SERVICES   شركة 

سبق قيدها برقم    150276 قيدت فى 29-06-2020 برقم ايداع   18996 وفى تاريخ  14-05-2022   تم 

محو - شطب السجل اول-النظـر فـى وضع الشركـة تحت التصفية  وذلك في خلل 6 أشهـر  وتعيين السيد / محمد 

عاشور ابراهيم سرور

  كمصفي للشركـة وتكليفه بإنهاء جميع إجراءات التصفية - وبعـد مناقشـة جـدول العمـال وافقـت الجمعيـة 

بالجمـاع على القرارات

112 - أي جي للستشارات التكنولوجية EG Technology Consulting   شركة سبق قيدها برقم    

169258 قيدت فى 26-07-2021 برقم ايداع   33439 وفى تاريخ  14-05-2022   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية - تعيين الستاذة / سارة محى الدين العربى مصفية للشركة على ان تكون مدة التصفية 

سنة من تاريخ التاشير بالسجل التجارى

113 - ماديرا للمنتجات الغذائيه والماكولت   شركة سبق قيدها برقم    310390 قيدت فى 22-12-1997 برقم 

ايداع   25672 وفى تاريخ  14-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين 

الستاذة/ هبة هشام محمد فوزى مواليد 1 /10 /1988 رقم قومى 28810010108567 مصفى للشركة وتحديد 

مهامها وتتلخص في التى 

ــ جرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات ــ وفاء ما على الشركة من ديون

114 - الماى فير للخدمات الترفيهية و الثقافية و الرياضة   شركة سبق قيدها برقم    3803 قيدت فى 

13-09-1999 برقم ايداع   5058 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - تعيين السيد الستاذ / إبراهيم أبو العزم احمد دويدار - رقم قومى 27408051700598 - مصفيا 

للشركة على أن تكون مدة التصفية ستة أشهر من تاريخ التأشير في السجل التجارى بوضع الشركة تحت التصفية.

115 - ابراهيم محمد مطاوع وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    23975 قيدت فى 13-10-2020 برقم ايداع   

36269 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو فرع الشركة .

116 - انوفيشن للستشارات العلمية Innovation PR  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    75359 قيدت 

فى 22-07-2014 برقم ايداع   17634 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة 

تحت التصفية واتخاذ الجراءات القانونية نحو التصفيه وتعيين السيده/ هبة ا عطية مصطفى عبد الحميد رقم 

قومى 28908208800741 مصفى للشركة على ان تكون مدة التصفيه سنة ميلديه

117 - المنتزه للتجارة والتوريدات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    104402 قيدت فى 2017-04-10 

برقم ايداع   13207 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل أولً : وضع الشركة تحت التصفية . 

ثانياً : تعيين السيد /  عبد الرحمن عبد ا مشاضى فرج   بطاقة رقم 29206042300515 مصفى قانونى 

للشركة ثالثاً : أن يتم النتهاء من التصفية خلل سنة من تاريخ  التأشير بهذا القرار فى السجل التجاري

118 - شركة  سامبريوم  SAMPERiUM   شركة سبق قيدها برقم    108753 قيدت فى 2017-08-16 

برقم ايداع   29443 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين 

السيد /سامح سليمان يوسف حيالى- مصرى الجنسية رقم قومى رقم 26809300100238 مصفيا للشركة 

وتحديد مهامه وصلحياتة تحديد مدة التصفية  سنة قابلة للتجديد لمدة اخرى عن ان  تبدأ من تاريخ التاشير

119 - روف لمستحضرات التجميل والعناية بالجسم ROVE   شركة سبق قيدها برقم    120315 قيدت فى 

24-04-2018 برقم ايداع   18944 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل اول: الموافقة علي 

وضع الشركة تحت التصفيه .

ثانيا : تعيين السيد / خالد انور على راشوان مصفي للشركة 28003252602393  

ت . رقم : 01098447600

 - وفاء ما علي الشركة من ديون - بيع مال الشركة

120 - العربية لخدمة وتموين وتجارةزيوت السيارات   شركة سبق قيدها برقم    125692 قيدت فى 

01-10-2018 برقم ايداع   41019 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة 

ومحو قيدها من السجل التجارى
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121 - رايتس فور أوول RFA   شركة سبق قيدها برقم    126348 قيدت فى 17-10-2018 برقم ايداع   

43589 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى وبذلك يمحى 

القيد من السجل التجارى

122 - خطاب للستثمار العقاري   شركة سبق قيدها برقم    131557 قيدت فى 18-02-2019 برقم ايداع   

7637 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد السجل التجارى وانهاء اجراءات التصفية

123 - تواجد للستثمار العقاري   شركة سبق قيدها برقم    152152 قيدت فى 12-08-2020 برقم ايداع   

25068 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة بالجماع على 

تصفية الشركة و السير في اجراءات التصفية و تعين السيد / السيد احمد السيد ايوب مصفيا قانوني 

27204021301538 / مصرى

124 - شركة فور جيت للملبس الجاهزة   شركة سبق قيدها برقم    162002 قيدت فى 18-02-2021 برقم 

ايداع   8102 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركة ووضعها تحت التصفية - تعيين 

السيد الستاذ / جرجس كمال بباوي جاب ا ـ المدير المسئول مصفي للشركة وبدون مقابل أتعاب . وعلي سيادته 

أتخاذ كافة الجراءات اللزمة لمباشرة مهامه التي تتمثل في التي

125 - اندماج الشركة المصريه للنابيب البلستيكيه والمعدنيه )تيو بلست مصر ( فى الشركة المصرية للنابيب 

اللومنيوم ) تيوبال مصر ( وبذلك يتم محو القيد من السجل التجارى   شركة سبق قيدها برقم    1683 قيدت فى 

03-11-1999 برقم ايداع   856 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو للندماج

126 - مارين تك بوتنج للتجارة والنقل البرى Marine Tech Boating ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    

31340 قيدت فى 30-03-2008 برقم ايداع   6721 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل مد 

فتره التصفيه فتره اخرى اخرى لمده سنه تبدا من 13/ 2 / 2022 وتنتهى فى 12 / 2 / 2023

127 - دى جد للدعاية والعلن D Jed advertising agency )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    

31541 قيدت فى 07-04-2008 برقم ايداع   7395 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل 1. 

تم الموافقه على وضع الشركه تحت التصفيه 

2. تم تعين الستاذ / هانى عزيز سعد مصفى  

3. مده التصفيه سنه 

4. يقوم المصفى بجميع العمال التى تقضيها التصفيه وعلى وجه الخصوص 

ماء ما على الشركة من ديون 

بيع مال الشركة منقول

128 - كايرو وست للعلن ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    42751 قيدت فى 14-12-2009 برقم ايداع   

25227 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل النظر في وضع الشركة تحت التصفية:-

القرار: 

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة باجماع أصوات السادة المساهمين الموافقة على حل الشركة و تصفيتها 

قبل موعدها نظراً لتحقيق خسائر متتالية خلل العوام السابقة.

129 - استبينا للتسويق العقارى )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    54813 قيدت فى 31-10-2011 برقم 

ايداع   20904 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية لمدة سنة قابلة للتجديد من 

تاريخ التاشير بها فى السجل التجارى

130 - ماكى لحلول العمال   شركة سبق قيدها برقم    62455 قيدت فى 06-12-2012 برقم ايداع   25898 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين ا / محمد نبوغ غسان 

مصفى قضائى 1989/7/7
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131 - اسكال للديكورSCALA DECORATION )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    73172 قيدت فى 

14-04-2014 برقم ايداع   9092 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل 1. تم الموافقه على 

وضع الشركه تحت التصفيه 

2. تم تعين الستاذ / هانى عزيز سعد مصفى  

3. مده التصفيه سنه 

4. يقوم المصفى بجميع العمال التى تقضيها التصفيه و على وجه الخصوص 

ماء ما على الشركة من ديون 

بيع مال الشركة منقول

132 - بوكينج لند )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    77491 قيدت فى 02-11-2014 برقم ايداع   

25988 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين /  السيد / 

محمد مصطفى عيد الرازق محمد  عليوة / مصفي  ومهامه تكون طبقا للمادة 145  من القانون رقم 159  وهى 

التى

2721182101993مصرى

وفاء ما عللى الشركة من ديون 

تمثيل الشركة امام القضاء

133 - رايم ميديا Rhyme Media )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    80055 قيدت فى 2015-02-08 

برقم ايداع   3409 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو  لتصفية الشركة تصفية 

نهائية ومحو القيد من السجل التجارى

134 - نقاوة و سلطان   شركة سبق قيدها برقم    86711 قيدت فى 04-10-2015 برقم ايداع   27628 وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه لمده عام من تاريخ التاشير بالسجل 

وتعيين السيد / محمد بشار عبد الحكيم مصفى 23 / 8 / 1971 سوريا

135 - جاردينيا كلينك للخدمات الطبية   شركة سبق قيدها برقم    87925 قيدت فى 17-11-2015 برقم ايداع   

32827 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل عدم الستمرار في الشركة ووضعها تحت 

التصفية - مدة التصفية سنة من تاريخ التاشير بالسجل التجاري.

- تعيين الستاذ / محمد احمد السيد عبد الشافي مصفي قانوني للشركة

136 - شركة فيرو للتجارة Pharaoh For Trading   شركة سبق قيدها برقم    88326 قيدت فى 

30-11-2015 برقم ايداع   34296 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية 

- تعيين السيد الستاذ/ السيد اسماعيل السيد اسماعيل مصفى للشركة على ان يقوم كالتى

137 - طاقه للسلك والكابلت الكهربائية - كابلت طاقه TAQA   شركة سبق قيدها برقم    90713 قيدت فى 

07-09-2016 برقم ايداع   28192 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء 

الفرع

138 - بوبوب للدعايه و العلن                POPUP ADVERTISING AGENCY   شركة سبق 

قيدها برقم    90736 قيدت فى 16-02-2016 برقم ايداع   5131 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - 

شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمدة سنه من تاريخ التاشير من السجل التجارى

139 - اس اى سولوشنز SI Solutions   شركة سبق قيدها برقم    96679 قيدت فى 30-08-2016 برقم 

ايداع   96679 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية عامان من نهاية تاريخ فى 

السجل

140 - توينتى نوتس للنشطه البحرية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    98488 قيدت فى 2016-11-02 

برقم ايداع   33897 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمدة ) 

6 اشهر ( من تاريخ التاشير بالسجل التجارى - تعين السيد / بلل صلح الدين قاسم مصفى وتحديد مهامة طبقا 

للمادة 145 من ق 159
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141 - شركه قريه النخيل السياحيه   شركة سبق قيدها برقم    102233 قيدت فى 30-04-1995 برقم ايداع   

4055 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لنتهاء مدتها - تعيين 

السيد / محمد عارف عطية قاعود مصفياً للشركة - 

تحديد مدة التصفية ثلث سنوات تبدأ من تاريخ التأشير فى السجل التجارى بوضع الشركة تحت التصفية

142 - احمد صبحى فوزى و شريكته   شركة سبق قيدها برقم    103012 قيدت فى 06-03-2017 برقم ايداع   

8357 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين السيد / احمد 

صبحى فوزى عبد الجيد مصفيا للشركه للقيام باعمال التصفيه على ان تكون مده التصفيه فى خلل سته اشهر تبدا 

من تاريخ التاشير بالسجل التجارى

143 - الصبا للملبس الجاهزة والمفروشات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    103027 قيدت فى 

06-03-2017 برقم ايداع   8401 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية .

تعيين السيد / حسام جمال رشدى بسيونى  )مواليد  20 /12 /1992 (  كمصفى للشركة ويقوم بجميع العمال 

التى تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص :

144 - الندلس للكيماويات والمنظفات الصناعيه ومستحضرات التجميل   شركة سبق قيدها برقم    104696 

قيدت فى 18-04-2017 برقم ايداع   14180 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية وتعين السيد كرم محمود عبد الرحمن مصفي لمده سنه واحده تبدا من تاريخ التاشير في 

السجل التجاري

145 - شركه بيوجرو الدوليه )مصر(   شركة سبق قيدها برقم    116987 قيدت فى 08-11-1997 برقم ايداع   

13933 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل مد مده التصفية لمدة ثلث أعوام تبدأمن 25 / 7 / 

2020 وتنتهى فى 24 / 7 / 2023

146 - جرين فارمز للتصدير GREEN FARMS   شركة سبق قيدها برقم    117358 قيدت فى 

19-02-2018 برقم ايداع   8255 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل 1 - وضع الشركة 

تحت التصفية . 2- تعيين السيد - عمر عيد الشراوى مصفى للشركة 27503020103136 - مصرى . مدة 

التصفية سنة تبدأ من تاريخ التاشير بالسجل التجارى

147 - تى ام اس للداره الفنية   شركة سبق قيدها برقم    120292 قيدت فى 24-04-2018 برقم ايداع   

18790 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل 1 - مد مدة التصفية لمدة خمس سنوات .2 - 

تجديد تعيين السيد / ابراهيم عبدالمحسن ابراهيم - المصفى القانونى

148 - سوفيتكس لصناعة وطباعة وتطريز الملبس Swiftex   شركة سبق قيدها برقم    121256 قيدت فى 

17-05-2018 برقم ايداع   22386 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية .

2- تعيين السيد / حسام جمال رشدى بسيونى  )مواليد  20 /12 /1992 (  كمصفى للشركة ويقوم بجميع العمال 

التى تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص

149 - انترناشيونال للمياه والستشارات   شركة سبق قيدها برقم    123886 قيدت فى 07-08-2018 برقم 

ايداع   33755 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية وحو قيد 

الشركة بالسجل التجارى

150 - توتى بليستيشن TOTTI PLAYSTATION   شركة سبق قيدها برقم    129878 قيدت فى 

09-01-2019 برقم ايداع   1154 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين مصفى للشركة السيد / اسلم محمد عبدالمنعم ويحمل قومى رقم 29501040100758 . مدة 

التصفية سنه من تاريخ التأشير بالسجل التجارى

151 - بترو سمارت بتروليم سيرفيس Petrosmart Petroleum Services   شركة سبق قيدها برقم    

134076 قيدت فى 10-04-2019 برقم ايداع   16646 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل 

تصفية الشركة تصفية نهائية وبذلك يمحى القيد من السجل
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152 - نى ماكس للتجارة والتوكيلت Ne Max   شركة سبق قيدها برقم    136743 قيدت فى 2019-06-26 

برقم ايداع   26733 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على وضع الشركة تحت 

التصفية - تعين السيد/ أحمد نجم الدين محمد فكرى - رقم اثبات الشخصية )29609030105277( مصفى 

قانونيا للشركة

153 - اركيشن للستشارات الهندسية ARCHISHEN ENGINEERING CONSULTANCY   شركة 

سبق قيدها برقم    140992 قيدت فى 15-10-2019 برقم ايداع   43271 وفى تاريخ  16-05-2022   تم 

محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين مصفى وتعيين مراقب حسابات للتصفية وتحديد أتعابهما 

ومدة التصفية  إعتباراً من 31 / 01 / 2022 ,

154 - البسام للتقنيات و تكنولوجيا المعلومات AL Bassam Tech   شركة سبق قيدها برقم    141077 

قيدت فى 16-10-2019 برقم ايداع   43509 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية وتعين السيد / يوسف بن حمد بن عبدالمحسن مصفى للشركة 1959/1/10 مصفى للشركة

155 - إضافة جروب للستشارات   شركة سبق قيدها برقم    144776 قيدت فى 05-01-2020 برقم ايداع   

400 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية على أن تتم التصفية 

خلل اثنى عشرة شهراً من تاريخ التأشير بالتصفية فى السجل التجارى

156 - تشيكن كينج   شركة سبق قيدها برقم    145287 قيدت فى 14-01-2020 برقم ايداع   1911 وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

157 - اكسانيا للتجارة و التوزيع AKSANIA FOR TRADING AND DISTRIBUTION   شركة 

سبق قيدها برقم    146024 قيدت فى 28-01-2020 برقم ايداع   4108 وفى تاريخ  16-05-2022   تم 

محو - شطب السجل 1. تم الموافقه على وضع الشركه تحت التصفيه 

2. تم تعين الستاذ ة/ مريم لوندى عبد السيد مصفى  

3. مده التصفيه سنه 

4. يقوم المصفى بجميع العمال التى تقضيها التصفيه وعلى وجه الخصوص 

ماء ما على الشركة من ديون 

بيع مال

158 - المحبة للمطاعم   شركة سبق قيدها برقم    147661 قيدت فى 27-02-2020 برقم ايداع   9521 وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تعيين/ احمد محمد عبداللطيف - وتحديد مدة التصفية ستة اشهر 

من تاريخ التاشير بالسجل التجارى

159 - محمد مصطفى عبدربه وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    157183 قيدت فى 24-11-2020 برقم 

ايداع   43499 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب الشركة من السجل التجارى

160 - جو ارت جو فاست GO ART GO FAST   شركة سبق قيدها برقم    157390 قيدت فى 

26-11-2020 برقم ايداع   44064 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعين السيد / سيد احمد سيد 1994/10/1 مصفى للشركة لمدة 12 شهر من تاريخ التاشير بالسجل

161 - فاميتك مصر FAMITEK EGYPT   شركة سبق قيدها برقم    170505 قيدت فى 2021-08-15 

برقم ايداع   37005 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية 

تعيين : مصطفى محمد رفعت عبد العال مصفى للشركة جنسية مصرى 

رقم قومى : 28101010129491

162 - هيمو لتوريد الجهزة الطبية Haemo   شركة سبق قيدها برقم    175704 قيدت فى 2021-11-11 

برقم ايداع   53904 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية على ان 

تبدأ مدة التصفية من تاريخ 1 / 3 /2022 الى 1 / 9 / 2022 وتعيين علء عطية على تركى مصفى للشركة

163 - يارا فارم لتجارة وتوزيع الدوية والمستلزمات الطبية ش م م   شركة سبق قيدها برقم    34106 قيدت 

فى 12-08-2008 برقم ايداع   17682 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه 

تحت التصفية .

1(  تعيين السيد / خالد فتحي الشحات علي - مصفياً للشركة ويتولي سيادته إعتباراً من تاريخ التأشير بالسجل 

التجارى كافة الختصاصات القانونية التي تمكنه من تصفية الشركة
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164 - ممر للدعاية والعلن ش م م   شركة سبق قيدها برقم    43190 قيدت فى 04-01-2010 برقم ايداع   

141 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم تصفية الشركة تصفية نهائية وبذلك يمحى القيد من 

السجل

165 - يوكس لخدمات التغذيه   شركة سبق قيدها برقم    50550 قيدت فى 20-02-2011 برقم ايداع   2848 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين المهندس / احمد 

رضوان محمود صيوح مصفى للشركة وتحديد اتعابة - وتحديد مدة التصفية بمدة سنة من تاريخ التاشير فى السجل 

التجارى

Aswan for Investment and Integrated  166 - أسوان للستثمار والتنمية الزراعية المتكاملة

agricultural development   شركة سبق قيدها برقم    62578 قيدت فى 12-12-2012 برقم ايداع   

26379 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية و تعيين الستاذة / 

دنيا اسامه صابر و الستاذة / نسمه ربيع دياب مصفيان للشركة  )مجتمعين او منفردين( للقيام باعمال التصفية

167 - شركه مجموعه جورمية للستثمارات GOURMET INVESTMENT GROUP  )ش.م.م(   

شركة سبق قيدها برقم    64058 قيدت فى 12-02-2013 برقم ايداع   3343 وفى تاريخ  2022-05-17   

تم محو - شطب السجل أمر محو

Arab Federation For Human Management  168 - التحاد العربى للتنمية البشرية و الدارية

Development   شركة سبق قيدها برقم    67345 قيدت فى 27-06-2013 برقم ايداع   14883 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى لتصفية الشركة تصفية 

نهائية

169 - وليد عبد اللطيف صبحى عبد اللطيف و شريكة   شركة سبق قيدها برقم    69214 قيدت فى 

23-10-2013 برقم ايداع   22437 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل 1- الموافقه علي 

وضع الشركه تحت التصفيه .2- الموافقه علي تعيين السيد/ مصطفي علي مصطفي رجب-  مصفي للشركه 

وتحديد اتعابه )الفان جنيه( فقط لغير وتحديد مهامه لتكون كما يلي :-

أ- وفاء ما على الشركة من ديون . ب - بيع مال الشركة

170 - ابراهيم محمد مصطفى بدران و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    71030 قيدت فى 2014-01-19 

برقم ايداع   1086 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه و تعيين 

السيد / احمد مجدي مصطفي ملش و السيد/ شادي جمال عبد الحميد قرله و السيد/ محمد ابراهيم احمد جنه علي 

ان تكون مده التصفيه في خلل سنه تبدا من تاريخ التاشير بالسجل التجاري

171 - كرشلسKershless )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    80169 قيدت فى 12-02-2015 برقم 

ايداع   3830 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ 

طارق حمدي حسين محمود مصفيا للشركة ويحمل بطاقة رقم قومي 28110262102993 - 1981/10/26

172 - بلو بوكس للخدمات اللوجستية BLUE BOX   شركة سبق قيدها برقم    82880 قيدت فى 

17-05-2015 برقم ايداع   13964 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة 

تصفية نهائية وبذلك يمحى قيد الشركة من السجل التجارى

173 - إنستا فودز للحلويات Insta Foods   شركة سبق قيدها برقم    82946 قيدت فى 19-05-2015 برقم 

ايداع   14162 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على محو قيد الشركة من السجل 

التجارى

174 - المثالى ايجيبت للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم    89362 قيدت فى 03-01-2016 برقم 

ايداع   135 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل مد مده التصفيه و صلحيات المصفي لمدة 

اثني عشر شهر اخري تبدا من انتهاء المدة السابقه امر المنع الصادر بشان السيد/ يحيي مهران عثمان و السيد/ 

طارق يحيي مهران علي ذمه القضيه رقم 85 لسنه 2020 حصر امن الدوله العليا

175 - شركة ح.ش.ديزاين ايجنسى   شركة سبق قيدها برقم    91805 قيدت فى 20-03-2016 برقم ايداع   

9217 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / حسن 

محمود حاتم عبد العظيم شريف مصفي عام للشركة 28602140104898- مصرى

 وتكون مهمته كما حددها القانون رقم 159 لسنة 1981 وهي :

 وفاء ما علي الشركة من ديون - تمثيل الشركة امام القضاء وقبول
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176 - الشركة المتقدمة للعمال اللوجستيةAdvanced Logistics Company )ALSCO(   شركة سبق 

قيدها برقم    91947 قيدت فى 23-03-2016 برقم ايداع   9691 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - 

شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية وبذلك يمحى قيد الشركة من السجل التجارى

177 - كود اوفر فلو )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    97249 قيدت فى 22-09-2016 برقم ايداع   

29148 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية

178 - جى اند اس للتجارة G&S FOR TRADING   شركة سبق قيدها برقم    116300 قيدت فى 

29-01-2018 برقم ايداع   4506 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة بإجماع 

اصوات الحاضرين على وضع الشركة تحت التصفية  وتم تعيين السيد الستاذ/ سمير محمد علي  مصفيا للشركة.

Green House For General Contracting And  179 - جرين هاوس للمقاولت العامه و التوريدات

Supplies   شركة سبق قيدها برقم    118053 قيدت فى 05-03-2018 برقم ايداع   10531 وفى تاريخ  

17-05-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة علي وضع الشركة تحت التصفية وذلك لعدم القدرة علي مزاولة 

النشاط وتعيين  السيد /محمد سعيد مرسي مرسي علي – مصري الجنسية – مواليد 7 /7 /1977 مصفيا قانونيا 

للشركة للقيام باعمال التصفية علي ان تكون مدة التصفية

180 - بى تو اى للصناعة- مصر  B2E INDUSTRIAL EGYPT   شركة سبق قيدها برقم    124418 

قيدت فى 26-08-2018 برقم ايداع   35773 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / ولء محمود سيد احمد مصفى للشركة باتعاب )100( وتكون مهامه 

واختصاصاته وطرق التصفية وحقوق والتزاماته طبقا للماده 145 من القانون 159 وهى

181 - المجموعه الهندسية للتوكيلت التجارية)EGAT(   شركة سبق قيدها برقم    126383 قيدت فى 

17-10-2018 برقم ايداع   43711 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

تصفيه و تعيين السيد / ضياء الدين اسماعيل حسن مصفي للشركه و تحديد مده التصفيه سنه من تاريخ التاشير في 

السجل

182 - فيديلتى للخدمات التعليمية Fidelity For Educational Services   شركة سبق قيدها برقم    

132673 قيدت فى 12-03-2019 برقم ايداع   11602 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل 

أمر محو لتصفية الشركة تصفية النهائية

183 - سعيد سالم سعيد ابو على للمقاولت العامة و التجارة   شركة سبق قيدها برقم    139221 قيدت فى 

04-09-2019 برقم ايداع   36641 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة 

تصفية  نهائيا وبذلك محو قيد الشركة بالسجل التجارى

184 - سعيد سالم سعيد ابو على للمقاولت العامة و التجارة   شركة سبق قيدها برقم    139221 قيدت فى 

04-09-2019 برقم ايداع   36641 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لتصفية 

الشركة نهائيا

JACKOUP FOR TRADING & SUPPLIES & 185 - جيكوب للتجارة والتوريدات والمقاولت

CONTRACTING    شركة سبق قيدها برقم    142427 قيدت فى 17-11-2019 برقم ايداع   48473 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على وضع الشركه تحت التصفيه - تعيين الستاذ / 

جاك موسى وهيب مصفى للشركه رقم قومى 28102220101854 مواليد 22 / 2 / 1981- وتكون مهامه 

وفاء ما على الشركه من ديون وتمثيل الشركه أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم

186 - مملكة السفار للتسويق   شركة سبق قيدها برقم    145128 قيدت فى 12-01-2020 برقم ايداع   

1463 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية تعيين محمد محمد 

رفعت امين الشركة لمده التصفية سنة

187 - المصرية بتروشاه لحفر البار وخدمات البترول والتعدين   شركة سبق قيدها برقم    151515 قيدت فى 

26-07-2020 برقم ايداع   22856 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لنقل المقر 

الرئيسى

188 - الوفره للمشروعات السياحيه   شركة سبق قيدها برقم    262543 قيدت فى 06-06-1990 برقم ايداع   

7286 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تجديد مدة التصفية ثلث سنوات من تاريخ التاشير 

فى السجل التجارى من 2022/1/1 وحتى 2024/12/31

Page 478 of 1274 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

189 - شركه الستشارات الستثماريه والمشروعات ) تكنو بايكون (   شركة سبق قيدها برقم    6928 قيدت فى 

10-05-2001 برقم ايداع   2234 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة تصفية الشركة 

6 اشهر تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة

190 - اثمار للستثمار العقارى والتجارى ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    25085 قيدت فى 

06-06-2007 برقم ايداع   11016 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل اول - وضع الشركة 

تحت التصفية . ثانيا - تعيين السيد / نصر عبدالحليم محمد عبدالمجيد الشيخ مصفيا للشركة - الجنسية - مصرى 

تاريخ الميلد 23 / 7 / 1966 رقم قومى رقم 26607230107033

191 - خروج الشركة من مظلة قانون الستثمار الى مظلة قانون سوق المال وبذلك يتم محو القيد   شركة سبق 

قيدها برقم    26496 قيدت فى 23-10-1995 برقم ايداع   4498 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - 

شطب السجل امر محو

192 - أرنست فريت Earnest Freight ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    38799 قيدت فى 

18-05-2009 برقم ايداع   10002 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين السيد / محمد بسيوني يوسف رحيم مصفيا لها علي ان تكون مده التصفية سنة تبدا من تاريخ 

التاشير في السجل بوضع الشركة تحت التصفية

193 - ادز اند مور انترناشيونال ) ش .ذ .م.م (   شركة سبق قيدها برقم    50884 قيدت فى 2011-03-15 

برقم ايداع   4415 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم النتهاء من اعمال التصفية وبذلك 

يمحى القيد من السجل

194 - شركة الحكمة للملح الصخري   شركة سبق قيدها برقم    58503 قيدت فى 20-05-2012 برقم ايداع   

10630 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين الستاذ - 

علء الدين محمد ابو العنين مصفيا للشركة وتكون مدة التصفية سنة من تاريخ التاشير

195 - إيه استرسك للبرمجيات A ASTRSK   شركة سبق قيدها برقم    59488 قيدت فى 2012-07-12 

برقم ايداع   14787 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

196 - لمون ديكور ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم    66788 قيدت فى 03-06-2013 برقم ايداع   12615 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل الموافقه على وضع الشركة تحت التصفية -وتعيين السيد/ 

جورج اسعد منصور رقم قومي 26811020103392 كمصفي  للشركة

197 - سولريتي للتجارة SOLARITY TRADE )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    73187 قيدت فى 

14-04-2014 برقم ايداع   9153 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية نظراً للتوقف عن مزاولة النشاط مع تعيين الستاذ/ عصام محمد أحمد محمد شاهين - مصفياً للشركة 
ً وتحديد أتعابه بمبلغ 12000 جنيه )أثنى عشر ألف جنيه مصرى( سنويا

198 - مركز الواحات للتدريب والستشارات )ش.ذ.م.م( - وقف تعامل بموجب خطاب الهيئة رقم 34 فى 2 2 

2015   شركة سبق قيدها برقم    76650 قيدت فى 22-09-2014 برقم ايداع   22655 وفى تاريخ  

18-05-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

199 - المجموعة العربية المتحدة للملحة United Arab Group For Navigation   شركة سبق قيدها 

برقم    87443 قيدت فى 02-11-2015 برقم ايداع   31121 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب 

السجل تصفية الشركة تصفية نهائية ومحو قيدها من السجل التجارى

200 - السراى لتجارة الموبيليا   شركة سبق قيدها برقم    100174 قيدت فى 20-12-2016 برقم ايداع   

41068 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم تصفية الشركة تصفية نهائية ومحو السجل 

التجارى

201 - ميرانكو المصريه لعمال الهندسيه   شركة سبق قيدها برقم    103655 قيدت فى 30-08-1995 برقم 

ايداع   8103 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتحديد مدة 

التصفية سنتين تبدا من تاريخ التأشير بالسجل التجارى  - وتعيين / سمير عزيز ابراهيم حبشى كمصفى للشركة

202 - أي - بلوت I-PLOT )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    104558 قيدت فى 13-04-2017 برقم 

ايداع   13720 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب الشركة من السجل التجارى لنتهاء 

مدة التصفية
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203 - أستن كولدج للتعليم Asten College For Education S.A.E   شركة سبق قيدها برقم    

106243 قيدت فى 30-05-2017 برقم ايداع   19696 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل 

الموافقة بالجماع علي وضع الشركة تحت التصفية  2. تعيين مصفيين وقد وافقت الجمعية علي تعيين السيد / 

مجدي عبدالحليم محمد مصطفي العطفي 26812082101678والسيد احمد سعيد عبدا علي 

مقلد28511041301473

204 - اجريتيم للتنمية والستثمار الزراعى AGRITEAM   شركة سبق قيدها برقم    111350 قيدت فى 

25-10-2017 برقم ايداع   40281 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين الستاذ / محمد وحيد محمد مصطفي كمصفي للشركة وتحديد اختصاصاته وهي : وفاء ماعلي 

الشركة من ديون وبيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلني او بأية طريقة اخري وتمثيل الشركة امام 

القضاء وقبول

205 - بريميام هومز Premium Homes   شركة سبق قيدها برقم    121395 قيدت فى 2018-05-22 

برقم ايداع   22896 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - ناقشت 

الجمعية العامة الغير الغادية بتعين مصفى للشركة وتمت الموافقة بالجماع على : 

1- تعيين السيد / احمد محسن راغب مليجى مصفى للشركة بدون اتعاب

206 - هانى مجاهد احمد مصطفى احمد و شريكيه   شركة سبق قيدها برقم    126114 قيدت فى 

11-10-2018 برقم ايداع   42630 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم النتهاء من 

اعمال التصفية وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

207 - اوفر او تي تي ايجيبت Over O.T.T Egypt   شركة سبق قيدها برقم    133966 قيدت فى 

09-04-2019 برقم ايداع   16276 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل مد اجل مدة تصفية 

الشركة لمدة عام ميلدى تبدا من تاريخ انتهاء المدة الولى

208 - ريلكس فوم للسفنج الصناعى   شركة سبق قيدها برقم    136802 قيدت فى 27-06-2019 برقم 

ايداع   26992 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل محو وشطب الشركة من السجل التجارى

   PENGUIN MARKETING SOLUTIONS                      209 - بينجوين ماركيتينج سوليوشنز

شركة سبق قيدها برقم    138812 قيدت فى 27-08-2019 برقم ايداع   35124 وفى تاريخ  2022-05-18   

تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين الساده الستاذ/ احمد محمد ربيع كامل بطاقة رقم 

قومي 26210072401312- الستاذ/ بلل محمد ابو المجد سويلم بطاقة رقم قومي 283001230102576

210 - ألوجلس لتصنيع اللومنيوم والزجاج ALUGLAS   شركة سبق قيدها برقم    139318 قيدت فى 

08-09-2019 برقم ايداع   37000 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل النظـر فـى وضع 

الشركـة تحت التصفية وذلك في خلل 6 أشهـر وتعيين السيد / عبد الرزاق حسن

 عبد الرزاق الدجانى كمصفي للشركـة وتكليفه بإنهاء جميع إجراءات التصفية

211 - فيوتشر جروب لمهمات المكاتب   شركة سبق قيدها برقم    142080 قيدت فى 06-11-2019 برقم 

ايداع   47286 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو وشطب الشركة من السجل وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجارى

Unicorn forContracting and Projects  212 - يونيكورن للمقاولت وإدارة المشروعات

Managment   شركة سبق قيدها برقم    149320 قيدت فى 20-05-2020 برقم ايداع   15590 وفى 

تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت تصفيه و تعين السيد / اندور بولس نجيب 

موسي مصفيا للشركة علي ان تكون مده تصفيه الشركه سته اشهر من تاريخ التاشير بالسجل التجاري

213 - برايت براينز للخدمات Bright Brains   شركة سبق قيدها برقم    150086 قيدت فى 

23-06-2020 برقم ايداع   18386 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة 

تصفية نهائية وبذلك يمحى القيد

214 - الجللة للتوزيع   شركة سبق قيدها برقم    151781 قيدت فى 04-08-2020 برقم ايداع   23881 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل برجاء شطب الشركة المذكورة من السجل التجارى

236 - شركة هسكا جروب Haska Group )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    80836 قيدت فى 

09-03-2015 برقم ايداع   6476 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل مد فترة تصفية 

الشركة لمدة اخرى وهى سنه تبدا 13 - 2 - 2022 وتنتهى 12 - 2 2023
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215 - جميلة الخير للتصدير والتجارة العامة   شركة سبق قيدها برقم    154086 قيدت فى 2020-09-17 

برقم ايداع   31786 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - اسم 

المصفى / محمود فوزى احمد جاد - الرقم القومى 28507292700612 - تاريخ الميلد 1985/7/29 - مدة 

التصفية سنة ميلدية من تاريخ التاشير فى السجل التجارى

216 - فضيات ملك   شركة سبق قيدها برقم    154308 قيدت فى 22-09-2020 برقم ايداع   32645 وفى 

تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل محو وشطب الشركة من السجل التجارى

217 - إبتسامة للفنادقABTSAMH   شركة سبق قيدها برقم    159347 قيدت فى 27-12-2020 برقم ايداع   

49987 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية بتاريخ    30 /12 

/2021  والمقدم بتاريخ 14 /4 /2022المعتمده من الهيئه العامه للستثمار بتاريخ  14 /04 /2022 تم التى :- 

1-وضع الشركة تحت التصفية وذلك لعدم القدرة علي ممارسة النشاط

218 - وينو - Winoo   شركة سبق قيدها برقم    163898 قيدت فى 24-03-2021 برقم ايداع   14198 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل قررت الجمعية العامة غير العادية بالجماع الموافقة على 

وضع الشركة تحت التصفية - 

قررت الجمعية العامة غير العادية بالجماع الموافقة على تعيين السيد/ عبدا سيد ابراهيم على حشيش كمصفي 

للشركة لتولي جميع إجراءات تصفية الشركه

   Stern Egypt For Intellectual Property Services 219 - ستيرن ايجيبت لخدمات الملكية الفكرية

شركة سبق قيدها برقم    164755 قيدت فى 08-04-2021 برقم ايداع   17015 وفى تاريخ  2022-05-18   

تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية اعتبارا من تاريخ 01/07/2021 والسير في إجراءات 

التصفيه وفقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه

220 - ايه ان للستشارات التجارية   شركة سبق قيدها برقم    173452 قيدت فى 03-10-2021 برقم ايداع   

46363 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / هانى 

على محمد على مصفيا للشركة - 276063001833 - 1971/6/30 - مصرى - مدة التصفية ثلث سنوات تبدا 

من تاريخ التاشير بالتصفية بالسجل التجارى

221 - اى اف ايه لتنظيم المسابقات الرياضية IFA   شركة سبق قيدها برقم    184090 قيدت فى 

29-03-2022 برقم ايداع   20344 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل 1- الموافقة على 

التوقف النهائى عن النشاط.

2ـ الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية .

3ـ الموافقة على تعيين السيد الستاذ/ احمد صلح الدين حسن عبدالعزيز رقم قومى 28409120103751 

مصفى للشركة

222 - مصر الدوليه للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم    12108 قيدت فى 25-11-2004 برقم 

ايداع   9856 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية ومحو قيدها 

من السجل التجارى

223 - مجموعة البغداديه العلميه ش.م.م بنظام المناطق الحرة   شركة سبق قيدها برقم    15631 قيدت فى 

20-07-2005 برقم ايداع   10072 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل قبول استقالة 

واعتذارالستاذة / نجلءحسين عبدالفتاح - المصفية القانونية المنتهية وليتها 

قانونا عن الستمرار في صفتها كمصفية قانونية الشركة. تعيين الستاذ / محمد صلح محمد محمود حسن 

البحيري - مصفي جديد قانوني لتخاذ

224 - شركه MCV للتاجير التمويلي ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    17012 قيدت فى 2005-12-05 

برقم ايداع   16786 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل أولً : وضع الشركة تحت التصفية  . 

ثانياً : مدة التصفية عامين ثالثاً : تعيين الستاذ / مجدى فهمى اسكندر مصرى  مواليد . 1/ 6 / 1965القاهرة . 

مصفى للشركة رابعاً : يقوم المصفى بجميع العمال المذكورة بالمادة 145من القانون 159

225 - شركه MCV التجاريه   شركة سبق قيدها برقم    17250 قيدت فى 26-12-2005 برقم ايداع   

17879 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل أولً : وضع الشركة تحت التصفية  . ثانياً : مدة 

التصفية عامين ثالثاً : تعيين الستاذ / مجدى فهمى اسكندر – مصرى - مواليد 01 /06 /1965 القاهرة . مصفى 

للشركه رابعاً : يقوم المصفى بجميع العمال المذكورة بالمادة 145من القانون 159
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226 - عمر محسن مندوه وشريكتيه   شركة سبق قيدها برقم    31013 قيدت فى 12-03-2008 برقم ايداع   

5470 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية لمدة ) سنة ( تبدا من تاريخ انتهاء 

المدة المؤشر بها بالسجل التجارى

227 - ديجيتال ميديا للصوتيات والمرئيات ) دماف ( D.M.A.V   شركة سبق قيدها برقم    36939 قيدت فى 

28-02-2016 برقم ايداع   6593 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب ومحو قيد فرع 

الشركة

228 - بيريل تك للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم    47648 قيدت فى 

16-08-2010 برقم ايداع   18419 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل اول : وضع الشركة 

تحت التصفية وذلك بسبب خسارة الشركة .   ثانيا : تعيين الستاذ / محمود صبرى محمود احمد مصفي للشركة 

على ان تكون مدة التصفية سنة قابلة للتمديد

229 - فرست الينس ايجيبت First Alliance Egypt   شركة سبق قيدها برقم    55999 قيدت فى 

12-01-2012 برقم ايداع   1000 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل 1 - وضع الشركة 

تحت التصفية . 2 - تعيين السيد / احمد محمد حمدى محمد مصفى للشركة  بدون اتعاب وتحديد مدة التصفية ستة 

اشهر من تاريخ التاشير

230 - شبكة نت   شركة سبق قيدها برقم    59504 قيدت فى 15-07-2012 برقم ايداع   14886 وفى تاريخ  

19-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية

231 - الشركة المصرية العالمية لدارة المشروعات ) كابيتال كيو CAPITAL Q ( )ش.ذ.م.م(   شركة سبق 

قيدها برقم    64656 قيدت فى 07-03-2013 برقم ايداع   5145 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - 

شطب السجل تمت الموافقة على تصفية الشركة - الموافقة على محو السجل التجارى

232 - دبى الدولية للستثمار الزراعى و العقارى   شركة سبق قيدها برقم    65259 قيدت فى 2013-04-01 

برقم ايداع   7353 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على وضع الشركة تحت 

التصفية و تعيين السيد محمود محمد جلل مدينة 

بطاقة رقم قومي 27806291701171 مصفيا للشركة و تحديد مهامة في

233 - طيبة للصناعات اللكترونية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    66257 قيدت فى 2013-05-15 

برقم ايداع   10946 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائيا وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجارى

234 - امبوريوم للتجارة Emporium Trade  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    70971 قيدت فى 

12-01-2014 برقم ايداع   699 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة ومحو 

قيدها من السجل التجارى

235 - مهندسون و مقاولون للتوريدات الهندسية و المقاولت )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    80511 

قيدت فى 24-02-2015 برقم ايداع   5098 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية - وتكون مدة التصفية 6 شهور من تاريخ التاشير بالسجل التجارى - تعيين الستاذ / امجد 

سامى كامل 1993/2/1 مصرى الجنسية مصفيا للشركة

237 - اكسيس ايجيبت لطاقة الرياح واحد Access Egypt Wind One   شركة سبق قيدها برقم    

81908 قيدت فى 14-04-2015 برقم ايداع   10707 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل 

تصفية الشركة تصفية نهائيه ومحو القيد

238 - اكسيس ايجيبت لطاقة الرياح واحد Access Egypt Wind One   شركة سبق قيدها برقم    

81908 قيدت فى 14-04-2015 برقم ايداع   10707 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل 

امر محو لتصيفة الشركة تصفية نهائيه
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239 - هيلث اند ويلنس شاديل Health And Wellness Shadel )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    

84549 قيدت فى 07-07-2015 برقم ايداع   19475 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركه تحت التصفية

 - تعيين السيده / شهيره لطفى احمد مظهر محمد احمد - مصفيا للشركه وتكون مهمتها وفقا لنص الماده 145 من 

القانون رقم 159 لسنه 1981 وهى : 

أ- وفاء ماعلى الشركه من ديون 

ب- بيع مال الشركه منقول أو عقارا

240 - ثرى ال للتجارة والمقاولت  3L Trading & Contracting   شركة سبق قيدها برقم    86692 

قيدت فى 04-10-2015 برقم ايداع   27542 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة 

من جانب السيد رئيس مجلس الدارة علي وضع الشركة تحت التصفيه اعتباراً من تاريخ التأشير بالسجل التجاري 

للتصفيه نظراً لتوقف الشركة عن مزاوله نشاطها واجماع الساده الشركاء بالشركه علي التصفيه

241 - شركة دريميز للتجارة اللكترونية DREAMZ   شركة سبق قيدها برقم    88252 قيدت فى 

29-11-2015 برقم ايداع   34063 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية سنه 

وتبدأ من تاريخ 23 / 3 / 2022 وتنتهى فى التاريخ 23 /3 / 2023

242 - ايه اي تي اس للشبكات وتكنولوجيا المعلومات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    94046 قيدت فى 

30-05-2016 برقم ايداع   17336 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتماد الحساب 

النهائى للتصفية وناتج التصفية - محو قيد الشركة من السجل التجارى

243 - رفادة تو أرز للصناعات الدوائية   شركة سبق قيدها برقم    110261 قيدت فى 14-01-2018 برقم 

ايداع   1757726 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

244 - شيب اند باج للخدمات المتكاملة   شركة سبق قيدها برقم    110272 قيدت فى 03-10-2017 برقم 

ايداع   36283 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتماد  تصفية الشركة  ومحو السجل 

التجارى  للشركة .

2- اعتماد ميزانية التصفية 

3 - حفظ الدفاتر لدى المصفى بالعنوان / محل تجاري رقم 2 برج 8 – ابراج تقسيم جابكو – ش500 من ش 

الجزائر –البساتين –القاهرة

245 - اى تى او فالى I.T.O VALLEY   شركة سبق قيدها برقم    114420 قيدت فى 20-12-2017 برقم 

ايداع   50961 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

246 - محمد سعد الدين محمد عوض ا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    124223 قيدت فى 

15-08-2018 برقم ايداع   35074 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - تعيين السيد / محمد سعد الدين محمد عوض ا مصفيا للشركة للقيام باعمال التصفية - مدة التصفية 

سنتان من تاريخ التأشير بالسجل التجارى

247 - اليمان لنظمه البناء - ELEMAN BUILDNG SYSTEMS- EBS   شركة سبق قيدها برقم    

124763 قيدت فى 05-09-2018 برقم ايداع   37335 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / مصطفى سيد محمد عبد الجليل مصفى للشركة باتعاب )100( وتكون 

مهامه واختصاصاته وطرق التصفية وحقوق والتزاماته طبقا للماده 145 من القانون 159 وهى 

على النحو التى:

248 - أس بيلت As Built   شركة سبق قيدها برقم    130013 قيدت فى 13-01-2019 برقم ايداع   1736 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل اول : وضع الشركة تحت التصفية ثانيا : تعيين السيد 

الستاذ / جون فؤاد منصور عوض ا مصفى للشركة ثالثا : يقوم المصفى بــ : 1- وفاء ما على الشركة من ديون 

2- بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلنى او بايه طريقة اخرى

249 - برايفت روتس أيفييشن Private routes aviation   شركة سبق قيدها برقم    132807 قيدت فى 

14-03-2019 برقم ايداع   12031 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل - وضع الشركة 

تحت التصفية - تعيين السيده / شيماء حسين ابراهيم سالم  مصفى للشركة رقم قومى 28912150102027 - 

تحديد مدة التصفية بسنة تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجارى - تحديد مهام المصفى وهى " وفاء ما على 

الشركة من ديون "بيع
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250 - سمارت للمصاعد مصر SMART ELEVATORS EGYPTLLC   شركة سبق قيدها برقم    

136106 قيدت فى 11-06-2019 برقم ايداع   24306 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل 

الموافقة على شطب قيد الشركة من السجل التجارى

251 - البوابة لداره المنشات السياحية   شركة سبق قيدها برقم    138847 قيدت فى 27-08-2019 برقم 

ايداع   35267 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية "الموافقة 

علي تعيين السيد / علي مهدي محمد ابراهيم مصفيا للشركة -29312130102574 بطاقه رقم قومي - علي أن 

يقوم المصفي بجميع العمال التي تقتضيها التصفية وعلي وجه الخصوص اتمام اعمال التصفية وفاء ما على

252 - التطوير العالميه للستثمار و استصلح الراضى   شركة سبق قيدها برقم    139426 قيدت فى 

10-09-2019 برقم ايداع   37426 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين السيد / محمود فوزى احمد جاد - رقم قومى - 28507292700612 - ومدة التصفية سنه 

ميلدية من تاريخ التاشير بها فى السجل التجارى

253 - الهداف للتسويق والخدمات الرياضية   ELhadaf   شركة سبق قيدها برقم    141711 قيدت فى 

30-10-2019 برقم ايداع   45817 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة 

تصفية نهائيه ومحو وشطب الشركة

254 - الهداف للتسويق والخدمات الرياضية   ELhadaf   شركة سبق قيدها برقم    141711 قيدت فى 

30-10-2019 برقم ايداع   45817 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل محو وشطب الشركة 

من السجل التجارى

255 - شركة مدرسة ليسية بالزاك الدولية الفرنسية LYCEE INTERNATIONAL BALZAC   شركة 

سبق قيدها برقم    147301 قيدت فى 20-02-2020 برقم ايداع   8361 وفى تاريخ  19-05-2022   تم 

محو - شطب السجل الموافقة على تصفية الشركة تصفية نهائية 

- الموافقة على ميزانية التصفية الخاصة بالشركة - الموافقة على محو وشطب السجل التجاري - الموافقة على 

حفظ دفاتر الشركة لمدة عشر سنوات مع الستاذ / محمود حسن حنفي

256 - طه محمود احمد عبد الرحمن وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    147593 قيدت فى 2020-02-26 

برقم ايداع   9297 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعين 

السيد / طه محمود احمد عبد الرحمن - مصفيا للشركة ويحمل رقم قومى 28607291800821 - ومدة التصفية 

ستة اشهر من تاريخ التاشير بالسجل التجارى

257 - ماجيستى للمقاولت العمومية Majesty   شركة سبق قيدها برقم    149702 قيدت فى 2020-06-15 

برقم ايداع   17195 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية

2:-مدة التصفية سنة تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجاري

3:- تعيين السيد/محمد يس صحابة محمد مصفيا للشركة  رقم قومي 26305030100135

4:-إعطائه كافة الصلحيات  و السلطات  اللزمة لمباشرة مهامة من

258 - ذا ليف ستايل ستاشين The Life Style Station   شركة سبق قيدها برقم    151244 قيدت فى 

19-07-2020 برقم ايداع   21889 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة 

تصفية نهائية وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

259 - وايت ميديكال جروب 

White Medical Group LLC   شركة سبق قيدها برقم    158162 قيدت فى 08-12-2020 برقم ايداع   

46162 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

260 - اسماك اشرف الساحل الشمالي   شركة سبق قيدها برقم    161120 قيدت فى 02-02-2021 برقم ايداع   

5120 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / أشرف 

السيد جابر السيد هلل  ــ مصفى للشركة . 

وتحديد مدة التصفية لتكون سنتين تبدء من تاريخ التاشير بالسجل التجارى
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261 - اي دي للدعاية والعلن وتنظيم المعارض ID   شركة سبق قيدها برقم    163241 قيدت فى 

14-03-2021 برقم ايداع   12041 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل 

1-الموافقة من جانب السيد مدير الشركة علي وضع الشركة تحت التصفيه اعتباراً من تاريخ التأشير بالسجل 

التجاري للتصفيه  نظراً لتوقف الشركة عن مزاوله نشاطها واجماع الساده الشركاء بالشركه علي التصفيه .لذا فقد 

تمت الموافقه بالجماع

262 - ميتال اينوكس لتصنيع وتشكيل الستنلس

Metal Inox   شركة سبق قيدها برقم    164864 قيدت فى 12-04-2021 برقم ايداع   17364 وفى تاريخ  

19-05-2022   تم محو - شطب السجل محو وشطب الشركة من السجل التجارى

263 - ميتال اينوكس لتصنيع وتشكيل الستنلس

Metal Inox   شركة سبق قيدها برقم    164864 قيدت فى 12-04-2021 برقم ايداع   17364 وفى تاريخ  

19-05-2022   تم محو - شطب السجل محو وشطب الشركة من السجل التجارى

264 - شركه المجموعه الهندسيه للتشييد   شركة سبق قيدها برقم    8515 قيدت فى 07-05-2002 برقم ايداع   

2062 وفى تاريخ  21-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية , وتعيين السيد / كمال 

شحاتة رزق صليب مصفي لها  . الجنسية  : مصري  , رقم البطاقة  : 26101032600254  وتاريخ الميلد : 

03/ 01 / 1961  - 1 - وفاء ما علي الشركة من ديون .

265 - ميديا سيستمز لنظم المعلومات والخدمات الهندسية ش م م   شركة سبق قيدها برقم    31222 قيدت فى 

24-03-2008 برقم ايداع   6273 وفى تاريخ  21-05-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد فى السجل 

التجارى بسبب تصفية الشركة

266 - سيوتي تك Sute Tech   شركة سبق قيدها برقم    120143 قيدت فى 18-04-2018 برقم ايداع   

18120 وفى تاريخ  21-05-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

267 - سوق تايم للتسويق اللكترونى   شركة سبق قيدها برقم    125348 قيدت فى 20-09-2018 برقم ايداع   

39581 وفى تاريخ  21-05-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية

268 - تجارة دوت كوم                            TEGARA.COM   شركة سبق قيدها برقم    137386 

قيدت فى 14-07-2019 برقم ايداع   29234 وفى تاريخ  21-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركه تحت التصفيه 

تعيين الستاذ/ احمد سليم صبحي الكيالي مصفي للشركه 

مدة التصفيه  ستة اشهر من تاريخ التأشير في السجل التجاري 

يقوم النصفي بجميع اعمال التصفيه وهي 

1-وفاء ما علي الشركه من ديون 

2-بيع مال الشركه

269 - الشركه المصريه للحديد السفنجي و الصلب ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم    363797 قيدت فى 

24-10-2004 برقم ايداع   18775 وفى تاريخ  21-05-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

270 - الدلتا للتجاره والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم    406 قيدت فى 05-04-1998 برقم ايداع   989 وفى 

تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية وتعيين السيد / معتز محمد إمام محمد رضوان 

رقم قومي 28003300101415  مصفى للشركة

  بدل من كامل عبدالملك لستقالتة على أن تكون مدة التصفية خلل ثلث سنوات من تاريخ التأشير بالسجل 

التجاري

ويقوم المصفي

271 - شركه انترتتش ايجبت ليمتدد   شركة سبق قيدها برقم    11768 قيدت فى 25-08-2004 برقم ايداع   

6082 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل قبول استقالة سامى غسان ارشيد منسى من منصب 

مصفى الشركة - تعيين دارميش شاه مصفى للشركة - مد مدة التصفية 3 سنوات تبدا من تاريخ انتهاء المدة السابقة

272 - ماج للتجارة والتوكيلت Mag for Trading & Agencies ش م م   شركة سبق قيدها برقم    

45461 قيدت فى 28-04-2010 برقم ايداع   9133 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل 

محو قيد الشركة
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273 - شركة ننجبو للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    48678 قيدت 

فى 21-10-2010 برقم ايداع   32013 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل اول : وضع 

الشركة تحت التصفية لمدة عام تبدا من تاريخ التاشير فى السجل التجارى . ثانيا : الموافقة على تعيين السيد / 

محمد احمد جاد عبد الرحمن مصفيا للشركة وتتمثل اعمال المصفى طبقا لنص المادة ) 145 ( من القانون 159 

لسنة 1981

274 - شركة شلحاوى للتجارة )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    69647 قيدت فى 14-11-2013 برقم 

ايداع   24263 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على مد مدة تصفية الشركة سنة 

اخرى تبدا من تاريخ 2022/4/10 وتنتهى فى 2023/4/10

275 - ترانزيت لتشييد وبناء المنشآت السياحية والرياضية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    77642 قيدت 

فى 06-11-2014 برقم ايداع   26554 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تمت الموافقة 

على مد مهلة التصفية للشركة لمدة سنة ونصف تبدا من اليوم التالى من تاريخ انتهاء المهلة المؤشر بها فى السجل 

التجارى

276 - يوجى جولد تجارة و بيع و توزيع اليس كريم YOGURT GOLD   شركة سبق قيدها برقم    

115198 قيدت فى 03-01-2018 برقم ايداع   646 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم 

النتهاء من اعمال التصفية وبذلك يمحى القيد من السجل

Teleperformance Business " 277 - شركة تيليبير فورمنس بيزنيس سيرفيسز إي جي ش.ذ.م.م

Services EG LLC   شركة سبق قيدها برقم    117010 قيدت فى 12-02-2018 برقم ايداع   7041 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

278 - الشرق الوسط للبرمجة الحديثة   شركة سبق قيدها برقم    121657 قيدت فى 30-05-2018 برقم 

ايداع   24204 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية واتخاذ تاريخ 

31 / 12 / 2021 كأساس للتصفية - تحديد مدة التصفية وذلك لمدة عام من تاريخ التأشيرة بالسجل التجاري - 

تعيين السيد/ عمرو محمد فاروق احمد عراقي مصفيا قانونى للشركة رقم قومى 2711068800191

279 - ايه وان لخدمات الشحن A ONE FOR FRIGHT SERVICES   شركة سبق قيدها برقم    

125350 قيدت فى 23-09-2018 برقم ايداع   39626 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية واخضاعها لحكام التصفية اعتبارا من تاريخ اشهار هذا القرار - يقوم المصفي 

بجميع العمال التي تقتضيها التصفية وعلي وجه الخصوص :

1- وفاء ما علي الشركة من ديون.

280 - نمذجه لتقنيه المعلومات   شركة سبق قيدها برقم    125891 قيدت فى 04-10-2018 برقم ايداع   

41768 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى نهائيا وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجارى

281 - ماجنا سوليوشن   شركة سبق قيدها برقم    129366 قيدت فى 26-12-2018 برقم ايداع   55442 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على تصفية الشركة بشكل نهائى وشطب ومحو قيد 

الشركة من السجل التجارى واشهار التصفية

282 - ام اس ام للمقاولت والتوريدات M S M   شركة سبق قيدها برقم    134362 قيدت فى 2019-04-17 

برقم ايداع   17787 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية 

ــ تعين السيد / حسام محمد محمد سلم مصفى للشركة رقم قومى 27610070100619

ــ تحديد مدة التصفية ب )ستة شهور( تبدا من تاريخ التاشير فى السجل

وفاء ما على الشركة من ديون .

283 - سينى فايف   شركة سبق قيدها برقم    135878 قيدت فى 02-06-2019 برقم ايداع   23402 وفى 

تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى
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284 - ليت بيكس ايجيبت لتكنولوجيا المعلومات Litpeaks Egypt   شركة سبق قيدها برقم    145760 

قيدت فى 22-01-2020 برقم ايداع   3288 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية وتعيين السيدة/ ايثار محمد محمد على عتيبه مصفى باتعاب 2000 جنيه مصرى ) الفان 

جنيها مصريا ( ومهامها تكون طبقا للمادة 145 من القانون 159 وهى :-

  أ- وفاء ما على الشركة من ديون.

 ب- تمثيل الشركة

285 - ال اتش كونكريت برودكتس          LH CONCRETE PRODUCTS   شركة سبق قيدها برقم    

148813 قيدت فى 26-04-2020 برقم ايداع   13483 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل 

الموافقه علي وضع الشركه تحت التصفيه- 

الموافقه علي تعيين السيد / لؤى حسام الدين محمد يحيى احمد على مصفي للشركه وتحديد اتعابه )الفان جنيه( فقط 

لغير - 

وتحديد مهامه لتكون كما يلي :-وفاء ما على الشركة من ديون

286 - تشكين دريم للتوريدات العمومية والتجارة العامة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم    151291 قيدت فى 

20-07-2020 برقم ايداع   21937 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة بالجماع 

على وضع الشركة تحت التصفية والبدء فى اجراءات التصفية فوراً وذلك بسبب سوء احوال السوق وسوء 

الحوال القتصادية

2-الموافقة بالجماع على تعيين السيد / احمد محمد جلل محمد مكى مصفى قانونى للشركة

287 - كوسينا COCINA   شركة سبق قيدها برقم    155216 قيدت فى 07-10-2020 برقم ايداع   

35657 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين عبدالمنعم 

محمد عبد المنعم مصفي للشركه 

الجنسيه مصري 

مواليد 1993-3-22 

رقم قومي 29303222102539 

مده التصفيه عام ميلدي من تاريخ التأشير 

مهام المصفي 

وفاء ما علي الشركه من ديون

288 - الكولمو ELCOLMO   شركة سبق قيدها برقم    155356 قيدت فى 12-10-2020 برقم ايداع   

36144 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين عبدالمنعم 

محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم مصفي للشركه 

الجنسيه مصري 

مواليد 1993-3-22 

رقم قومي 29303222102539 

مده التصفيه عام ميلدي من تاريخ التأشير 

مهام المصفي 

وفاء ما علي الشركه من

289 - لكوميديا لدارة المشروعات LACOMEDIA   شركة سبق قيدها برقم    156157 قيدت فى 

26-10-2020 برقم ايداع   38913 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت 

التصفيه وتعيين عمرو هاني السيد مصفي للشركه 

الجنسيه مصري 

مواليد 1994-3-15 

رقم قومي 29403151403375 

مده التصفيه عام ميلدي من تاريخ التأشير 

مهام المصفي 

وفاء ما علي الشركه من ديون 

تمثيل الشركه امام
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290 - فود فانز )وى كريبس( Food Fans )we crepes(   شركة سبق قيدها برقم    159804 قيدت فى 

05-01-2021 برقم ايداع   533 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين السيد / حسام السيد ابوالحديد عبد الحافظ مصفيا للشركة وتحديد مدة التصفية ستة أشهر تبدأ من 

تاريخ تأشير هذا المحضر بالسجل التجارى

مهام مصفى الشركة

1- وفاء ما علي الشركة من ديون

2- بيع مال الشركة

291 - فالينسيا للتسويق العقاري Valencia   شركة سبق قيدها برقم    165192 قيدت فى 2021-04-18 

برقم ايداع   18493 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل اول : وضع الشركة تحت التصفية 

بسبب عدم مزاولة النشاط الفعلى للشركة . ثانيا: تعين السيد/ أحمد طارق كمال محمود البدوي مصفى للشركة 

للسير فى اجراء التصفية .  ثالثا: تحديد مدة التصفية

292 - جلوبال بروتكشن   شركة سبق قيدها برقم    1036 قيدت فى 15-07-1998 برقم ايداع   3106 وفى 

تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تعيين السيد / محمد عصام الدين السيد محمد غراب - مصفيا 

للشركة - وبنفس اختصاصات المصفى السابق - تجديد مدة التصفية لمدة جديدة تنتهى فى 2024/12/31

293 - المصريه السعوديه للمقاولت - ايجساد   شركة سبق قيدها برقم    6729 قيدت فى 28-03-2001 برقم 

ايداع   1514 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة بالجماع على وضع الشركة تحت 

التصفية - تمت الموافقة بالجماع على تعيين السيد / اسماعيل محمد عثمان مصفى للشركة مواليد 2 / 6 / 1964 

مصرى رقم قومى 26406020103137 -

294 - فيجن للخدمات الستشارية VISION CONSULTANT SERVICES   شركة سبق قيدها برقم    

13529 قيدت فى 16-05-2019 برقم ايداع   21211 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل 

الموافقه على وضع الشركة تحت التصفية - تم الموافقه على ان تعيين السيد/ مصطفى محمود محمد سعفان من 

مواليد 01 / 08 / 1982 والمقيم فى 9 ش مشروع بيتشو امريكان سيتى المعادى – القاهره مصفي الشركة

295 - اكرم فائق العشى واولده - اكرم تكس ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    43023 قيدت فى 

27-12-2009 برقم ايداع   26304 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية على ان تكون المدة التصفية سنة تبدا من تاريخ التاشير فى السجل التجارى - تعين الستاذ / حسن اكرم 

فائق العشى مصفيا للشركة

296 - شركة المل للنتاج الفني )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    61246 قيدت فى 16-10-2012 برقم 

ايداع   21616 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية– على ان 

تكون مدة التصفية لمدة  ثلث سنوات تبدا من تاريخ التاشير بالسجل التجارى   

-  تعيين السيد / احمد محمد عماره احمد سليمان -  مصفى للشركة -  وتفويضه فى القيام التى تقتضيها التصفية 

كما يلى :

297 - النتاج الحيوانى المتطور   شركة سبق قيدها برقم    71490 قيدت فى 05-02-2014 برقم ايداع   

2956 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ وليد 

ابراهيم ابو العيون كمصفى للشركة - مد مدة التصفية سنهة تبدا من تاريخ التاشير بوضع الشركة تحت التصفية 

بالسجل التجارى

298 - بيلدينج انرجي ايجيبت للطاقة BUILDING ENERGY EGYPT J S C   شركة سبق قيدها برقم    

83910 قيدت فى 11-06-2015 برقم ايداع   17006 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل 

تصفية الشركة نهائيا ومحو وشطب الشركة

299 - بيلدينج انرجي ايجيبت للطاقة BUILDING ENERGY EGYPT J S C   شركة سبق قيدها برقم    

83910 قيدت فى 11-06-2015 برقم ايداع   17006 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل 

تصفية الشركة نهائيا ومحو وشطب الشركة

300 - الشريحه الذهبية - مصر   شركة سبق قيدها برقم    87945 قيدت فى 17-11-2015 برقم ايداع   

32877 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل ابراء ذمة السيد / عبد ا محمد سعيد عبد الوهاب 

الشال مصفى الشركة مما اسند اليه من اعمال التصفية - القرار والمسئولية عما انتهت اليه اعمال التصفية - محو 

قيد الشركة من السجل التجارى - اعتماد ميزانية التصفية

Page 488 of 1274 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

Nouval Kitchen and House  301 - نوفال كتشن اند هاوس وير لصناعه الدوات المنزلية والكهربائية

Ware   شركة سبق قيدها برقم    88390 قيدت فى 03-12-2015 برقم ايداع   34546 وفى تاريخ  

23-05-2022   تم محو - شطب السجل مد مده التصفيه لمده ثلث سنوات على ان تبدا من 1 - 1 - 2021 

وتنتهى فى 31 - 12 - 2023

302 - خالد ابراهيم الدسوقى محمدفراج وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    89271 قيدت فى 2015-12-30 

برقم ايداع   37874 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على وضع الشركة تحت 

التصفية . 2 - تعيين السيد / خالد ابراهيم الدسوقى محمد فراج - مصفيا للشركة للقيام باعمال التصفية على ان 

تكون مدة التصفية فى خلل ستة اشهر تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجارى

303 - الفؤاد للتنميه و التكنولوجيا الحيويه   شركة سبق قيدها برقم    91783 قيدت فى 17-03-2016 برقم 

ايداع   9102 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية -  تعيين 

الستاذ / عمرو فؤاد محمد شاكر, الجنسية / مصري رقم قومي / 26910050104278

 تاريخ ميلد 5/10/ 1969 تليفون / 1008660688 مصفيا للشركة

304 - الناقل لخدمات الشحن   شركة سبق قيدها برقم    93348 قيدت فى 09-05-2016 برقم ايداع   

14845 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمدة سنة من تاريخ 

التاشير بالجمعية العامة غير العادية بالسجل التجارى - تعيين السيد / شنودة خلف حنين عبد الملك - مصفى 

الشركة

305 - ابيكس للصباغة والتجهيز   شركة سبق قيدها برقم    113229 قيدت فى 26-11-2017 برقم ايداع   

46255 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تمت الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية .

 وتم التفاق على تعيين السيد / محمد قناوي عبد ربه مصفى للشركة بدون أجر .

 وتم الموافقة على حصر مهام المصفى في التي :

1- جرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات.

306 - رواد لستصلح الراضى والنتاج الحيوانى والداجنى   شركة سبق قيدها برقم    117566 قيدت فى 

25-02-2018 برقم ايداع   8881 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفيه - تعيين السيد / محمد ثروت الزيني مصفى للشركة مصرى رقم قومى 29207102104318 - مدة 

التصقية ستة اشهر من تاريخ التأشير في السجل - يقوم المصفي بجميع أعمال التصفية وهي : - وفاء ما على 

الشركة من ديون

307 - سوليد انفستمنت Solid Investment   شركة سبق قيدها برقم    125625 قيدت فى 2018-09-27 

برقم ايداع   40708 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل 1. تم مناقشة ميزانية التصفية 

المقدمة من المحاسب القانوني والثابت بها سداد الخسائر بالكامل ول يوجد اي مديونيات على الشركة وتم اعتمادها 

بالكامل 

2. ابراء ذمة الشركة من الديون حيث انه تم النشر بجريدتين بتاريخ 11 ديسمبر 2021

308 - ليدر اوتوموتيف - هاله محمد الصغير علي سليمان وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    132779 قيدت 

فى 01-02-2000 برقم ايداع   1183 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة 

تحت التصفيه - الموافقه على ان تكون 

مده التصفيه سنتان من تاريخ التاشير بالسجل التجارى 

- تعيين السيده / هاله محمد الصغير مصفى الشركه على أن تقوم بجميع الجراءات الخاصه بعمليه التصفيه وفقا 

لما نص عليه القانون

309 - مودرن ارت للدعاية والعلن   شركة سبق قيدها برقم    132986 قيدت فى 19-03-2019 برقم ايداع   

12729 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيده/ ساره 

حسين محمد سالم مصفى للشركة - مد مدة التصفية سنه من تاريخ التاشير بالسجل

310 - السنابل لتعبئة وتجارة المواد الغذائية   شركة سبق قيدها برقم    140287 قيدت فى 29-09-2019 برقم 

ايداع   40573 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو بالغاء الفرع

311 - السنابل لتعبئة وتجارة المواد الغذائية   شركة سبق قيدها برقم    140287 قيدت فى 11-02-2020 برقم 

ايداع   6504 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو بالغاء فرع
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312 - القادة للتصدير وإدارة المشروعات   شركة سبق قيدها برقم    140849 قيدت فى 13-10-2019 برقم 

ايداع   42712 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تعيين السيد/ هانى محمد ولء محمد 

معاطى مصفياً للشركة وتحديد مهامه وصلحياته طبقاً لنص المادة 145 من القانون 159 لسنة 1981والتى تنص 

على أنه يقوم المصفى بجميع العمال التى تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص

313 - شركة أكاديمية ليدرز للتدريب   شركة سبق قيدها برقم    140853 قيدت فى 13-10-2019 برقم ايداع   

42716 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تعيين السيد/ هانى محمد ولء محمد معاطى 

مصفياً للشركة وتحديد مهامه وصلحياته طبقاً لنص المادة 145 من القانون 159 لسنة 1981والتى تنص على 

أنه يقوم المصفى بجميع العمال التى تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص

314 - إيليت لتنظيم الحفلت ELITE FOR ORGANIZING EVENTS   شركة سبق قيدها برقم    

141652 قيدت فى 29-10-2019 برقم ايداع   45604 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل 

1 - وضع الشركة تحت التصفية .

2- تحديد السيد / رامي محمد أنور محمد  ـ كمصفي للشركة ـ مصرى الجنسية ـ مسلم الديانة ـ و مقيم في 25 

عمارات ضباط مصطفى كامل – سيدي جابر - السكندرية , و يحمل ب قومى  29106011300458 - 

3- تحديد مدة

315 - الصعيد لتجارة الحبوب والغلل   شركة سبق قيدها برقم    148516 قيدت فى 16-03-2020 برقم 

ايداع   12467 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل قررت الجمعية العامــة باجماع الحاضرين 

علي حل و تصفية الشركة ووضعها تحت التصفية وذلك تاريخ انعقاد الجمعية .

البند الثانى:-

تعيين مصفى للشركة .

القرار الثانى :-

قررت الجمعية بالجماع تعيين الستاذ / شكرى محمد عبدالشافى مهدى

316 - شركة الرائد ستيل للتجارة والتوريدات   شركة سبق قيدها برقم    150855 قيدت فى 2020-07-12 

برقم ايداع   20537 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية 

- تعيين مصفي للشركة وتحديد اتعابه ومهمته 

وقد وافق المالك على تعيين السيد / احمد صبرى عطا عثمان مصفي للشركة وتحديد اختصاصاته طبقا لحكم المادة 

145 من القانون رقم 72 لسنة 2017

317 - داجاوت ايجيبت للتسويق - Dugout Egypt   شركة سبق قيدها برقم    153301 قيدت فى 

03-09-2020 برقم ايداع   29002 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة 

تصفية نهائية وذلك يمحى القيد بالسجل التجارى

318 - : شركة سبائك لتجارة الذهب Sabayik For Gold Trading )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    

159901 قيدت فى 06-01-2021 برقم ايداع   831 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / محمد محمد حمد يوسف - مصفيا قانونيا للشركة -  رقم قومى  

26504200102211 - مصرى - مواليد 1965/4/20

319 - فاريتى ديجتال ماركتنج للتسويق اللكترونىVeriety For Digital Marketing   شركة سبق قيدها 

برقم    162421 قيدت فى 25-02-2021 برقم ايداع   9418 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب 

السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد/ عمرو سعيد على  مصفى للشركة - تحديد مدة التصفية سنه من 

تاريخ التاشير فى السجل التجارى

320 - الفرعونية للنقل البرى AL PHARONIA LAND TRANSPORTION   شركة سبق قيدها برقم    

165205 قيدت فى 18-04-2021 برقم ايداع   18506 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية 

وتعين السيد سعيد محمد طه محمد مصفيا للشركة

321 - بسنت قنديل للستشارات BASANT KANDIL FOR CONSULTATIONS   شركة سبق قيدها 

برقم    168810 قيدت فى 14-07-2021 برقم ايداع   32060 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب 

السجل محو السجل التجارى
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322 - المتحده للستثمارات السياحيه والعقاريه ش م م   شركة سبق قيدها برقم    360758 قيدت فى 

09-06-2004 برقم ايداع   9858 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

323 - الجونه للصناعات التقطيريه   شركة سبق قيدها برقم    3148 قيدت فى 01-06-1999 برقم ايداع   

2838 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل 1 - وضع الشركة تحت التصفية 

2-الموافقة على تحديد تاريخ التصفية اعتباراً من  التاشير بوضع الشركة فى التصفية بالسجل التجارى. 3-الموافقة 

على تعيين السيد/ هانى ادوارد حنا متياس  -مصري – رقم قومي  27006052400511 مصفى للشركة

324 - شركه لرين لصناعه الحلوي المتطوره ش .م.م   شركة سبق قيدها برقم    3549 قيدت فى 

16-01-2001 برقم ايداع   79 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم تصويب اسم المصفي 

ليصبح ماجد محمد يسرى يوسف الباجورى

325 - الخروج من مظلة القانون رقم 230 لسنة 1989 والبقاء على الخضوع لحكام القانون 95 لسنة 1992 

ولئحتة التنفيذية وبذلك يتم محو القيد   شركة سبق قيدها برقم    27475 قيدت فى 30-03-1996 برقم ايداع   

1419 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل الخروج من مظله قانون 230

326 - بالى ديزين   شركة سبق قيدها برقم    32740 قيدت فى 04-06-2008 برقم ايداع   11978 وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

327 - تراستيوس TRUSTIUS   شركة سبق قيدها برقم    58200 قيدت فى 06-05-2012 برقم ايداع   

9443 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية لمدة 4 سنوات من تاريخ انتهاء 

المدة السابقة من 2018/11/15 الى 2022/11/14

328 - اميتكو للتصدير )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    90305 قيدت فى 02-02-2016 برقم ايداع   

3355 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل 

  وضع الشركة تحت التصفيةتعيين مصفى وتحديد اتعابه . تحديد مدة التصفية تحديد مهام المصفى تعيين الستاذ/ 

سعد فتحى عبد العزيز مصفي للشركة وتحديد مدة التصفية ل تقل عن سنة من تاريخ التاشير فى السجل التجارى.

329 - بوابات للتنمية الزراعية و البيئة الصحية   شركة سبق قيدها برقم    93945 قيدت فى 2016-05-26 

برقم ايداع   16998 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائيا - محو 

قيد الشركة من السجل التجارى

330 - اى . دى للعقارات I.D Property )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    97379 قيدت فى 

27-09-2016 برقم ايداع   29595 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تكون مدة التصفية 

سنة من تاريخ التاشير فى السجل التجارى - تعين مصفى للشركة باسم السيد / هشام سليم عبد القادر العايدى 

ويحمل بطاقة رقم قومى 27311128800295

331 - الشركه العقاريه الحديثه   شركة سبق قيدها برقم    108285 قيدت فى 19-08-1996 برقم ايداع   

8281 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية - تعيين 

السيد بافلى مينا ناشد كمصفى للشركة بدون اتعاب ويقوم بجميع العمال التى تقتضيها التصفية وعلى وجه 

الخصوص

332 - تست أوف كواليتي للصناعات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم    116382 قيدت فى 2018-01-31 

برقم ايداع   4931 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم تصفية الشركة ومحو قيدها من 

السجل التجارى

333 - تى ام اس للداره الفنية   شركة سبق قيدها برقم    120292 قيدت فى 24-04-2018 برقم ايداع   

18790 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية وبذلك يتم محو 

السجل

334 - شركة الحلول الكهربائية الذكية SMART ELECTRIC SOLUTIONS   شركة سبق قيدها برقم    

120429 قيدت فى 29-04-2018 برقم ايداع   19367 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل 

تصفية الشركة بشكل نهائى وشطب ومحو قيد الشركة من السجل التجارى واشهار التصفية

335 - جنتنا لتعبئة وتغليف المواد الغذائية ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    127162 قيدت فى 

06-11-2018 برقم ايداع   46915 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل 

التجارى وشطب الشركة لتصفية الشركة بشكل نهائى
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336 - تريد - برو للتجارة TRADE-PRO   شركة سبق قيدها برقم    130206 قيدت فى 2019-01-17 

برقم ايداع   2515 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين 

السيد / عبد ا سيد ابراهيم على حشيش كمصفى للشركة لتولى جميع اجراءات تصفية الشركة وذلك بدون اتعاب

337 - جلوبال لتجارة الورق Global   شركة سبق قيدها برقم    139227 قيدت فى 04-09-2019 برقم 

ايداع   36647 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل محو وشطب الشركة من السجل التجارى

338 - جست باك Just Pack   شركة سبق قيدها برقم    151666 قيدت فى 28-07-2020 برقم ايداع   

23405 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد/ احمد 

فتحى محمد كمال كساب مصفى للشركة - تحديد مدة التصفية عام من تاريخ التاشير بالسجل التجارى - تتم اعمال 

التصفية بدون مقابل

339 - ريتيال ستور لتجاره المنتجات الحديثه RETAIL STORE   شركة سبق قيدها برقم    152296 قيدت 

فى 16-08-2020 برقم ايداع   25597 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

340 - فولت للمحركات الكهربائية VOLT   شركة سبق قيدها برقم    157182 قيدت فى 24-11-2020 برقم 

ايداع   43498 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتحديد مدة 

التصفية سنة على الكثر من تاريخ التاشير بالسجل التجارى - تعيين السيد / يوسف فراج محمد فراج - مصرى 

الجنسية - رقم قومى 29711070101338 - مصفيا للشركة وتحديد مهامه واتعابة

341 - المثل للتوريدات العمومية OPTIMUM   شركة سبق قيدها برقم    164547 قيدت فى 

05-04-2021 برقم ايداع   16277 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية -  تعيين السيد / ميلد منير رزق طانيوس مصفى للشركة رقم قومى 27801152701157

342 - اليكترو ميك للتوريدات العامة   شركة سبق قيدها برقم    168503 قيدت فى 06-07-2021 برقم ايداع   

31083 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية . وتعيين الستاذ / 

احمد حسنين عبدالفتاح محمد مصفيا قانونيا للشركة 29201101401752 مصري الجنسية تحديد مدة التصفية 6 

اشهر من تاريخ التأشير بالسجل التجارى

343 - شهبا فورتريدنج للتجارة   شركة سبق قيدها برقم    174900 قيدت فى 31-10-2021 برقم ايداع   

51210 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه بسبب عدم مزاوله 

النشاط الفعلي للشركه 

تعيين السيد بهاء الدين محمد عدنان سمان مصفي للشركه للسير في إجراء التصفية

تحديد مده التصفية بسنه تبدأ بسنه من تاريخ التأشير بالسجل

تحديد مهام المصفي بالسير في

344 - تعديل اسم الشركة ليصبح ليجر للخطوط الجوية ) Air Leisure (   شركة سبق قيدها برقم    291278 

قيدت فى 19-09-1995 برقم ايداع   13799 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تغير 

المصفى - تعيين مصفي جديد / مجدي طلبه عبد اللطيف طلبه

 .  و قد تمت الموافقة بالجماع علي ان تكون مدة التصفيه سنتين من تاريخ انهاء مدة التصفيه السابقة المؤشر بها 

في السجل التجارى

345 - شركه فيلنا تكس مصر   شركة سبق قيدها برقم    303079 قيدت فى 22-03-1997 برقم ايداع   

5533 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل مد فترة التصفية لمدة ستة سنوات تبدأ من 1 / 1 / 

2017 حتى 31 / 12 / 2022 – قبول استقالة المصفى الحالى السيد/ جمال أحمد عبدالقادر – تعيين السيد/ نبيل 

LR2235786 عارف عباس – لبنانى الجنسية – جواز سفر لبنانى رقم

346 - شركه تريماتكس للتريكو والملبس الجاهزه   شركة سبق قيدها برقم    324345 قيدت فى 

18-07-1999 برقم ايداع   13045 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل مد فترة التصفية 

لمدة خمس سنوات تبدأ من 1 / 1 / 2018 حتى 31 /12 / 2022 – قبول استقالة المصفى الحالى السيد/ جمال 

LR2235786 أحمد عبدالقادر – تعيين السيد/ نبيل عارف عباس – لبنانى الجنسية – جواز سفر لبنانى رقم

347 - ايمز لصيانة وتجهيز السيارات EMSS ش م م   شركة سبق قيدها برقم    28394 قيدت فى 

12-11-2007 برقم ايداع   23174 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من 

السجل التجارى
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348 - عبير حسنى سعد سويلم وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    47099 قيدت فى 20-07-2010 برقم 

ايداع   16215 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية ومحو قيدها 

من السجل التجارى

349 - الملتقى للستيراد والتصدير )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    64569 قيدت فى 2013-03-04 

برقم ايداع   4789 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم تصفية الشركة ومحو قيدها من 

السجل التجارى

350 - دلفت انفيرومنت   شركة سبق قيدها برقم    88992 قيدت فى 21-12-2015 برقم ايداع   36850 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعين السيد / مصطفى سمير 

موسى بدوى كمصفى للشركة - مدة التصفية هى سنة تبدا من تاريخ التاشير بالسجل التجارى

351 - مسارات للستشاراتMASARAT CONSULT   شركة سبق قيدها برقم    98066 قيدت فى 

23-10-2016 برقم ايداع   32303 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل استمرار و تعين 

الستاذ / محمد جلل محمد عبد اللطيف مصفي قانوني

352 - بي ام اكيو للتوريدات العمومية و التركيبات BM . AQ   شركة سبق قيدها برقم    118241 قيدت فى 

06-03-2018 برقم ايداع   11050 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت 

التصفيه وتعيين السيدة/ زنج فين وا ZONGFENG WU  مصفى قانوني للشركة

تحديد مده التصفيه سنتين من تاريخ وضع الشركه تحت التصفيه بالسجل التجاري - 

تحديد مهام المصفي وهي : جرد أصول الشركه

 - تمثيل الشركه قانونيا

353 - شركه الخدمات المتطوره   شركة سبق قيدها برقم    118388 قيدت فى 14-01-1998 برقم ايداع   

541 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / أشرف 

السيد عبدالمجيد مصفي قانوني للشركة

 - تحديد مدة التصفية بسنتين من تاريخ التأشير

 - تحديد مهمة المصفي فيما يلي : 

1- جرد أصول الشركة

 2- تمثيل الشركة قانونا أمام الجهات

354 - دريم لتقنية و تكنولوجيا المعلومات DREAM   شركة سبق قيدها برقم    119693 قيدت فى 

05-04-2018 برقم ايداع   16240 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت 

التصفيه و تعين السيد/ محمد حسن محمد انور مصفيا للشركه و تحديد مده التصفيه سنه تبدا من تاريخ التاشير 

بالسجل التجاري

355 - فيجين للكابلت الضوئية VISION FOR FIBER OPTICABLE   شركة سبق قيدها برقم    

126748 قيدت فى 25-10-2018 برقم ايداع   45194 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل 

الموافقة على تقرير السيد المصفى بنتيجة التصفية والموافقة على ميزانية التصفية واخلء طرف المصفي 

والموافقة على استلم كل شريك لحقة وعدم وجود التزامات تجاه الشركة ومحو قيد الشركة من السجل التجاري 

والموافقة على تصفية 

 الشركة

356 - جيت هاوس للتسويق العقاري Gate House   شركة سبق قيدها برقم    126757 قيدت فى 

28-10-2018 برقم ايداع   45250 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - تعيين السيد الستاذ / محمد كمال سيد مصفى للشركة

357 - كونكت اكس للحلول التكنولوجية Connect X   شركة سبق قيدها برقم    135066 قيدت فى 

12-05-2019 برقم ايداع   20501 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد بالسجل 

التجارى وشطب الشركة لتصفية الشركة بشكل نهائى
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358 - هونست ايه اس للتسويق العقارى HONEST A S REAL ESTATE   شركة سبق قيدها برقم    

144763 قيدت فى 05-01-2020 برقم ايداع   387 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل 

الموافقة بالجماع علي وضع الشركة تحت التصفية والتوقف النهائي عن النشاط وتسليم البطاقة الضريبية.الموافقة 

بالجماع علي ان تكون مدة التصفية سنة ميلدية تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجاري الموافقة بالجماع علي 

تعيين

   PRO S FOR TRADING AND SUPPLIES                    359 - برو إس للتجاره والتوريدات

شركة سبق قيدها برقم    157292 قيدت فى 25-11-2020 برقم ايداع   43870 وفى تاريخ  2022-05-25   

تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / ابانوب رزق اقلديوس مصفيا للشركة - 

يقاضى عنها اجر 500 خمسمائة جنية مصرى -  تحديد مدة التصفية سنة تبدا من تاريخ التاشير بالسجل

360 - بيت الخير للتجارة العامة والتوريدات العمومية ) وان مارت ( ONE MART   شركة سبق قيدها برقم    

161532 قيدت فى 09-02-2021 برقم ايداع   6497 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل 

محو الفرع لتصفية الشركة نهائيا

361 - بيت الخير للتجارة العامة والتوريدات العمومية ) وان مارت ( ONE MART   شركة سبق قيدها برقم    

161533 قيدت فى 09-02-2021 برقم ايداع   6498 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل 

محو الفرع

362 - اليكول للهندسه و المقاولت 

ELECOOL   شركة سبق قيدها برقم    168733 قيدت فى 11-07-2021 برقم ايداع   31783 وفى تاريخ  

25-05-2022   تم محو - شطب السجل -الموافقه على وضع الشركه تحت التصفيه - على ان تكون مدة التصفيه 

ثلث سنوات تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجارى

-الموافقه على تعيين السيد/احمد امين حافظ السيد 28905021701619

363 - شركه المل للنشاء والتعمير للستثمارات العقاريه   شركة سبق قيدها برقم    635 قيدت فى 

28-01-1996 برقم ايداع   47 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل عدول عن التصفية 

واعادة مزاولة النشاط

364 - ايتون تاورز ايجيبت لخدمات ابراج التليفون المحمول EATON TOWERS EGYPT   شركة سبق 

قيدها برقم    103670 قيدت فى 21-03-2017 برقم ايداع   10568 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - 

شطب السجل تعيين السيد/ أحمد حسين رشدي أحمد – مصري – رقم قومي 26801250104074   مصفيًا 

للشركة.

تحديد سلطات توقيعه للشركة لتصبح كالتالي:

يكون له كافة السلطات والصلحيات اللزمة لتولي واتمام إجراءات تصفية الشركة وفقاً لحكام القانون

365 - صفاء طه محمد غانم وشركائها .   شركة سبق قيدها برقم    105971 قيدت فى 23-05-2017 برقم 

ايداع   18716 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب الشركة لنتهاء اعمال التصفية 

ومحو القيد من السجل التجاري

366 - دافوس للتدريب DAFUS   شركة سبق قيدها برقم    110406 قيدت فى 08-10-2017 برقم ايداع   

36921 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية

2-تعيين السيد – ضياء امين سيد عبدالعليم شديد مصفى للشركة وتكون اختصاصاته كما يلى:-

- تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم 

- اداء ما على الشركة من التزامات وسداد ما عليها من ديون واستيفاء

367 - شمس الواحة للطاقة المتجددة   شركة سبق قيدها برقم    116379 قيدت فى 31-01-2018 برقم ايداع   

4928 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين السيد /رضا 

رمضان شلقامي مصفى باتعاب 1500 ومهامه تكون طبقا للماده 145 من القانون 159 وهي 

وفاء ما على الشركه من ديون . 

تمثيل الشركه أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم 

.بيع مال الشركه منقول او
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368 - كاميرا هاوس Camera House   شركة سبق قيدها برقم    118818 قيدت فى 18-03-2018 برقم 

ايداع   12949 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم النتهاء من اعمال التصفية ومحو القيد 

من السجل التجاري

369 - سكوير لمساحات العمل و الدورات التدريبية SQUARE COWORKING SPACE   شركة سبق 

قيدها برقم    130974 قيدت فى 04-02-2019 برقم ايداع   5307 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - 

شطب السجل مد مده التصفيه تبدأ من 23 / 12 / 2021 وتتنتهي في 22 / 12 / 2022

370 - إزداد EZDAAD   شركة سبق قيدها برقم    132270 قيدت فى 04-03-2019 برقم ايداع   10300 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل 1- وضع الشركة تحت التصفية نظرا لظروف السوق. 2- 

تحديد مدة التصفية بسنتين ميلديتين قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجاري.

3- تعيين الستاذ / أحمد خيري كمال الشرنوبي مصفي للشركة وتحديد أتعابه بمبلغ 2000 جنيه " فقط

371 - إيدج للحلول التقنيه EDGE TECHNICAL SOLUTIONS   شركة سبق قيدها برقم    144195 

قيدت فى 23-12-2019 برقم ايداع   54658 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل -الموافقة 

من جانب السيد مدير الشركة علي وضع الشركة تحت التصفيه اعتباراً من تاريخ التأشير بالسجل التجاري للتصفيه  

نظراً لتوقف الشركة عن مزاوله نشاطها واجماع الساده الشركاء بالشركه علي التصفيه .لذا فقد تمت الموافقه 

بالجماع من

372 - الهندسية المتكاملة للحلول اللكترونية   شركة سبق قيدها برقم    148631 قيدت فى 2020-03-23 

برقم ايداع   12775 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل مد مده التصفيه سنه اخري تبدأ من 

26 / 9 / 2021 وتنتهي في 25 / 9 / 2022

Fadl  Masr  For  Technical    And              373 - فضل مصر للخدمات الفنية و التجارية

Commercial   Services   شركة سبق قيدها برقم    139619 قيدت فى 15-09-2019 برقم ايداع   

38289 وفى تاريخ  28-05-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على تصفية الشركة تصفية نهائية ومحو 

قيدها من السجل التجارى

374 - كوكمينيا للصناعات الغذائية والتجارة   شركة سبق قيدها برقم    150931 قيدت فى 2020-07-13 

برقم ايداع   20742 وفى تاريخ  28-05-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على وضع الشركة تحت 

التصفية والسير في اجراءات شطب قيدها من السجل التجاري نتيجة تعزر الشركة عن ممارسة نشاطها بالسواق 

المحلية 

. الموافقة على تعيين الستاذ / المعتز بال مصطفى ابراهيم عبد ا مصفيا للشركة

.

375 - سمير قاسم شاكر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    174980 قيدت فى 31-10-2021 برقم ايداع   

51458 وفى تاريخ  28-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / محمد 

مسلم نشأت شاكر مصفيا للشركة للقيام باعمال التصفية على ان تكون هذة التصفية فى خلل هذة السنة

376 - مارمونيت ايجبت للرخام والجرانيت   شركة سبق قيدها برقم    5769 قيدت فى 20-08-2000 برقم 

ايداع   4645 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل مد مهلة التصفية لمدة اربع سنوات من 

تاريخ التأشيرة السابقة فى 30 / 9 / 2021

377 - شركه الستشارات الستثماريه والمشروعات ) تكنو بايكون (   شركة سبق قيدها برقم    6928 قيدت فى 

10-05-2001 برقم ايداع   2234 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية 

الشركة تصفية نهائية

378 - شركه المتحده للخدمات والصيانه   شركة سبق قيدها برقم    27119 قيدت فى 24-01-1996 برقم 

ايداع   398 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت تصفيه و تعيين كل من 

الستاذ/ هيثم ابراهيم ابراهيم السعدني و الستاذ/ احمد سعيد بسيوني خفاجي علي ان تكون مده التصفيه عام كامل 

يبدا من اليوم التالي لتاريخ التاشير في السجل التجاري

379 - انفيرو ايجيبت ش م م   شركة سبق قيدها برقم    29779 قيدت فى 17-01-2008 برقم ايداع   1076 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل مد عمل المصفي لفتره اخري تبداء من 1 / 1 / 2022

وتنتهي في 31 / 12 / 2022
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380 - اوتوليف   شركة سبق قيدها برقم    33096 قيدت فى 19-06-2008 برقم ايداع   13377 وفى تاريخ  

29-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية على أن تتم التصفية خلل سنة - قابلة 

للتمديد بموافقة الجمعية العامة للشركة من تاريخ التأشير بالتصفية فى السجل التجارى - تعيين السيد الستاذ / هانئ 
ً عبد العظيم المرصفاوي رقم قومى 26907060100334 مصفيا

381 - الشروق للعمارة والنشاءات   شركة سبق قيدها برقم    46647 قيدت فى 28-06-2010 برقم ايداع   

14328 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتحديد مدة التصفية 

عام و 6 اشهر تبدأ من تاريخ التأشير في السجل التجاري.

 تعيين السيد/ محمد محمود محمد شعبان مصفي للشركة  مصري الجنسية  مواليد 9 /7 /1966

على ان يقوم المصفي بجميع اعمال تصفية الشركة

382 - نبته للنتاج الزراعى   شركة سبق قيدها برقم    74289 قيدت فى 03-06-2014 برقم ايداع   13510 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه و تعيين السيد / وليد ابراهيم 

ابو العيون و تحديد مده التصفيه سنه تبدا من تاريخ التاشير بالسجل التجاري

383 - اي تي اكسبرت I.T EXPERT )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    78262 قيدت فى 

02-12-2014 برقم ايداع   29042 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية اسم المصفى - تعيين مصفى للشركة الستاذه - فاتن مصطفى احمد محمد رقم قومى - 

27706180101006  مدة التصفية اربعه اشهر من تاريخ التاشير

384 - جمال حسن مصطفى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    82771 قيدت فى 13-05-2015 برقم ايداع   

13602 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو قيد الشركة من السجل التجارى

385 - اوتريخت UTRECHT   شركة سبق قيدها برقم    118180 قيدت فى 06-03-2018 برقم ايداع   

10888 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية

386 - لفلى للملبس الجاهزة Lovly   شركة سبق قيدها برقم    118503 قيدت فى 12-03-2018 برقم 

ايداع   11954 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية

387 - خالد ياقوت احمد سليمان للتصنيع   شركة سبق قيدها برقم    126051 قيدت فى 10-10-2018 برقم 

ايداع   42426 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل النتهاء من اعمال التصفية ومحو قيد 

الشركة من السجل التجارى

388 - : آر إم بي بوينت تكنولوجي للتصالت وتكنولوجيا المعلومات RMB Point Technology   شركة 

سبق قيدها برقم    134156 قيدت فى 11-04-2019 برقم ايداع   17013 وفى تاريخ  29-05-2022   تم 

محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية اسم المصفى - بسنت محمد حسين محمود الرقم القومى 

28706020100163 تاريخ الميلد - 2 / 6 / 1987 مدة التصفية سنة ميلدية من تاريخ التاشير فى السجل 

التجارى

389 - تريو للتوريدات العمومية   شركة سبق قيدها برقم    146518 قيدت فى 06-02-2020 برقم ايداع   

5737 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين االسيد / محمد 

كمال سيد 27303111200313 مصرى مصفى للشركة وتحديد مدة التصفية سنه تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل 

التجارى بوضع الشركة تحت التصفية

390 - دارت للتجاره العالميه   شركة سبق قيدها برقم    305470 قيدت فى 21-06-1997 برقم ايداع   

12132 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تمديد مدة التصفية لمده عام تبدأ من تاريخ التاشير 

بالسجل

391 - التوفيق للرخام و الجرانيت ش م م   شركة سبق قيدها برقم    32185 قيدت فى 12-11-1997 برقم 

ايداع   6140 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية سنتين تبدأ من تاريخ 

التأشير بها فى السجل التجارى . مازال السيد / تامر صابر سيد محمد عثمان مصفى للشركة

392 - ام . ان للستيراد والتصدير ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    40420 قيدت فى 02-08-2009 برقم 

ايداع   16107 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو
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393 - ايجيبشن كوربوريشن للتجارة ش م م   شركة سبق قيدها برقم    41787 قيدت فى 21-10-2009 برقم 

ايداع   21328 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل القرار الول - وضع الشركة تحت 

التصفية على أن تتم التصفية خلل سنة - قابلة للتمديد بموافقة الجمعية العامة للشركة من تاريخ التأشير بالتصفية 

فى السجل التجارى . القرار الثاني :  تعيين السيد الستاذ / عبده فتحي محمد السيد رقم قومي

394 - فارم فيل للصناعات الغذائية ش م م   شركة سبق قيدها برقم    45362 قيدت فى 22-04-2010 برقم 

ايداع   8715 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على اعادة تعيين السيد / ايمن 

ابراهيم الدسوقى مصفيا للشركة ومد مدة التصفية الى سنتين اخريين فى يونيو 2024 بذات الختصاصات 

الممنوحة له

395 - تراك للنقل TRACK TRANSPORT   شركة سبق قيدها برقم    57693 قيدت فى 2012-04-05 

برقم ايداع   7578 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت تصفيه و تعين 

السيد / جمال عبد الرحمن سيد مصفي للشركه و تحديد مده التصفيه سته اشهر من تاريخ التاشير في السجل 

التجاري

396 - طه محمد محمود سالم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    71729 قيدت فى 16-02-2014 برقم ايداع   

3784 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ محمد 

مسعود محمد مصفيا للشركة للقيام باعمال التصفية - على ان تكون مده التصفيه فى خلل سنه تبدا من تاريخ 

التاشير بالسجل التجارى

397 - شركه مجموعه هامفى للخدمات البترولية بى تى جى جروب   شركة سبق قيدها برقم    79969 قيدت 

فى 04-02-2015 برقم ايداع   2997 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة 

وشطبة ومحو القيد من السجل التجارى

398 - نايلر للستيراد و التجاره NILER   شركة سبق قيدها برقم    86356 قيدت فى 17-09-2015 برقم 

ايداع   26468 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة بموجب محضر الجمعية 

العامة العادية

399 - امال حسن توفيق و شريكها   شركة سبق قيدها برقم    93981 قيدت فى 29-05-2016 برقم ايداع   

11813 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية مدة تصفية الشركة 6 

شهور ميلدى تبدأ من تاريخ التاشير فى السجل التجارى وتعيين السيد / عبد الناصر حسن توفيق عبد الناصر 

مصفيا للشركة

400 - مايفن لعمال اللند سكيب وشبكات الري )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    96641 قيدت فى 

29-08-2016 برقم ايداع   26979 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل اتخاذ كافة 

الجراءات اللزمة نحو محو الشركة من السجل التجارى

401 - فرشوال هوم VIRTUAL HOME   شركة سبق قيدها برقم    124372 قيدت فى 2018-08-19 

برقم ايداع   35647 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت تصفيه و تعيين 

السيد/ مصطفي نبيل محمد بكري مصفي للشركه و تحديد مده التصفيه عام و 6 اشهر تبدا من تاريخ التاشير في 

السجل التجاري

402 - هامور للتصدير   شركة سبق قيدها برقم    128009 قيدت فى 26-11-2018 برقم ايداع   50289 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

403 - فايبس انفايشن للستشارات التسويقية VIBES INNOVATION   شركة سبق قيدها برقم    132962 

قيدت فى 19-03-2019 برقم ايداع   12685 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركه تحت التصفيه و تعيين السيده / شروق مصطفي عبد الرحمن نور مصفي للشركه علي ان تكون مده 

التصفيه سنه تبدا من تاريخ التاشير في السجل التجاري

404 - ماى كومفورت   شركة سبق قيدها برقم    137665 قيدت فى 21-07-2019 برقم ايداع   30332 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

405 - الترا للسمدة و الكيماويات             Ultra Fertilizers andChemicals   شركة سبق قيدها برقم    

142846 قيدت فى 25-11-2019 برقم ايداع   49996 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل 

شطب ومحو قيد الشركة بالسجل التجارى
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406 - ابكس للستثمار الصناعي   شركة سبق قيدها برقم    147222 قيدت فى 19-02-2020 برقم ايداع   

8205 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد/ احمد 

النبوى على عبد اللطيف كمصفى للشركة - مد التصفية خلل ستة اشهر من تاريخ التاشير

407 - كود هومز للتسويق العقارى CODE HOMES   شركة سبق قيدها برقم    156693 قيدت فى 

05-11-2020 برقم ايداع   40696 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل مد مده التصفيه 

للشركه لمده سنه اخري من تاريخ انتهاء المده السابقه

408 - كى إم إى سى للمقاولت والتجارة 

K M I C FOR CONTRACTING AND TRADING   شركة سبق قيدها برقم    157322 قيدت فى 

25-11-2020 برقم ايداع   43900 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - تعيين مصفى للشركة الستاذ/ طارق احمد عبد المنعم خيري البدراوى - مدة التصفية اربع اشهر من 

تاريخ التاشير

409 - برو اكت للدعاية و العلن  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    72961 قيدت فى 2014-04-06 

برقم ايداع   8197 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه لمدة سنه 

من تاريخ التأشير في السجل التجاري

. تعيين مصفى للشركة الستاذ / وليد صالح حسينمصرى الجنسية رقم قومى 29706110104471

410 - سسكو لخدمات النظافة والتوريدات   شركة سبق قيدها برقم    75661 قيدت فى 12-08-2014 برقم 

ايداع   18920 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تصحيح اسم المصفى ليكون / محمود 

محمد محمود الفراج ) مصفى الشركة (

411 - ستوديو 35 مللم الفنىMM Creative Studios35   شركة سبق قيدها برقم    91121 قيدت فى 

25-02-2016 برقم ايداع   6482 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - تعيين السيد / مختار جلل محمد - مصفى للشركة

412 - نيو كونسبت للحلول التسويقيه New Concept For Marketing Solutions )ش.ذ.م.م(   شركة 

سبق قيدها برقم    97425 قيدت فى 28-09-2016 برقم ايداع   29749 وفى تاريخ  31-05-2022   تم 

محو - شطب السجل تم النتهاء من اعمال التصفية وبذلك يمحى القيد من السجل

413 - جي ات اس لصناعة الملبس G@S JEANS FACTORY   شركة سبق قيدها برقم    103701 

قيدت فى 22-03-2017 برقم ايداع   10651 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركه تحت التصفيه 

- تعيين السيد غسان احمد محمد رشيد ابو شنب مصفى للشركة الردن جواز سفر 9691042189

 - تكون مدة التصفيه سنه من تاريخ التأشير بالسجل التجاري

414 - مملكة الحلويات والمشاوى السوريه )رامى قاضى(   شركة سبق قيدها برقم    114571 قيدت فى 

21-12-2017 برقم ايداع   51402 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من 

السجل التجارى وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

415 - شركةتروجان للمقاولت العامة والتجارة Trojan General Contracting& Trading   شركة 

سبق قيدها برقم    124576 قيدت فى 30-08-2018 برقم ايداع   36496 وفى تاريخ  31-05-2022   تم 

محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

Green For Trading                                              416 - جرين للتجارة والخدمات البترولية

And Oil Services   شركة سبق قيدها برقم    124930 قيدت فى 12-09-2018 برقم ايداع   38106 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه - تعيين الستاذ/ هشام فكري 

مصطفى وهدان  - مصفيا للشركة 

  تحديد مده تصفيه الشركه سنه واحدة  تبدأ من تاريخ التاشير بذلك في السجل التجاري

417 - كوتونسيل Cotonseel   شركة سبق قيدها برقم    128690 قيدت فى 11-12-2018 برقم ايداع   

52729 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو من السجل التجارى

418 - كابيتال سيتي جروب Capital City Group   شركة سبق قيدها برقم    130241 قيدت فى 

17-01-2019 برقم ايداع   2683 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركة نهائيا 

وشطب الشركة من السجل التجارى
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419 - اشمى باك للتجارة Ashmy pack trading company   شركة سبق قيدها برقم    136408 قيدت 

فى 19-06-2019 برقم ايداع   25391 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل اول . وضع 

الشركة تحت التصفية وتعيين الستاذ - ياسر محمود خليل ابراهيم مصفى للشركة بطاقة رقم قومى 

28605130100095

420 - الشجرة الطيبة للتجارة   شركة سبق قيدها برقم    141775 قيدت فى 31-10-2019 برقم ايداع   

46086 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية طبقاً لحكام القانون 

159 لسنة 1981 وتعديلته ومحو القيد بالسجل التجارى وتعيين السيد / محمد اسماعيل البنداري البيومي والسيد/ 

محمد عزت اليماني علم المحاسبان مصفياً للشركة مجتمعين أو منفردين ويقوما بجميع

421 - ساوث للستثمار الصناعى   شركة سبق قيدها برقم    147140 قيدت فى 18-02-2020 برقم ايداع   

7950 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - وتعيين السيد/ احمد 

النبوى على عبد اللطيف كمصفى للشركة - ومد التصفية خلل ستة اشهر من تاريخ التاشير

422 - روفايللى لمستحضرات التجميل ROFAELLY   شركة سبق قيدها برقم    152072 قيدت فى 

11-08-2020 برقم ايداع   24767 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت 

التصفيه وتعين الستاذ /محمد مصطفي محمد سباعي القباني مصفيا للشركه

ونطاق مهامه هو كتالي : يقوم المصفي بجميع العمال التي تقضيها التصفيه وهي علي وجه الخصوص 

الوفاء بما علي الشركه من ديون

 بيع مال الشركه منقول

423 - روزميك ايجيبت لدارة المشروعات

ROZMEK EGYPT   شركة سبق قيدها برقم    160934 قيدت فى 27-01-2021 برقم ايداع   4344 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / كريم عادل عبد 

الجواد ابراهيم مصفى للشركة 

رقم قومى 28202051401279 - 

وتحديد مدة التصفية سنة من تاريخ التاشير فى السجل التجارى - 

وتفويض السيد / كريم عادل عبد الجواد ابراهيم

424 - الطيبون للخدمات و الستشارات الهندسيه 

AL-TAYIBON   شركة سبق قيدها برقم    171199 قيدت فى 25-08-2021 برقم ايداع   39199 وفى 

تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تعيين الستاذة / حكمت محمد محمد حسين كمصفي للشركة وتم 

تحديد مدة التصفية سنة من تاريخ التأشير بالسجل التجارى وقد حددت اختصاصات المصفي كما يلي :-

1-سداد ماعلي الشركة من ديون ومستحقات للغير والضرائب والبنوك والتأمينات
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رأس المال

1 - نيو كايرو كنستركشن                  NEW CAIRO CONSTRUCTION شركة سبق قيدها برقم     

147663 قيدت فى 27-02-2020 برقم ايداع    9523وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  200,000.000

2 - فيوتشربرو للصناعات الدوائية FUTURE PRO شركة سبق قيدها برقم     148896 قيدت فى 

30-04-2020 برقم ايداع    13798وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

16,000,000.000

3 - واى دى جروب للتوريدات والخدمات Y.D Group شركة سبق قيدها برقم     176020 قيدت فى 

16-11-2021 برقم ايداع    54750وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

300,000.000

4 - ريتيل تك RETAIL TEC )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     80290 قيدت فى 17-02-2015 برقم 

ايداع    4325وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  7,000,000.000

5 - نيوبلن للمقاولت والستثمار العقارى )ش .ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     145260 قيدت فى 

14-01-2020 برقم ايداع    1836وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

8,000,000.000

6 - شركة نايل اتوموتيف ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     46657 قيدت فى 28-06-2010 برقم ايداع    

14375وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

7 - تراست لخدمات التقاذ السريع شركة سبق قيدها برقم     48858 قيدت فى 01-11-2010 برقم ايداع    

23780وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

8 - شركة بناية للستشارات والتدريب شركة سبق قيدها برقم     107066 قيدت فى 28-06-2017 برقم ايداع    

22848وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  250,000.000

9 - هيلثى فود للنتاج والتصنيع الزراعى ) HEALTHY FOOD ( شركة سبق قيدها برقم     118817 قيدت 

فى 18-03-2018 برقم ايداع    12948وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

GULF BUILDER FOR TRADING      10 - المركب الخليجى للتجارة و المقاولت المحدودة

CONTRACTING COMPANY LTD شركة سبق قيدها برقم     125460 قيدت فى 2018-09-25 

برقم ايداع    40171وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,700,000.000

11 - أى أم ميديا I M Media شركة سبق قيدها برقم     131233 قيدت فى 10-02-2019 برقم ايداع    

6140وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

12 - محمد نبوى احمد زهران وشركاه شركة سبق قيدها برقم     148692 قيدت فى 24-03-2020 برقم ايداع    

12952وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,500,000.000

13 - شركه الشمس للدويه والمستحضرات الطبيه شركة سبق قيدها برقم     11829 قيدت فى 2004-09-09 

برقم ايداع    6339وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  32,000,000.000

ATUM PHARAONIC FOR TEXTILE AND  14 - أتوم الفرعونية للمنسوجات و الملبس الجاهزة

READY MADE GARMENTS شركة سبق قيدها برقم     124282 قيدت فى 15-08-2018 برقم ايداع    

35274وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  250,000.000
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15 - المصرية لريادة العمال شركة سبق قيدها برقم     126347 قيدت فى 17-10-2018 برقم ايداع    

43588وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

16 - جرين فارماسى لمستحضرات التجميل والزيوت الطبيعية GREEN PHARMACY شركة سبق قيدها 

برقم     132783 قيدت فى 14-03-2019 برقم ايداع    12007وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس 

المال رأس مالها  1,000,500.000

17 - عزات سعد الدين كرنبه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     73710 قيدت فى 11-05-2014 برقم ايداع    

11190وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  15,100,000.000

18 - ايجى مارت EGY MART )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     78316 قيدت فى 03-12-2014 برقم 

ايداع    29224وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

19 - الكريم لتجارة المواد الغذائية والكيماويات شركة سبق قيدها برقم     147283 قيدت فى 2020-02-20 

برقم ايداع    8343وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

20 - ريدوكس لحلول التاكل Redox for corrosion solution ذات مسئولية محدوده شركة سبق قيدها برقم     

177034 قيدت فى 01-12-2021 برقم ايداع    57964وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال 

رأس مالها  250,000.000

21 - اكس وورك فور شيبينج X-Work For Shipping Company شركة سبق قيدها برقم     179083 

قيدت فى 04-01-2022 برقم ايداع    683وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

22 - ال وحيد لتصنيع و تجميع الحذيه و الصنادل و الشباشب و المنتجات الجلديه ) وحيد ابراهيم صليب ابراهيم 

وشريكية( شركة سبق قيدها برقم     3103 قيدت فى 16-06-2004 برقم ايداع    582وفى تاريخ  

14-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,500,000.000

23 - مجدي عادل زكي اسعد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     14497 قيدت فى 30-05-2005 برقم ايداع    

6488وفى تاريخ  14-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

24 - محمد مصطفى كمال الشباسى و شريكه شركة سبق قيدها برقم     70953 قيدت فى 12-01-2014 برقم 

ايداع    644وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,500,000.000

GULF BUILDER FOR TRADING      25 - المركب الخليجى للتجارة و المقاولت المحدودة

CONTRACTING COMPANY LTD شركة سبق قيدها برقم     125460 قيدت فى 2018-09-25 

برقم ايداع    40171وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,700,000.000

26 - ديوتون برو سنتر الجونة Duotone Procenter ElGouna شركة سبق قيدها برقم     139917 

قيدت فى 22-09-2019 برقم ايداع    39349وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

590,000.000

27 - توب بيراميدز شركة سبق قيدها برقم     153139 قيدت فى 01-09-2020 برقم ايداع    28559وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

28 - باك برو للحلول المتكاملة PACKPRO FOR IN TEGRATED SOLUTIONS شركة سبق قيدها 

برقم     157240 قيدت فى 24-11-2020 برقم ايداع    43708وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس 

المال رأس مالها  2,000,000.000

29 - اشرف عبد الحميد محمد على الصياد و شركاه شركة سبق قيدها برقم     54559 قيدت فى 2011-10-19 

برقم ايداع    19911وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

30 - محمد عبد المنعم جوده عطيه خميس وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     92282 قيدت فى 2016-04-04 

برقم ايداع    11096وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000
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SEAGULL GENERAL TRADING AND  31 - سيجل للتجارة العامة و المقاولت

CONTRACTING CO شركة سبق قيدها برقم     126434 قيدت فى 18-10-2018 برقم ايداع    

43886وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

32 - بلو كمل ميديا BLUE CAMEL MEDIA شركة سبق قيدها برقم     146511 قيدت فى 

05-02-2020 برقم ايداع    5730وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

200,000.000

33 - مافين للصناعه والتجارة والتوكيلت التجاريه والتصدير شركة سبق قيدها برقم     150728 قيدت فى 

08-07-2020 برقم ايداع    20241وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

34 - سى إن للدعاية والعلن شركة سبق قيدها برقم     155877 قيدت فى 21-10-2020 برقم ايداع    

37877وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

35 - واى ايه ام لدارة الكافيهات YAM شركة سبق قيدها برقم     179702 قيدت فى 16-01-2022 برقم 

ايداع    2712وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  118,000.000

36 - نيكاى مصر NIKAI EGYPT شركة سبق قيدها برقم     132330 قيدت فى 05-03-2019 برقم ايداع    

10436وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  7,000,000.000

37 - سمارت للحذية والمصنوعات الجلدية SMART شركة سبق قيدها برقم     157282 قيدت فى 

25-11-2020 برقم ايداع    43771وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

800,000.000

38 - محمد مصطفى عبد الحليم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     13557 قيدت فى 24-04-2005 برقم ايداع    

4210وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

39 - الصقر للرخام والجرانيت وليد محمد عبد الغفار وشركاه شركة سبق قيدها برقم     49457 قيدت فى 

23-11-2004 برقم ايداع    5992وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

40 - تشنجسين الهندسية للبناء والديكور شركة سبق قيدها برقم     117373 قيدت فى 19-02-2018 برقم ايداع    

8301وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

41 - رويال ال - جي - اس للتجارة ROYAL L.J.S شركة سبق قيدها برقم     126931 قيدت فى 

31-10-2018 برقم ايداع    45902وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

400,000.000

42 - المطورين المصريين لدارة المشروعات EGYPTIAN DEVELOPERS شركة سبق قيدها برقم     

137688 قيدت فى 22-07-2019 برقم ايداع    30489وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال 

رأس مالها  800,000,000.000

43 - انجلو ر للستثمار العقاري 

ANGELO REAL ESTATE شركة سبق قيدها برقم     163480 قيدت فى 17-03-2021 برقم ايداع    

12880وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,050,000.000

44 - فينفنت للحلول المحدودة FINVENT SOLUTIONS LTD شركة سبق قيدها برقم     172949 قيدت 

فى 23-09-2021 برقم ايداع    44749وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

750,000.000

45 - شركه البهنسا للستصلح و التنميه الزراعيه شركة سبق قيدها برقم     17355 قيدت فى 2006-01-02 

برقم ايداع    124وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000
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46 - سكاى الومنيشن تكنولوجى Sky Illumination Technology شركة سبق قيدها برقم     107646 

قيدت فى 19-07-2017 برقم ايداع    25236وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

55,000.000

47 - سليمان ابو زيد و شركاه شركة سبق قيدها برقم     112012 قيدت فى 01-11-2017 برقم ايداع    

41850وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

48 - داماس بلست شركة سبق قيدها برقم     127368 قيدت فى 11-11-2018 برقم ايداع    47718وفى 

تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  15,100,000.000

49 - تروجان للستثمار و التنمية شركة سبق قيدها برقم     132093 قيدت فى 27-02-2019 برقم ايداع    

9625وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000,000.000

50 - المرايا للثقافة و الفنون شركة سبق قيدها برقم     137872 قيدت فى 28-07-2019 برقم ايداع    

31260وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

51 - محمد رضا محمد غيطاس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     168809 قيدت فى 14-07-2021 برقم 

ايداع    32059وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

52 - تشيكنجى للمواد الغذائية Chickanji Foodstuff Company شركة سبق قيدها برقم     176817 

قيدت فى 29-11-2021 برقم ايداع    57149وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000

53 - جابلون ايجبت ليمتد ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     47767 قيدت فى 24-08-2010 برقم ايداع    

19009وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

54 - الشركة العربية للخدمات التقنية المتقدمة اللكترونية شركة سبق قيدها برقم     82353 قيدت فى 

29-04-2015 برقم ايداع    12144وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

55 - القمم للستثمار الصناعى Heights For Industrial Investments شركة سبق قيدها برقم     

115789 قيدت فى 18-01-2018 برقم ايداع    2878وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  121,602,800.000

56 - سادن للهندسة SADEN FOR ENGINEERING CO شركة سبق قيدها برقم     140865 قيدت 

فى 13-10-2019 برقم ايداع    42728وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

57 - الفراعنه للصناعات الورقيه رافت عبدالمسيح طانيوس وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     5530 قيدت فى 

19-07-2004 برقم ايداع    997وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

15,000,000.000

58 - نورا احمد محمد وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     49520 قيدت فى 14-12-2010 برقم ايداع    

47182وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

59 - الدانا للنقل و التجارة شركة سبق قيدها برقم     80352 قيدت فى 18-02-2015 برقم ايداع    4521وفى 

تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,543,850.000

60 - محمد احمد فؤاد احمد ابو الفضل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     108207 قيدت فى 2017-08-01 

برقم ايداع    27332وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

61 - اون تايم للستشارات المالية و التحصيل شركة سبق قيدها برقم     112854 قيدت فى 2017-11-16 

برقم ايداع    44775وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  550,000.000

Page 503 of 1274 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

62 - شركة الكناري للمواد الغذائية شركة سبق قيدها برقم     132245 قيدت فى 04-03-2019 برقم ايداع    

10153وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

63 - كورد للتوزيع الموسيقي Kord شركة سبق قيدها برقم     154598 قيدت فى 28-09-2020 برقم ايداع    

33566وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000.000

64 - بروفاكس للتجارة والتوريدات )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     46746 قيدت فى 01-07-2010 برقم 

ايداع    14721وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

65 - عبد الوهاب احمد فتحي احمد سودان وشريكتة شركة سبق قيدها برقم     130871 قيدت فى 

03-02-2019 برقم ايداع    4888وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

3,000,000.000

66 - خالد محمد صغير محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     141049 قيدت فى 15-10-2019 برقم 

ايداع    43479وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,100,000.000

67 - مانجمنت جيت Management gate شركة سبق قيدها برقم     144323 قيدت فى 2019-12-25 

برقم ايداع    55150وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  9,000,000.000

68 - تعديل السم التجارى ليصبح . احمد محمد عبد الفتاح غازى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     148245 

قيدت فى 10-03-2020 برقم ايداع    11424وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

300,000.000

Dynamic for commercial and agricultural   69 - ديناميك للستثمار التجاري والزراعي

investment شركة سبق قيدها برقم     181411 قيدت فى 16-02-2022 برقم ايداع    9712وفى تاريخ  

24-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000,000.000

70 - نماء للعلمات التجارية 

Namaa Trademarks شركة سبق قيدها برقم     183187 قيدت فى 14-03-2022 برقم ايداع    16231

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  18,250,000.000

71 - عبد المحسن محمد السيد ابو شحاط وشريكه شركة سبق قيدها برقم     80304 قيدت فى 2015-02-17 

برقم ايداع    4368وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

72 - محمد محمود وأولده للنقل )ش.ذ.م.م( شركه ذات مسئوليه محدودة شركة سبق قيدها برقم     99689 قيدت 

فى 05-12-2016 برقم ايداع    39183وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

73 - لند بانك شركة سبق قيدها برقم     131963 قيدت فى 26-02-2019 برقم ايداع    9140وفى تاريخ  

25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  200,000.000

74 - الفا بتروليوم ALFA PETROLEUM شركة سبق قيدها برقم     142354 قيدت فى 2019-11-14 

برقم ايداع    48209وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

75 - امباير للتسويق العقارى Empire Real Estate شركة سبق قيدها برقم     150918 قيدت فى 

13-07-2020 برقم ايداع    20714وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

20,000.000

76 - ديار المل للمقاولت العامة والتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم     151218 قيدت فى 

19-07-2020 برقم ايداع    21683وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

3,100,000.000

77 - بنايات للتسويق العقاري Benayat شركة سبق قيدها برقم     152468 قيدت فى 19-08-2020 برقم 

ايداع    26368وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000.000
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78 - ام واى دى للتجارة والستشارات  MYD for Trade and Consultation شركة سبق قيدها برقم     

175690 قيدت فى 11-11-2021 برقم ايداع    53890وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال 

رأس مالها  1,000,000.000

79 - بيبى شارك للنشطة البحرية BABY SHARK شركة سبق قيدها برقم     178230 قيدت فى 

21-12-2021 برقم ايداع    62130وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000

80 - شركة الصقور فارما شركة سبق قيدها برقم     68195 قيدت فى 25-08-2013 برقم ايداع    18078

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,500,000.000

81 - دي بلس للهندسة والمقاولت شركة سبق قيدها برقم     98786 قيدت فى 10-11-2016 برقم ايداع    

35033وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

82 - الرمال للتنمية والعقارات الحديثة )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     102006 قيدت فى 2017-02-09 

برقم ايداع    5193وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

83 - شركه المصريه المارتيه لتجاره المشتقات البتروليه )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     107772 قيدت 

فى 24-07-2017 برقم ايداع    25909وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

84 - جاما للخدمات الطبيه ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     108086 قيدت فى 30-07-2017 برقم ايداع    

26884وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000,000.000

85 - فورلند لتصنيع البلستيك والفوم شركة سبق قيدها برقم     134151 قيدت فى 11-04-2019 برقم ايداع    

16924وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  13,000,000.000

ALWAFRAH INVESTMENTS AND PROJECTS  86 - الوفرة للستثمارات وإدارة المشروعات

MANAGEMENT شركة سبق قيدها برقم     152829 قيدت فى 26-08-2020 برقم ايداع    27539وفى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  40,000.000

87 - اي.تي ستورز لتجارة قطع غيار السيارات E.T stores Auto spare parts Trading شركة سبق 

قيدها برقم     162998 قيدت فى 08-03-2021 برقم ايداع    11173وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل 

رأس المال رأس مالها  10,000.000

88 - سكاى فريت كو Sky Freight Co شركة سبق قيدها برقم     164037 قيدت فى 28-03-2021 برقم 

ايداع    14507وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

89 - مودرن ليف شو افينتس

MODERNLIFE SHOW EVENTS شركة سبق قيدها برقم     173269 قيدت فى 29-09-2021 برقم 

ايداع    45887وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

ONE-TWO-THREE FOR SUPPLIES AND  90 - وان تو ثرى للتوريدات و التوزيع

DISTRIBUTION شركة سبق قيدها برقم     133188 قيدت فى 24-03-2019 برقم ايداع    13490وفى 

تاريخ  28-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  200,000.000

91 - كيوت كات 

 CUTE CUT شركة سبق قيدها برقم     160930 قيدت فى 27-01-2021 برقم ايداع    4340وفى تاريخ  

29-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

92 - شركه الفؤاد للتجاره والصناعه شركة سبق قيدها برقم     11895 قيدت فى 26-09-2004 برقم ايداع    

8665وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

Page 505 of 1274 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

 - 93

الوطنية ريل استيت لدارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     110443 قيدت فى 09-10-2017 برقم ايداع    

37087وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  559,700.000

94 - لفارا جروب شركة سبق قيدها برقم     133908 قيدت فى 08-04-2019 برقم ايداع    16004وفى 

تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

95 - نيلوس فودز Nilos Foods شركة سبق قيدها برقم     140475 قيدت فى 02-10-2019 برقم ايداع    

41276وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000,000.000

96 - كاشير للمدفوعات اللكترونية      KASHIER PAYMENT SOLUTIONS شركة سبق قيدها برقم     

161306 قيدت فى 04-02-2021 برقم ايداع    5721وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  46,505,000.000

97 - فؤاد وديع جرجس شهات  وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     41113 قيدت فى 14-09-2009 برقم ايداع    

19035وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

98 - عبد الرحمن عبد الفتاح السيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     69470 قيدت فى 06-11-2013 برقم 

ايداع    23485وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,300,000.000

99 - رمضان خليفة عمرمحمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     143483 قيدت فى 09-12-2019 برقم ايداع    

52208وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000
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العناوين

1 - اكواسانا لتكنولوجيا معالجه المياه )خيراسماعيل حسن محمد وشركاه( شركة سبق قيدها برقم     5160 قيدت 

فى 17-03-2004 برقم ايداع    322وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان -  بلوك 12017 - المنطقة الصناعية الولي - العبور وحدة ) 501 القليوبية ( غلق الفرع على 

نفس العنوان

2 - اكواسانا لتكنولوجيا معالجه المياه )خيراسماعيل حسن محمد وشركاه( شركة سبق قيدها برقم     5160 قيدت 

فى 17-03-2004 برقم ايداع    322وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اغلق الفرع - شقة رقم 1 بالدور الرضى بالعقار رقم 29 شارع محمد عبيد بالسبع عمارات

3 - اكواسانا لتكنولوجيا معالجه المياه )خيراسماعيل حسن محمد وشركاه( شركة سبق قيدها برقم     5160 قيدت 

فى 06-12-2015 برقم ايداع    34756وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اغلق الفرع

4 - اكواسانا لتكنولوجيا معالجه المياه )خيراسماعيل حسن محمد وشركاه( شركة سبق قيدها برقم     5160 قيدت 

فى 17-03-2004 برقم ايداع    322وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع شقه 4 نموذج )ج( الدور الرضي فوق البدروم عمارة 6 المنطقه الثالثه أ - مشروع اسكان مصر 

للتعمير - شيراتون - النزهه

5 - اكواسانا لتكنولوجيا معالجه المياه )خيراسماعيل حسن محمد وشركاه( شركة سبق قيدها برقم     5160 قيدت 

فى 28-03-2022 برقم ايداع    20008وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

اغلق الفرع

6 - المصريه السويديه للتجاره والهندسة والمقاولت ESTEC شركة سبق قيدها برقم     16295 قيدت فى 

18-09-2005 برقم ايداع    13188وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - المحل رقم 68 ببرج دياب رقم 1 شارع عمرو بن العاص

7 - كورايا دايفرز ش0ذ0م0م شركة سبق قيدها برقم     19711 قيدت فى 20-07-2006 برقم ايداع    

10960وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء الفرع - قرية كورايا 

بيتش ك 65 طريق القصير

8 - كورايا دايفرز ش0ذ0م0م شركة سبق قيدها برقم     19711 قيدت فى 20-07-2006 برقم ايداع    

10960وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء الفرع - فندق 

ايبروتيل سوليا كلوب ريزورت المملوك لشركة ام الجريفات السياحية الكائن - خليج كورايا

9 - كورايا دايفرز ش0ذ0م0م شركة سبق قيدها برقم     19711 قيدت فى 20-07-2006 برقم ايداع    

10960وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء الفرع - عقار 31 

امتداد الجبل الشمالى

10 - كورايا دايفرز ش0ذ0م0م شركة سبق قيدها برقم     19711 قيدت فى 20-07-2006 برقم ايداع    

10960وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان - فندق 

شتايجنبرجراليا - خليج كورايا - جنوب مرسى علم

11 - كورايا دايفرز ش0ذ0م0م شركة سبق قيدها برقم     19711 قيدت فى 20-07-2006 برقم ايداع    

10960وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع فندق جاز 

سوليا كلوب ريزورت - بخليج كورايا - جنوب مرسي علم - البحر الحمر

12 - كورايا دايفوزش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     21860 قيدت فى 13-05-2014 برقم ايداع    11337

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء الفرع
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13 - نول للمخبوزات NOLA ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     46436 قيدت فى 16-06-2010 برقم ايداع    

13690وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتاح الفرع محل رقم 5 بالعقار 

رقم 11 شارع الغزلي المشاية السفلية - برج العمريضي - قسم اول المنصورة

14 - نول للمخبوزات NOLA ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     46436 قيدت فى 16-06-2010 برقم ايداع    

13690وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع النتاجى بالعنوان : 

كامل ارض وبناء المصنع بالقطعة رقم 11 منطقة الصناعات الغذائية - التجمع الثالث

15 - شركة الوشتر )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     60535 قيدت فى 13-09-2012 برقم ايداع    

18828وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - بدروم 

ودورارضى بالمصنع الكائن بالقطعة رقم 311 منطقة الصناعات الصغيرة ) الورش ( بالمنطقة الصناعية شمال 

طريق القطامية العين السخنة بالتجمع الثالث - القاهرة الجديدة  القاهرة .

16 - جولدن للصناعات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     83892 قيدت فى 10-06-2015 برقم ايداع    

16964وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعة 151 - امتداد المنطقة 

الصناعية السادسة - مدينة 6 اكتوبر - الجيزة

17 - موجو لداره المطاعم ) مطعم موجو ( شركة سبق قيدها برقم     87585 قيدت فى 05-11-2015 برقم 

ايداع    31668وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الدور 

الرضى المرتفع بالوحدة التجارية رقم )uG - 16 ( الكائن بالمبنى المقام على قطعتى أرض 329 و330 القطاع 

الدارى الثالث -شارع التسعين الشمالى

18 - اصبح السم - سبايد للستشارات Spade Consulting شركة سبق قيدها برقم     92480 قيدت فى 

10-04-2016 برقم ايداع    11922وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان - مكتب رقم ) C05 ( منطقة الجريك كامبس مول العرب

19 - الرافع للنشاءات )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     95450 قيدت فى 25-07-2016 برقم ايداع    

22738وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - في العقار المقام 

علي القطعه رقم )127( حي م . الكاديميه - المنطقه الثالثه - التجمع الول - القاهره الجديده  -القاهره

20 - ايفرنيكس ايجيبتEvernex Egypt )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100359 قيدت فى 

26-12-2016 برقم ايداع    41854وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - شقة في برج )ب( مشروع ريحانه بلزا - الدور السادس - شارع الزهراء الرئيسي

21 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم ايداع    

3307وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع / مساحة 2000 متر 

مربع من قطعه رقم 373 من 12 تقسيم املك اللوحة رقم 817/618 و الكائنة خارج زمام ابو رواش المنطقة 

الصناعية ك 26 طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة

22 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم ايداع    

3307وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع المحل الكائن 

بالعقار رقم 14 تنظيم شارع محمد سعيد باشا و يجمل رقم صفية 11 ش صبري باشا بناحية سان ستيفانو - قسم 

الرمل - السكندرية

23 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم ايداع    

3307وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع المحلت ارقام 

)1-5-6( بالدور الرضي بالعقار رقم 303 د بهضبة الهرام - الجيزة

24 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم ايداع    

 H097 3307وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع / الوحدة رقم

بالمجمع التجاري بمول العرب - الشيخ زايد
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25 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم ايداع    

3307وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع المحل الكائن 

بالعقار رقم 4 شارع محمد باشا سعيد 12012 أ تنظيم ناحية ستيفانو - قسم الرمل - السكندرية

26 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم ايداع    

3307وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع قطعه رقم 104 منطقة 

الصناعات الكهربائية و الهندسية باراضي المنطقة الصناعية شمال طريق القطامية العين السخنه التجمع الثالث

27 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم ايداع    

3307وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن بالشقه رقم 3 

الدور الول بالعقار رقم 7 أ شارع 20 المعادي سرايات

28 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم ايداع    

3307وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / الدور الرضي 

بالعقار الكائن بالقطعه رقم 5 بلوك 957 المنطقة جولف - شرق مدينة نصر

29 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم ايداع    

3307وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الشقه الكائنة بالدور 

السابع بالعقار المقام علي القطعه رقم 76/74 شارع 200 بدجله المعادي قم شرطة المعادي

30 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم ايداع    

3307وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاع الفرع الشقه الكائنة بالدور 

السادس بالعقار المقام علي القطعه رقم 76/74 شارع 200 بدجله المعادي قسم شركة المعادي

31 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم ايداع    

3307وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / قطعه رقم 405 

بالحي الصناعي منطقه الصناعات الصغيرة التجمع الثالث - القاهرة الجديدة

32 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم ايداع    

3307وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع المحل التجاري رقم 7 

ش اسماعيل سري متفرع من شارع القصر العيني - السيدة الزينب

33 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم ايداع    

3307وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح الفرع المحلين الكائنين 

بالدور الرضي بالعقار رقم 69 برج صفوة النادي طنطا اول - الغربية

34 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم ايداع    

3307وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع المحلت ارقام 

)B22-B21( بالدور الرضي و الميزانين بالمنطقة الشمالية الشرقيه سوق المتداد بمدينة  الشمالية الشرقيه بمدينة 

الرحاب

35 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم ايداع    

 B24 3307وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم

بالدور الرضي و الميزانين بالمنطقه الشمالية الشرقيه سوق المتداد بمدينة الرحاب

36 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم ايداع    

3307وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / المحل رقم 1 الكائن 

بالعقار رقم 9 شارع 9 المعادي

37 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم ايداع    

3307وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع المحل الكائن بالدور 

الرضي المرتفع بالعقار شارع 19 محمد شفيق النزهه الجديدة قطعه رقم 6 مربع  725 تقسيم مصر الجديدة
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38 - اكرو لمنتجات البناء شركة سبق قيدها برقم     104574 قيدت فى 13-04-2017 برقم ايداع    13794

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع -  وادي حوف - حلوان - 

منطقه ايكون الصناعيه

 Advanced Cure pharmaceutical Company 39 - شركة الرعاية الدوائية المتطورة للدوية ش م م

شركة سبق قيدها برقم     113582 قيدت فى 04-12-2017 برقم ايداع    47600وفى تاريخ  2022-05-08   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط رقم 202 برج 4 - شارع ابراج الشباب من الزهر - قسم ثانى اسيوط

 Advanced Cure pharmaceutical Company 40 - شركة الرعاية الدوائية المتطورة للدوية ش م م

شركة سبق قيدها برقم     113582 قيدت فى 04-12-2017 برقم ايداع    47600وفى تاريخ  2022-05-08   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتاح الفرع / قطعة رقم 10/1 بلوك )ب( المرحلة الرابعة بالمنطقة 

الصناعية

41 - كورايا دايفرز شركة سبق قيدها برقم     120795 قيدت فى 08-05-2018 برقم ايداع    20683وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء الفرع

42 - الجارحى للبناء والتشييد وانشاء الطرق شركة سبق قيدها برقم     121138 قيدت فى 15-05-2018 برقم 

ايداع    21919وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 26 شارع نفق مشتهر -

برج اولد رزق -شقة رقم 10 - الدور السادس علوى - بجوار سوبر ماركت تساهيل - مركز طوخ

43 - برنتو للبلستيك شركة سبق قيدها برقم     124175 قيدت فى 14-08-2018 برقم ايداع    34966وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 50 حارة الجهمى حسين - 

الزرايب - القلعة

44 - شركة ايجلزسيرفيسيزايجيبت             EAGLES SERVICES EGYPT شركة سبق قيدها برقم     

127451 قيدت فى 12-11-2018 برقم ايداع    48063وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع / فيل رقم 32 شارع احمد حشمت الزمالك - قصر النيل

45 - أرك شيبينج جيت       ARKShipping Gate شركة سبق قيدها برقم     133518 قيدت فى 

28-03-2019 برقم ايداع    14637وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان ليصبح/ شقه 1-20 المنطقة 3 - عمارات مصر التعمير

46 - أي أم أم أيه لتجارة العطور و مستحضرات التجميل EMMA شركة سبق قيدها برقم     138583 قيدت 

فى 20-08-2019 برقم ايداع    34116وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان مكتب D.4 الكائن بالطابق الرابع بالعقار 86 شاعرعباس العقاد - مدينة نصر اول -

47 - أم دبليو أم أيه هومز M .W .M . A Homes شركة سبق قيدها برقم     147221 قيدت فى 

19-02-2020 برقم ايداع    8204وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - المبنى التجاري الدارى point 192 قطعة ارض رقم 192 القطاع الثانى - مركز المدينة - 

التجمع الخامس

48 - سكاى للضيافة شركة سبق قيدها برقم     148453 قيدت فى 15-03-2020 برقم ايداع    12202وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح فرع : الوحدة رقم CB5-02 -مارينا - 

)Le Flandrin مراسى - سيدى عبدالرحمن - طريق اسكندرية مطروح - الكيلو 125 )مطعم لوفلندرين

49 - سكاى للضيافة شركة سبق قيدها برقم     148453 قيدت فى 15-03-2020 برقم ايداع    12202وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح فرع : افتتاح فرع : الوحدتين رقما 

CB5-04/ CB5-05 - مارينا - مراسى - سيدى عبدالرحمن - طريق اسكندرية مطروح - الكيلو 125 )مطعم 

)Mounai موناى
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50 - سكاى للضيافة شركة سبق قيدها برقم     148453 قيدت فى 15-03-2020 برقم ايداع    12202وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح فرع : الوحدة رقم cb3-01 - مارينا - 

) NI مراسى - سيدى عبدالرحمن - طريق اسكندرية مطروح - الكيلو 125 - مطروح ) مطعم نى

51 - فوو للتوريدات VOO شركة سبق قيدها برقم     153393 قيدت فى 07-09-2020 برقم ايداع    

29753وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - العقار رقم 

2024 - المجاورة الثانية - المعراج العلوى

52 - ايه بي سبورت للنشاءات AB SUPPORT شركة سبق قيدها برقم     153616 قيدت فى 

09-09-2020 برقم ايداع    30234وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - شقة 2 عمارة 6 - شارع الخليفة الظافر

53 - قمة الخدمات البريدية TOP POSTAL SERVICE - TPS شركة سبق قيدها برقم     157057 

قيدت فى 19-11-2020 برقم ايداع    49977وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع بالمنطقة رقم 2 بالمبني صادر السعودية سابقا بالمهبط بقرية البضائع بمطار القاهرة

54 - قمة الخدمات البريدية TOP POSTAL SERVICE - TPS شركة سبق قيدها برقم     157057 

قيدت فى 19-11-2020 برقم ايداع    49977وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع بالمنطقة رقم 2 بالمبني رقم 222 بالمهبط قرية البضائع

55 - ون سوليوشن لتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات ONE SOLUTION شركة سبق قيدها برقم     

157655 قيدت فى 01-12-2020 برقم ايداع    44844وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - فيل 4 - 124 بمشروع لييندا على طريق التوستوراد من الملتقى العربى

56 - اندستر ماتير سبلى ـ Industrial Material Supply شركة سبق قيدها برقم     160785 قيدت 

فى 25-01-2021 برقم ايداع    3920وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : شقة رقم 1 - فيل 162 - الياسمين 8 - التجمع الول

57 - المقصد للنشاء و التعمير شركة سبق قيدها برقم     161105 قيدت فى 02-02-2021 برقم ايداع    

5054وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية محطة المرور - خلف مبنى البنك 

الهلى - بجوار موقف اتوبيسات الوحده العربيه

58 - ورلي نيوكلير سيرفيسز WORLEY NUCLEAR SERVICES JSC . شركة مساهمة - مؤسسة 

طبقا لقانون بلغاريا شركة سبق قيدها برقم     164489 قيدت فى 04-04-2021 برقم ايداع    16092وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الدور الثانى المبنى رقم 76 

شارع 15 المنطقة الخدمية - التجمع الخامس

59 - مروج ديزاينز Mouroj Designs شركة سبق قيدها برقم     166019 قيدت فى 17-05-2021 برقم 

ايداع    21569وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الشركة 

ليصبح/ غرفة رقم 6 - شقة رقم 3 بالعقار 28 - ش مكرم عبيد - مدسنة نصر اول

60 - درايفن للنقل والخدمات اللوجيستية               Drivien Transport & Logistic Services شركة 

سبق قيدها برقم     167325 قيدت فى 14-06-2021 برقم ايداع    26425وفى تاريخ  08-05-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 9 شارع الوادى - متفرع من جعفر الصادق من عبد ا 

العربى - مدينة نصر - القاهرة

61 - خروج  الشركة من مظلة القانون رقم 159 لسنة 1981 ودخولها الى مظلة قانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017. شركة سبق قيدها برقم     167723 قيدت فى 20-06-2021 برقم ايداع    28005وفى تاريخ  

08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع : تقسيم المنطقة الحرفية تحت رقم 

33 + 35 شارع 103 البالغ مساحتها 576 متر مربع
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62 - ثينك ديجيتال للتجارة اللكترونيه Think Digital For E-Commerce شركة سبق قيدها برقم     

173255 قيدت فى 29-09-2021 برقم ايداع    45715وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان 435 حي النرجس عمارات - شقة 8 - الدور الثالث فوق الرضي - التجمع 

الخامس -

63 - بابليك للمخبوزات والحلويات "حلوانى دونتس " شركة سبق قيدها برقم     178560 قيدت فى 

26-12-2021 برقم ايداع    63337وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

افتتاح الفرع / القطع 314-299-298-287 - منطقة مبارك الصناعيه - قويسنا

64 - بابليك للمخبوزات والحلويات "حلوانى دونتس " شركة سبق قيدها برقم     178560 قيدت فى 

26-12-2021 برقم ايداع    63337وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

افتتاح الفرع 9 ش علي باشا مبارك - المنشية - بنها - القليوبية

65 - ليزر روم للعيادات التخصصية شركة سبق قيدها برقم     179316 قيدت فى 10-01-2022 برقم ايداع    

1516وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مركز الشركة ليصبح/ 8/7 

شارع اللسلكى - المعادى الجديدة

66 - ليفنت تريس للتجارة العامة و التصدير  LEVANT TREES شركة سبق قيدها برقم     179906 قيدت 

فى 19-01-2022 برقم ايداع    3547وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان - شقة رقم )3(  بالدور السابع بالعقار رقم 90 د شارع احمد عرابي - المهندسين

67 - جرينتا للتجارة      GRINTA شركة سبق قيدها برقم     187124 قيدت فى 10-11-2021 برقم ايداع    

9300وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة موقع ممارسة النشاط / 19 شارع 

12 بناحية سريات المعادى - قسم المعادى . وذلك يمحى القيد من مكتب استثمار اكتوبر .

68 - بريما بلست ايجيبت شركة سبق قيدها برقم     1520 قيدت فى 12-08-1999 برقم ايداع    632وفى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع قطع ارقام 24.26.28 المنطقة 

الصناعية السادسة - مدينة بدر

69 - شركة الوهبه ايجيبت للصناعات الغذائيه شركة سبق قيدها برقم     2904 قيدت فى 21-06-2001 برقم 

ايداع    500وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/ 33 

شارع رمسيس برج معروف قسم الزبكية بالقاهرة

70 - شركة الوهبه ايجيبت للصناعات الغذائيه شركة سبق قيدها برقم     2904 قيدت فى 21-06-2001 برقم 

ايداع    500وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية المنطقة الصناعية بالقطعة 

رقم 6/7 بلوك رقم 12018

71 - شركة الوهبه ايجيبت للصناعات الغذائيه شركة سبق قيدها برقم     2904 قيدت فى 21-06-2001 برقم 

ايداع    500وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إلغاء الفرع الكائن فى 33 

شارع رمسيس برج معروف

72 - شركه المطاعم العربيه بلدي شركة سبق قيدها برقم     3863 قيدت فى 23-09-1999 برقم ايداع    

5240وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع 7 شارع عباس العقاد 

- و مدخله علي شارع عماد الدين كامل - قسم اول مدينة نصر

73 - قنوات للتجارة والتوزيع ش.م.م. شركة سبق قيدها برقم     27958 قيدت فى 23-10-2007 برقم ايداع    

21566وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المحل رقم 3 الكائن بالعقار رقم 

68 شارع الجمهورية - اسيوط

74 - قنوات للتجارة والتوزيع ش.م.م. شركة سبق قيدها برقم     27958 قيدت فى 23-10-2007 برقم ايداع    

21566وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 112 شارع 26 

يوليو - الزمالك - قسم قصر النيل
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75 - قنوات للتجارة والتوزيع ش.م.م. شركة سبق قيدها برقم     27958 قيدت فى 23-10-2007 برقم ايداع    

21566وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية محل بالعقار رقم 13 شارع 

القبال - ناصيه شارع القبال مع شارع عبد الجليل سعد - لوران - قسم الرمل اول - السكندرية

76 - ميد كونسلت ايجيبت للمستلزمات والجهزة الطبية ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     40002 قيدت فى 

09-07-2009 برقم ايداع    14499وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

افتتاح الفرع / قرقم 29 بالدور السابع - الكائنة في 42 طريق الجيش البراهيمية - محافظة السكندرية

77 - النور الفضى للتجارة شركة سبق قيدها برقم     58476 قيدت فى 20-05-2012 برقم ايداع    10535

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع الكائن في القطعه رقم )201( 

خارج الدائره الجمركية - مدينه 6 اكتوبر - الجيزه

78 - النور الفضى للتجارة شركة سبق قيدها برقم     58476 قيدت فى 20-05-2012 برقم ايداع    10535

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع الكائن في القطعه رقم )201( 

خارج الدائره الجمركية - مدينه 6 اكتوبر - الجيزه

79 - ابني للستثمار العقاري  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     61854 قيدت فى 13-11-2012 برقم ايداع    

23691وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع فيل رقم 5 شارع 

صلح سالم -

80 - ابني للستثمار العقاري  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     61854 قيدت فى 13-11-2012 برقم ايداع    

23691وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة فيل رقم 5 شارع صلح سالم ــ 

مصر الجديدة

81 - اكاسيا للتنمية و الستثمار العقارى  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     73540 قيدت فى 2014-05-04 

برقم ايداع    10511وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع المبني 

الداري بقريه الجزيرة - الحي الرابع - المجاورة 6 - مدينة الشيخ زايد - مدخل زايد 2 - 6 اكتوبر - الجيزة

82 - اكاسيا للتنمية و الستثمار العقارى  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     73540 قيدت فى 2014-05-04 

برقم ايداع    10511وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - شقة 

رقم 2 العمارة 9 ميدان ابو الكرمات العجوزة الجيزة

83 - شركة المطلوب للتسويق والستشارات العقارية ناوى  Nawy )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

74357 قيدت فى 05-06-2014 برقم ايداع    13807وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان الوحده رقم 604 بالدور السادس من المبني المقام علي قطعة الرض رقم 47 القسم 

رقم 1 مركز المدينة -

84 - جولدن للصناعات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     83892 قيدت فى 10-06-2015 برقم ايداع    

16964وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعة  230 - امتداد المنطقة 

الصناعية السادسة - مدينة 6 أكتوبر - الجيزة

85 - تيم للتسويق الرياضى Team شركة سبق قيدها برقم     87954 قيدت فى 17-11-2015 برقم ايداع    

32886وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / مكتب رقم 

2 الدور الثالث شقه رقم 301 عقار رقم 1 شارع ميدان المحطه برج المعادي - قسم المعادي

86 - الشركة العالمية للمواصلت السلكية واللسلكية للطيران ) سيتا ( شركة سبق قيدها برقم     89081 قيدت 

فى 08-02-1954 برقم ايداع    5229وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - غرفة رقم 1 بالوحدة رقم 101 الدور الول - المركز التجارى سكوير وان - القطعة رقم 2 - 

منطقة الشويفات السياحية - متفرع من ش التسعين الجنوبى - التجمع الخامس
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87 - بيج BIG شركة سبق قيدها برقم     91592 قيدت فى 13-03-2016 برقم ايداع    8367وفى تاريخ  

09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 6 شارع عبد العظيم العشماوي - مصر الجديدة - 

القاهرة - الدور الثالث - شقة9

88 - الكتروسمارت لتصنيع وتجميع الجهزة الكهربائية شركة سبق قيدها برقم     94235 قيدت فى 

05-06-2016 برقم ايداع    17998وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

المحل بالعقار رقم 30 شارع عطيه الصوالحى - قطعة 16 بلوك 55 - المنطقة الثامنة - مدينة نصر اول ) منفذ 

بيع (

89 - بلى كرافت  play craft شركة سبق قيدها برقم     95706 قيدت فى 01-08-2016 برقم ايداع    

23636وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اغلق الفرع - المحل رقم 

125 بالدور الول بالمركز التجاري بمشروع سان ستيفانو جراند بلزا الكائن بالعقار 399 طريق الجيش

90 - ايليت شيلد للخدمات المنية والحراسة ELITE SHELD شركة سبق قيدها برقم     103889 قيدت فى 

27-03-2017 برقم ايداع    11351وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع : 88 ش السيد الميرغنى ) 19 ش حسن صادق ( الدور الول قسم مصر الجديدة

91 - مكة كابيتال مصر للصناعة والتجارة شركة سبق قيدها برقم     112190 قيدت فى 05-11-2017 برقم 

ايداع    42427وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعة الرض رقم )1( 

نموذج a2 بالمنطقة )a2( بالكيلو 26 طريق مصر اسكندرية الصحراوى - ابورواش - شارع المحولت

92 - وورلد كلس ميدل ايست لصناعة ادوات العرض World Class Display Middle East شركة سبق 

قيدها برقم     114078 قيدت فى 13-12-2017 برقم ايداع    49449وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع قطعه الرض رقم 194/1 المنطقة الصناعية الولي - مدينة بدر

93 - وورلد كلس ميدل ايست لصناعة ادوات العرض World Class Display Middle East شركة سبق 

قيدها برقم     114078 قيدت فى 13-12-2017 برقم ايداع    49449وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة 77أ شارع النصر - مشروع طيبة 2000 الدور الثامن -

94 - وورلد كلس ميدل ايست لصناعة ادوات العرض World Class Display Middle East شركة سبق 

قيدها برقم     114078 قيدت فى 13-12-2017 برقم ايداع    49449وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة المصنع المقام علي قطعة الرض رقم 1/ 194 المنطقة الصناعية الولي

95 - فرست جولف كار First Golf Car شركة سبق قيدها برقم     123432 قيدت فى 26-07-2018 برقم 

ايداع    31935وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / مارفل 

سيتى مول - ذات سبورن معرض رقم )4( - 49 ب - التجمع الخامس - المستثمرين جنوبية - تجمعات شرق 

الطريق الدائرى - محافظة القاهرة

96 - ويز أص للدعاية و العلن و تنظيم المؤتمرات WITH US شركة سبق قيدها برقم     128335 قيدت 

فى 03-12-2018 برقم ايداع    51466وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - شقة 2 عمارة 4 شارع احمد لطفى مربع 1319 النزهة الجديدة

97 - الهلل جروب لستصلح الراضى والنتاج الحيوانى شركة سبق قيدها برقم     129602 قيدت فى 

02-01-2019 برقم ايداع    282وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية 

افتتاح الفرع بالمزرعه رقم 92 المجهزة للنتاج الحيواني و البالغ مساحتها 1000 متر مربع و الكائنة بمنشاه 

السعيد لستصلح الراضي و التنمية الزراعية و النتاج الحيواني بالكيلو 25/95 طريق مصر السماعيلية 

الصجراوي محافظة السماعيلية

98 - إسكيما لتكنولوجيا المعلومات Eschima information technology شركة سبق قيدها برقم     

140229 قيدت فى 26-09-2019 برقم ايداع    40439وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - قطعة 6058 - المجاورة السادسة - المعراج
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99 - ايمان محسن موسى عبدالقادر وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     144951 قيدت فى 2020-01-08 

برقم ايداع    901وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم 

)LL-13( بمساحة داخلية )477.50( متر مربع و مساحة مكشوفه 30 متر مربع - بالمبني التجاري - مشروع 

ارابيل بلزا - منطقة المثلث جمال عبد الناصر - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

100 - ايمان محسن موسى عبدالقادر وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     144951 قيدت فى 2020-01-08 

برقم ايداع    901وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكشك رقم 

)K-J1( بمساحة داخلية )13.10م2 ومساحه مكشوفة 15 م2 بالمبني التجاري -مشروع ارابيل بلزا منطقة 

المثلث ميدان  جمال عبد الناصر - التجمع الخامس

101 - تعديل اسم الشركة ليصبح \ زراعة الزيتون و النخل المجدول ) شركة ذات مسئولية محدودة ( شركة سبق 

قيدها برقم     145663 قيدت فى 21-01-2020 برقم ايداع    2984وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة المنيا منطقة غرب المنيا التى تقع ضمن اراضى مشروع استصلح واستزراع وتنمية 

المليون ونصف فدان

102 - الشركه الدوليه لصناعه و زخرفه الزجاج شركة سبق قيدها برقم     147523 قيدت فى 2020-02-25 

برقم ايداع    9167وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - ش 

مصرف اسكندر - باسوس - القناطر الخيرية

PRESTIGE ENGINEERING AND  103 - بريستيج للنشاءات و الخدمات الهندسية

CONSTRUCTION SERVICES شركة سبق قيدها برقم     148068 قيدت فى 05-03-2020 برقم 

ايداع    10858وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة وحدة رقم )110( بالعقار 

رقم )7( الكائن شارع وهدان ـ مدينة نصر أول

104 - إينوى إيجيبت للتوزيع              INOI EGYPT DISTRIBUTION شركة سبق قيدها برقم     

148817 قيدت فى 26-04-2020 برقم ايداع    13487وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة ب فيل رقم 54 الدبلوماسيين التجمع الخامس

105 - الجواهر لدارة الصيدليات AL-Jawaher Pharmacies شركة سبق قيدها برقم     152790 قيدت 

فى 26-08-2020 برقم ايداع    27356وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل عنوان الشركه ليصبح/ عقار رقم 11/7 شارع امين شوقي - عين شمس

106 - لوجيكس لخدمات الكمبيوتر Logix شركة سبق قيدها برقم     155498 قيدت فى 14-10-2020 برقم 

ايداع    36631وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - مكتب 

رقم 125 - الدور الثانى مشروع CENTRAL HUB - التجمع الول

107 - بلست سايكل ايجيبت ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     159240 قيدت فى 23-12-2020 برقم ايداع    

49594وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة S1-A(مبنى  الدور الثانى -

 بمنطقة الدوان تاون بشارع التسعين الجنوبى - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة .

108 - جولد روز لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم     160660 قيدت فى 24-01-2021 برقم ايداع    

3469وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى بالعنوان/ 9 

شارع صائم الدهر - الدور الثالث - شبرا مصر

109 - تكامل مصر للعمال الذكية

Integrity Egypt For Smart Business شركة سبق قيدها برقم     166165 قيدت فى 2021-05-19 

برقم ايداع    22025وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة يكون المركز 

الرئيسى  فى العنوان / العقار رقم 6123 منطقة ج - الهرام - المقطم - القاهرة

110 - تداوينا للصناعات الدوائية والمكملت الغذائية شركة سبق قيدها برقم     169030 قيدت فى 

15-07-2021 برقم ايداع    32890وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل المركز الرئيسى ليصبح / الدور الثالث - شارع خليج محرم - سنديون - قليوب
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111 - شركة الخيرات روز لصناعة الملبس El Khayrat Rose شركة سبق قيدها برقم     172733 قيدت 

فى 21-09-2021 برقم ايداع    44187وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح الفرع بالعنوان محل رقم 1 شارع عيد نافع - محطة المساحة الملك فيصل - الجيزة - قسم شرطة بولق 

الدكرور

112 - زوم ميديا شركة سبق قيدها برقم     174908 قيدت فى 31-10-2021 برقم ايداع    51218وفى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ش الشنواني - من ميدان المطرية - بجوار 

مسجد المطراوي القديم

113 - روما جينس Roma Geans شركة سبق قيدها برقم     181653 قيدت فى 21-02-2022 برقم ايداع    

10689وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة العقار رقم 16 ش السلحدار - 

شفيق غبر روكسى

114 - المصريه للترقيم GS1 EGYPT شركة سبق قيدها برقم     304297 قيدت فى 13-05-1997 برقم 

ايداع    9012وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع : العقار رقم 

72 شارع النزهة

115 - شركه المتحده لصناعه المحابس ولوازم المواسير }يونيفال{ شركة سبق قيدها برقم     9004 قيدت فى 

11-09-2002 برقم ايداع    4379وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / قطعة ارض امام ارض الستثمار بجوار محطة الضغط العالى - المنطقة الصناعية - القطامية - 

محافظة القاهرة

116 - شركه المتحده لصناعه المحابس ولوازم المواسير }يونيفال{ شركة سبق قيدها برقم     9004 قيدت فى 

11-09-2002 برقم ايداع    4379وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الدور الخامس والدور السادس بالعقار 12 شارع المشير احمد اسماعيل - مربع 1156- مساكن 

شيراتون المطار -النزهة -القاهرة

117 - المصريه للخدمات والتحصيل ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     11271 قيدت فى 23-05-2004 برقم 

ايداع    2703وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتاح الفرع شثه 501 

الدور 5 علوي برج الحلم )و الشهيرة بعمارة خير زمان( امام الترعه البراهيمية - اسيوط ثان

118 - شركه القصي للتوكيلت التجاريه شركة سبق قيدها برقم     16703 قيدت فى 06-11-2005 برقم 

ايداع    15248وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع / منطقة 

السوق الشرقى بمدينة الرحاب الجديدة - محل f13-f14-f15 مجموعة 95 السوق الشرقى وتعيين / محمد جمال 

الدين محمد حنفى - مدير للفرع

119 - الشركه القوميه لداره الصول والستثمار )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     35594 قيدت فى 

16-11-2008 برقم ايداع    24191وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 7 ش عبد الخالق ثروت - الدور التاسع - وسط البلد

120 - نرهادو انترناشيونال للدويه والمكملت الغذائيه شركة سبق قيدها برقم     44451 قيدت فى 

07-03-2010 برقم ايداع    4936وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

العنوان - قطعة )26,25,24,23 ( المنطقة الصناعية امتداد السادسة

121 - بكينج فود للصناعات الغذائية ) بيك كيترينج  Pek Catering ( شركة سبق قيدها برقم     44764 

قيدت فى 21-03-2010 برقم ايداع    6121وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة الغاء فرع بالعنوان الحرم الجامعي بالجامعة اللمانية

122 - رؤية لصناعة مواد التعبئة و التغليف ) فيجن باك( شركة سبق قيدها برقم     54769 قيدت فى 

30-10-2011 برقم ايداع    20728وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

قطعة 375 امتداد الصناعية الثالثة - 6 اكتوبر
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123 - شركة مجموعة الثقة العربية للتجارة والستيراد والتصدير Arab Trust Group  )ش.م.م( شركة سبق 

قيدها برقم     79449 قيدت فى 15-01-2015 برقم ايداع    1312وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم ) 3 ( - بالدور الول فوق الرضي - بالعقار رقم ) 53 

( - شارع محطة القبة - حمامات القبة - قسم الزيتون - القاهرة

124 - فيمكس للستيراد               FEMEX FOR IMPORTATION شركة سبق قيدها برقم     

80571 قيدت فى 26-02-2015 برقم ايداع    5271وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

  fila بالدور الول بالمركز التجارى مول مصر - 6 اكتوبر وتحمل اسم / فيل  H076 محافظة الجيزة الوحده رقم

وتعيين / هيثم السعيد محمد عليمى - رقم قومى / 29707030104795 - مدير للفرع

125 - فيمكس للستيراد               FEMEX FOR IMPORTATION شركة سبق قيدها برقم     

80571 قيدت فى 26-02-2015 برقم ايداع    5271وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة الوحدة رقم c2 - 49 بالدور الول بالمركز التجارى مول سيتى سنتر الماظة - شيراتون وتحمل 

اسم / فيل fila  وتعيين / عمر صلح عمر صادق - رقم قومى / 29810232101173- مدير للفرع

126 - ماسترز للحاق العمالة بالداخل والخارج شركة سبق قيدها برقم     90537 قيدت فى 2016-02-09 

برقم ايداع    4268وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - 3 ش 

علوى ابو العل - ارض اللواء

127 - شركة كى تو اس للتجارة العامة والتصدير )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     104182 قيدت فى 

03-04-2017 برقم ايداع    12311وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس 

تعديل الفرع -  3 شارع الخضر ميدان ابورواي - قسم السويس

128 - اي بورتل للمقاولت E-PORTAL )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     104480 قيدت فى 

11-04-2017 برقم ايداع    13505وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - شقه رقم )4( مشروع )18( عمارة أ- زهراء مدينة نصر - الطوب الرملي قسم اول مدينه نصر - 

القاهرة

129 - شركة النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم     109318 قيدت فى 21-10-1996 برقم 

ايداع    10914وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل الفرع - مركز 

اسنا ش البحر فودافون بجوار بنك باركليز

130 - شركة النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم     109318 قيدت فى 21-10-1996 برقم 

ايداع    10914وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تعديل الفرع شارع 

الجمهورية بجوار صيدناوي - مركز ابو قرقاص - المنيا

131 - شركة النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم     109318 قيدت فى 21-10-1996 برقم 

ايداع    10914وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ تعديل الفرع شارع 

جمال عبد الناصر مركز قلين - كفر الشيخ

132 - شركة النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم     109318 قيدت فى 21-10-1996 برقم 

ايداع    10914وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ تعديل الفرع شارع 

السوق بجوار صيدلية السلم - الرياض - كفر الشيخ

133 - شركة النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم     109318 قيدت فى 21-10-1996 برقم 

ايداع    10914وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل الفرع ش 

القاهرة المنتزه - السكندرية

134 - شركة النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم     109318 قيدت فى 21-10-1996 برقم 

ايداع    10914وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ تعديل الفرع 103 ش 

المركز الشرطه - الحامول - كفر الشيخ
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135 - شركة النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم     109318 قيدت فى 21-10-1996 برقم 

ايداع    10914وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ تعديل الفرع ش 

الجيش دسوق امام السنترال الكبير - كفر الشيخ

136 - شركة النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم     109318 قيدت فى 21-10-1996 برقم 

ايداع    10914وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل الفرع 78 ش 

اسماعيل حيدر بالعقار 33 ش حسن باشا عاصم قسم الجمرك السكندرية

137 - شركة النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم     109318 قيدت فى 21-10-1996 برقم 

ايداع    10914وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل الفرع ش المحكمه - 

عزبة شاكر امام هندسة كهرباء فرشوط قنا

138 - شركة النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم     109318 قيدت فى 21-10-1996 برقم 

ايداع    10914وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل الفرع ش جمال 

عبد الناصر - منفلوط - اسيوط

139 - شركة النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم     109318 قيدت فى 21-10-1996 برقم 

ايداع    10914وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل الفرع شارع 

طريق المليط -

140 - شركة النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم     109318 قيدت فى 21-10-1996 برقم 

ايداع    10914وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل الفرع ش بور 

سعيد - برج الحسين - البحيرة

141 - شركة النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم     109318 قيدت فى 21-10-1996 برقم 

ايداع    10914وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تعديل الفرع شارع الثورة 

بجوار محلت كازيون للمواد الغذائية - مطاي المنيا

142 - شركة النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم     109318 قيدت فى 21-10-1996 برقم 

ايداع    10914وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل الفرع محل رقم 

4 بلوك 78 الدور الرضي بحوض بور سعيد

143 - شركة النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم     109318 قيدت فى 21-10-1996 برقم 

ايداع    10914وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل الفرع شارع 

اسيوط سوهاج - بندر المراغة - سوهاج

144 - شركة النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم     109318 قيدت فى 21-10-1996 برقم 

ايداع    10914وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل الفرع ش محمد 

عبد الحميد رضوان الثورة سابقا - امام مستشفي دار السلم المركزي - سوهاج

145 - السكب للستثمار العقارى Sakab For Real Estate Investment شركة سبق قيدها برقم     

112658 قيدت فى 13-11-2017 برقم ايداع    44027وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة شقة رقم 10- الدور الرابع - عمارة رقم 425 الحي الول - بمدينة 6 اكتوبر - الجيزة .

Six yards for sports and event  146 - سيكسياردز للتسويق الرياضى وادارة الفعاليات

management شركة سبق قيدها برقم     116107 قيدت فى 24-01-2018 برقم ايداع    3873وفى تاريخ  

10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان مبنى رقم 41هليوبوليس جاردنز الدور 

الول - شيراتون - النزهه   -

147 - أى أم ميديا I M Media شركة سبق قيدها برقم     131233 قيدت فى 10-02-2019 برقم ايداع    

6140وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شارع انور المفتى عمارة رقم 24 

ب شقة رقم 25 بالدور الثانى - اول مدينة نصر
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Highway Business Consulting &  148 - هاي واي بيزنس للستشارات وحلول العمال

Business Solutions  شركة سبق قيدها برقم     132074 قيدت فى 27-02-2019 برقم ايداع    9572

وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : غرفة رقم 2 - بالشقة رقم 

2 - الدور الثالث -  12 شارع قسم مصر القديمة - كورنيش النيل

149 - ايليت للعمال التجارية شركة سبق قيدها برقم     134192 قيدت فى 14-04-2019 برقم ايداع    

17112وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم ) 22 ( 

Aع ) 8 ( مشروع اشجار دارنا - زهراء المعادى

150 - البدر لصناعة وتجارة القمشة والكسسوارات الحريمى شركة سبق قيدها برقم     134901 قيدت فى 

06-05-2019 برقم ايداع    19871وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الدور الرضى من المصنع 37 أ ش توكل عماد نصر من خالد مراد حى السلم المنطقة 

الصناعية جسر السويس

151 - حورس لدارة البازارات شركة سبق قيدها برقم     137182 قيدت فى 09-07-2019 برقم ايداع    

28433وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان افتتاح الفرع محل تجاري داخل 

الفندق العائم )دافنشي( المملوك لشركة ميروتيل للفنادق العائمة - و يعمل بين القصر- اسوان - بازار حورس 

للنتيكات

152 - ميجا لب للخدمات الطبية Mega Lab شركة سبق قيدها برقم     142594 قيدت فى 2019-11-19 

برقم ايداع    49024وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح الفرع / 

الدور الول فوق الميزانين ببرج المنوفيه الطبي - شبين الكوم

153 - ميجا لب للخدمات الطبية Mega Lab شركة سبق قيدها برقم     142594 قيدت فى 2019-11-19 

برقم ايداع    49024وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح الفرع / 

الدور الرضي ببرج ليله القدر - شارع عبد المحسن الصباحي - مع شارع مستجد - بجوار مستشفي الشروق - 

قويسنا

154 - ميجا لب للخدمات الطبية Mega Lab شركة سبق قيدها برقم     142594 قيدت فى 2019-11-19 

برقم ايداع    49024وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح الفرع الدور 

الثاني ببرج عبد المطلب الداري - بجوار البنك الهلي - قويسنا

155 - ميجا لب للخدمات الطبية Mega Lab شركة سبق قيدها برقم     142594 قيدت فى 2019-11-19 

برقم ايداع    49024وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح الفرع شارع 

المحطة - بجوار صي\لية دكتور عبد الرحمن زكي - عرب الرمل - مركز قويسنا

156 - ميجا لب للخدمات الطبية Mega Lab شركة سبق قيدها برقم     142594 قيدت فى 2019-11-19 

برقم ايداع    49024وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح الفرع الدور 

الرابع ببرج الفيروز - ميدان شرف - شبين الكوم

157 - ميجا لب للخدمات الطبية Mega Lab شركة سبق قيدها برقم     142594 قيدت فى 2019-11-19 

برقم ايداع    49024وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح الفرع / 

الدور الول فوق الميزانين - ببرج روما - امام مسجد الفردوس - قويسنا

158 - ميجا لب للخدمات الطبية Mega Lab شركة سبق قيدها برقم     142594 قيدت فى 2019-11-19 

برقم ايداع    49024وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح الفرع / 

الدور الثاني علوي  ببرج المنوفيه الطبي - شبين الكوم

159 - ميجا لب للخدمات الطبية Mega Lab شركة سبق قيدها برقم     142594 قيدت فى 2019-11-19 

برقم ايداع    49024وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح الفرع / 

الدور الثاني اعلي مستلزمات فجر السلم امام بقاله ابو حجر - بجوار صيدناوي شارع بور سعيد - الشهداء
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160 - بيتشوال PITCHUAL شركة سبق قيدها برقم     149517 قيدت فى 07-06-2020 برقم ايداع    

16332وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 17 شارع 

المتنبي - الشطر الثالث نيركو

161 - بلو سكوير Blue Square شركة سبق قيدها برقم     154175 قيدت فى 20-09-2020 برقم ايداع    

32086وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعدبل المركز الرئيسى ليصبح/ 

محل رقم )2-3-4( منطقة جاردينيا- طريق السويس - التجمع الول

162 - بلو سكوير Blue Square شركة سبق قيدها برقم     154175 قيدت فى 20-09-2020 برقم ايداع    

32086وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع محل تجارى رقم 01 

- f & B - B12- مطعم حل - المنطقة الثالثة بمشروع ممشى اهل مصر - كورنيش النيل

163 - شريف حامد محمد عبد الحافظ وشركائة شركة سبق قيدها برقم     154645 قيدت فى 2020-09-29 

برقم ايداع    33755وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة 

بالعقار رقم 15 ش الهدى بلوك 44 ق 15 - مدينة نصر اول

164 - شركة هاشم هاشم لتجارة اللمونيوم والمعادن شركة سبق قيدها برقم     160578 قيدت فى 

20-01-2021 برقم ايداع    3213وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 21 عمارات العبور - صلح سالم

165 - الصخرة ميديا برودكشن                       ROCK MEDIA PRODUCTION شركة سبق قيدها 

برقم     161023 قيدت فى 01-02-2021 برقم ايداع    4620وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / شقة رقم 2 عقار رقم 647-10  كورنيش المقطم - محافظة القاهرة

166 - الصخرة ميديا برودكشن                       ROCK MEDIA PRODUCTION شركة سبق قيدها 

برقم     161023 قيدت فى 01-02-2021 برقم ايداع    4620وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / فيل 4 - القطعة 84 - تقسيم المنطقة ب شياخة المقطم - محافظة القاهرة

167 - بستان عدن Eden Garden شركة سبق قيدها برقم     161970 قيدت فى 17-02-2021 برقم ايداع    

7870وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة رقم 2 بالدور الرضي بالعقار 

رقم 8 الكائن شارع قاسم فرحات منطقة النزهة الجديدة -

168 - تالوس

TALOS شركة سبق قيدها برقم     162743 قيدت فى 03-03-2021 برقم ايداع    10363وفى تاريخ  

10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدة الدارية رقم ) 093 ( الكائنة 

فى الدور الرضى عقار رقم 2 عمارات اول مايو طريق النصر ــ  مدينة نصر ـ القاهرة

169 - كزدورة لدارة المطاعم و الكافيهات KAZDORA شركة سبق قيدها برقم     173624 قيدت فى 

06-10-2021 برقم ايداع    47124وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - محل رقم 12 بالدور الرضى الكائن فى مجمع خدمات وطنية محور التحرير - التجمع الول

170 - فلتشى جروب FALACHI GROUP شركة سبق قيدها برقم     174644 قيدت فى 2021-10-26 

  )E20( برقم ايداع    50356وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مكتب رقم

- الطابق الرابع - 100 شارع الميرغني - مصر الجديدة

171 - في اف فيت للياقة البدنية VF FIT شركة سبق قيدها برقم     175674 قيدت فى 11-11-2021 برقم 

ايداع    53874وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - وحدة 

رقم 10 بالدور الول - مركز ويل كير الطبى - 164NORTh - ش التسعين الشمالى - التجمع الخامس

172 - في اف فيت للياقة البدنية VF FIT شركة سبق قيدها برقم     175674 قيدت فى 11-11-2021 برقم 

ايداع    53874وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / الغرفة رقم 

4 - بالدور الحادى عشر - بالمبنى رقم 67 ش الحرية - مصر الجديدة - القاهرة
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173 - الشمس لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم     177657 قيدت فى 12-12-2021 برقم ايداع    

60057وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع / المحل التجارى رقم 

F8 - F9 - F10 الكائن بالدور الول بالمركز الدارى التجارى ) ميلنايت مول ( الكائن بقرية النسايم - طريق 

الواحات - مدينة السادس من اكتوبر - محافظة الجيزة

174 - اشياء للتجارة والتوزيع والتوكيلت التجارية ACHYAA شركة سبق قيدها برقم     179722 قيدت فى 

17-01-2022 برقم ايداع    2732وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية 

فرع لبيع المنتجات - بالعقار رقم 158 شارع التحرير والثورة وعمرو ابن العاص - مدينة السماعيلية

175 - اشياء للتجارة والتوزيع والتوكيلت التجارية ACHYAA شركة سبق قيدها برقم     179722 قيدت فى 

17-01-2022 برقم ايداع    2732وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة فرع 

لبيع المنتجات - محل رقم 4 بالعقار رقم 36 شارع شبرا - حى روض الفرج

176 - اشياء للتجارة والتوزيع والتوكيلت التجارية ACHYAA شركة سبق قيدها برقم     179722 قيدت فى 

17-01-2022 برقم ايداع    2732وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة فرع 

لبيع المنتجات محل رقم 6,5 بالعقار رقم 137 شارع شبرا - حى الساحل

177 - اشياء للتجارة والتوزيع والتوكيلت التجارية ACHYAA شركة سبق قيدها برقم     179722 قيدت فى 

17-01-2022 برقم ايداع    2732وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية فرع 

لبيع المنتجات محل رقم 2 بالعقار رقم 1 شارع الخصوص العمومى - الخصوص

178 - اشياء للتجارة والتوزيع والتوكيلت التجارية ACHYAA شركة سبق قيدها برقم     179722 قيدت فى 

17-01-2022 برقم ايداع    2732وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة فرع 

لبيع المنتجات محل رقم 3 بالعقار رقم 1 شارع صالح عبد الغفار متفرع من شارع سيد حمادة - المرج

179 - اشياء للتجارة والتوزيع والتوكيلت التجارية ACHYAA شركة سبق قيدها برقم     179722 قيدت فى 

17-01-2022 برقم ايداع    2732وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة فرع 

لبيع المنتجات محل رقم 1 بالعقار رقم 91 شارع الوحدة

180 - اشياء للتجارة والتوزيع والتوكيلت التجارية ACHYAA شركة سبق قيدها برقم     179722 قيدت فى 

17-01-2022 برقم ايداع    2732وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية 

فرع لبيع النتجات - محل رقم 2 بالعقار رقم 60 شارع شبين الكوم - مدينة السماعيلية

181 - اشياء للتجارة والتوزيع والتوكيلت التجارية ACHYAA شركة سبق قيدها برقم     179722 قيدت فى 

17-01-2022 برقم ايداع    2732وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية 

فرع لبيع المنتجات - بالعقار رقم 83 , 81 شارع السكندرية - مدينة السماعلية

182 - اشياء للتجارة والتوزيع والتوكيلت التجارية ACHYAA شركة سبق قيدها برقم     179722 قيدت فى 

17-01-2022 برقم ايداع    2732وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية فرع 

لبيع المنتجات محل رقم 1 بالعقار رقم 8 شارع الخصوص العمومى - الخصوص

183 - اشياء للتجارة والتوزيع والتوكيلت التجارية ACHYAA شركة سبق قيدها برقم     179722 قيدت فى 

17-01-2022 برقم ايداع    2732وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية فرع 

لبيع المنتجات محل رقم 2 بالعقار رقم 1 شارع الورشة متفرع من شارع الخصوص العمومى - الخصوص

184 - اشياء للتجارة والتوزيع والتوكيلت التجارية ACHYAA شركة سبق قيدها برقم     179722 قيدت فى 

17-01-2022 برقم ايداع    2732وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية مقر 

ادارى فرعى محل رقم 1 بالعقار رقم 1 شارع النصر متفرع من ترعة الزنانيرى - الخصوص

185 - اشياء للتجارة والتوزيع والتوكيلت التجارية ACHYAA شركة سبق قيدها برقم     179722 قيدت فى 

17-01-2022 برقم ايداع    2732وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية 

مقر ادارى فرعى الدور الثالث بالعقار رقم 81 شارع السكندرية - مدينة السماعيلية
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186 - روكت للصناعات الهندسية والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     187324 قيدت فى 2020-06-02 

برقم ايداع    2298وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شقة بالدور الرضي 

- بالعقار رقم 15 - شارع المام ابو حنيفة - مدينة ابن الحكم - قسم اول شبرا الخيمة

187 - مصر العربية للفنادق ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     227951 قيدت فى 12-09-1983 برقم ايداع    

16975وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / مكتب 

ادارى رقم 301 بالدور الثالث فوق الرضى بالمبنى a بمشروع توين تاور الكائن بامتداد محور 26 يوليو

188 - الشركه العربيه لمقاولت حفر البار ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     247647 قيدت فى 

12-07-1987 برقم ايداع    10754وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح الفرع / محافظة الشرقية مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية الثالثة )A-1 ( قطعة 5/19

189 - شركة النخيل للتنمية العقارية شركة سبق قيدها برقم     306190 قيدت فى 19-07-1997 برقم ايداع    

14050وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 4 ب ش القناطر

190 - شركه صفا مصر للمقاولت والتجاره سامكو شركة سبق قيدها برقم     1731 قيدت فى 1998-10-25 

برقم ايداع    5101وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 

/ السراج مول - برج )3( - مدخل )5( الدور التاسع اخر مكرم عبيد

191 - سيلفر سكرين للصناعات اللكترونية ) أسامه عبدالحميد محمود عطا وشركاه( شركة تضامن شركة سبق 

قيدها برقم     6119 قيدت فى 23-06-2004 برقم ايداع    898وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / 7 شارع عبد العزيز - قسم عابدين - القاهرة

192 - سيلفر سكرين للصناعات اللكترونية ) أسامه عبدالحميد محمود عطا وشركاه( شركة تضامن شركة سبق 

قيدها برقم     6119 قيدت فى 23-06-2004 برقم ايداع    898وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع / 268 - المنطقة الصناعية الولى - 6 اكتوبر

193 - شركه علوان للتوكيلت التجاريه الستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     7285 قيدت فى 

12-07-2001 برقم ايداع    3679وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط افتتاح 

الفرع / قطعة رقم 13 بلوك 43 المنطقة الصناعية الولى دمياط الجديدة - محافظة دمياط

194 - شركه علوان للتوكيلت التجاريه الستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     7285 قيدت فى 

12-07-2001 برقم ايداع    3679وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتاح 

الفرع / طريق مصر الفيوم - منطقة كوم اوشيم - الفيوم

195 - سويت سنتر لصناعه الحلويات الفورنايوسوفليه شركة سبق قيدها برقم     11939 قيدت فى 

10-10-2004 برقم ايداع    8988وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح 

سيدى عبد الرحمن - محل رقم 4 م - قرية هاسيندا الكيلو 138 - طريق السكندرية

196 - شركه التوكل للسكان والتعمير شركة سبق قيدها برقم     17070 قيدت فى 08-12-2005 برقم ايداع    

17024وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / فرع جديد بالقطعة 

رقم 64 القطاع الول - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

197 - الحصان الذهبى للنقل الجماعى ش م م شركة سبق قيدها برقم     27385 قيدت فى 23-09-2007 برقم 

ايداع    19678وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عزبه وهبه امام موقف 

عبود - بلوك 2 - مدخل 3 - الدور الرضي - الساحل - السيد/ ممدوح منير جرجس حنا  مدير لفرع و يحمل 

بطاقه رقم قومي : 26304040102113

198 - الحصان الذهبى للنقل الجماعى ش م م شركة سبق قيدها برقم     27385 قيدت فى 23-09-2007 برقم 

ايداع    19678وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شارع احمد حلمي - 

جزيره بدران بالعقار رقم 26 أ محل رقم 5 - الدور الرضى - شبرا - السيد / مينا جورج نجيب جرجس مدير 

لفرع و يحمل بطاقه رقم قومي 80103412  286101

Page 522 of 1274 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

199 - الحصان الذهبى للنقل الجماعى ش م م شركة سبق قيدها برقم     27385 قيدت فى 23-09-2007 برقم 

ايداع    19678وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع الكائن في 

الدور الرابع شقة رقم 3 عقار رقم 14 شارع كورنيش النيل ابراج اغاخان - الساحل

200 - الحصان الذهبى للنقل الجماعى ش م م شركة سبق قيدها برقم     27385 قيدت فى 23-09-2007 برقم 

ايداع    19678وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق فرع رمسيس الكائن 

في محل تجاري في الجزء العلوي من المحل اسفل العقار رقم 149 - شارع رمسيس - قسم الزبكية

201 - معامل رويال لب شركة سبق قيدها برقم     49165 قيدت فى 21-11-2010 برقم ايداع    24986

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 22 شارع الغرفة التجارية - محطه 

الرمل - الدور الرابع شقه رقم )41(

202 - معامل رويال لب شركة سبق قيدها برقم     49165 قيدت فى 21-11-2010 برقم ايداع    24986

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الهانوفيل الكيلو )15( طريق اسكندرية 

مطروح - اعلي محل بيت الجمله - شقه رقم )3( بالدور الثاني فوق الرضي - قسم الدخيلة

203 - الحياه للتصنيع والتنمية شركة سبق قيدها برقم     54189 قيدت فى 05-05-2014 برقم ايداع    

10590وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع لنقل المقر الرئيسى

204 - الحياه للتصنيع والتنمية شركة سبق قيدها برقم     54189 قيدت فى 30-10-2011 برقم ايداع    

20710وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء الفرع لنقل المقر 

الرئيسى

205 - الريج للغذية الصحية )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     69557 قيدت فى 11-11-2013 برقم 

ايداع    23879وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عقار 403 - مكتب 

ادارى رقم 2 - الدور الرابع - المحور المركزى - 6 اكتوبر

206 - النور للنقل والستيراد والتصدير ش م م شركة سبق قيدها برقم     80330 قيدت فى 2015-02-18 

برقم ايداع    4427وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : شقة 

رقم 402 - الدور الرابع - بالعقار المقام على قطعة الرض رقم 1809 من 472 من 375 من 342 من 169 

من 121 من 109 من 105 من 103 من 101 من 94 كدستر بحوض الشروة نمرة 2 ناحية كفرة نصار - 

وبذلك يتم تعديل العنوان و نقل القيد

207 - النور للنقل والستيراد والتصدير ش م م شركة سبق قيدها برقم     80330 قيدت فى 2015-02-18 

برقم ايداع    4427وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع : 

العقار رقم 1721 شياخة العجمي - البيطاش - الدور الرابع

208 - النور للنقل والستيراد والتصدير ش م م شركة سبق قيدها برقم     80330 قيدت فى 2015-02-18 

برقم ايداع    4427وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء الفرع : طريق 

مصر السكندرية الزراعي الكيلو 95 - بكفر العيص زمام التوفيقية

209 - النور للنقل والستيراد والتصدير ش م م شركة سبق قيدها برقم     80330 قيدت فى 2015-02-18 

برقم ايداع    4427وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الغاء الفرع : القطعة 

رقم ) 59 ( - منطقة المطورين - مدينة السادات

210 - بلزا إن هوتيل لدارة الفنادق PLAZA INN شركة سبق قيدها برقم     101948 قيدت فى 

08-02-2017 برقم ايداع    4947وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح 

الفرع / 182 شارع النيل - العجوزة - محافظة الجيزة

Page 523 of 1274 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

211 - سومة للتجارة والتوريدات الحديثة )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     102440 قيدت فى 

22-02-2017 برقم ايداع    6739وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

تعديل المركز الرئيسى ليصبح / القطعة رقم 226 نموذج )ج( بالمنطقة الجنوبية 6 مليون م 2 مجمع )3( - العاشر 

من رمضان

212 - ويكيفود لتوريد المواد الغذائية WIKI FOOD شركة سبق قيدها برقم     117881 قيدت فى 

28-02-2018 برقم ايداع    10019وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

العقار رقم 78 شارع م3 ص 7 قسم الشيخ زايد ) شارع البستان المجاورة 3 الحي السابع (

213 - النور للنقل و الستيراد و التصدير شركة سبق قيدها برقم     121147 قيدت فى 15-05-2018 برقم 

ايداع    21949وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الغاء الفرع لنقل المقر 

الرئيسى

 JEGWAY FOR TRADING AND DISTRIBUTION LLC 214 - جيجواى للتجاره والتوزيع

شركة سبق قيدها برقم     123887 قيدت فى 07-08-2018 برقم ايداع    33766وفى تاريخ  2022-05-11   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / الوحدة رقم )17( بالدور الرضى فى مول واتر واى - 

الكائن فى القطعة رقم 5 ا بالمنطقة السياحية بمدينة القاهرة الجديدة - القاهرة

 JEGWAY FOR TRADING AND DISTRIBUTION LLC 215 - جيجواى للتجاره والتوزيع

شركة سبق قيدها برقم     123887 قيدت فى 07-08-2018 برقم ايداع    33766وفى تاريخ  2022-05-11   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / الوحدة رقم )19 (بالدور الرضى فى مول واتر واى - 

الكائن فى القطعة رقم 5 ا بالمنطقة السياحية بمدينة القاهرة الجديدة - القاهرة

 JEGWAY FOR TRADING AND DISTRIBUTION LLC 216 - جيجواى للتجاره والتوزيع

شركة سبق قيدها برقم     123887 قيدت فى 07-08-2018 برقم ايداع    33766وفى تاريخ  2022-05-11   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / الوحدة رقم )F1-18J( بالدور الرضى فى مول سيتى 

سنتر -الماظة - الكائن فى القطعة رقم 295-296 حى الملتقى العربى - طريق السويس - شيراتون - القاهرة

217 - جولدن ارك للمقاولت العامه و التوريدات GOLDEN ARCH GAC شركة سبق قيدها برقم     

125383 قيدت فى 23-09-2018 برقم ايداع    39742وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - قطعة رقم 6255 شارع 33 الهضبة الوسطي الحي الخامس المقطم القاهرة .

218 - بكين للتوريدات العمومية BEIJING شركة سبق قيدها برقم     131828 قيدت فى 2019-02-24 

برقم ايداع    8630وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقة 

4 - برج 93 أبراج امتداد المل - الوتوستراد

Chaddad  Group  Egypt For  Engineering       219 - شداد جروب ايجيبت للهندسة و المقاولت

And  Contracting شركة سبق قيدها برقم     138111 قيدت فى 01-08-2019 برقم ايداع    32205

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - رقم 16 شارع عبد 

الرزاق السنهورى- متفرع من شارع عباس العقاد- مدينة نصر- القاهرة.

220 - فيوتينوفا FUTINNOVA شركة سبق قيدها برقم     141693 قيدت فى 30-10-2019 برقم ايداع    

45799وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتاح الفرع / شقة سكنية بالدور 

السادس - ببرج المصطفى - مدينة مبارك - ثان المنصورة - محافظة الدقهلية

221 - فلير ناراتيفز flair Narratives شركة سبق قيدها برقم     143301 قيدت فى 04-12-2019 برقم 

ايداع    51649وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الدور 

الخامس - قطعة رقم ) 6 / د / 4 ( - تقسيم اللسلكى - ش النصر - المعادى الجديدة - قسم البساتين

222 - برك رد للمقاولت Brick Red Constructions شركة سبق قيدها برقم     148605 قيدت فى 

23-03-2020 برقم ايداع    12749وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

شقة رقم 2 بالعقار رقم 39 شارع عمر بن الخطاب - قسم مصر الجديدة
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 TCQ CONSTRUCTION            223 - تى سى كيو كونستركشن للمقاولت العامة والتسويق العقارى

شركة سبق قيدها برقم     150143 قيدت فى 25-06-2020 برقم ايداع    18603وفى تاريخ  2022-05-11   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / الوحدة رقم 327 بمول سيلفر ستار - التجمع 

الخامس

224 - الهرام لنقل النفايات الطبيه شركة سبق قيدها برقم     150537 قيدت فى 06-07-2020 برقم ايداع    

19720وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مركز الشركة بالعنوان/ 

18ش قاسم امين- حدايق القبة

225 - ال ام او فيديوكيشن للتعليم والتدريب LMO VIDUKATION شركة سبق قيدها برقم     153187 

قيدت فى 02-09-2020 برقم ايداع    28768وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة تعديل العنوان - شقة رقم 3 بالدور الثانى عمارة 19 ش اليمن من ميدان لبنان - المهندسين - الجيزة - 

وبذلك يمحى القيد

226 - كا - مور بفردجز المحدودة Ka - mur Beverages Limited شركة سبق قيدها برقم     156643 

قيدت فى 05-11-2020 برقم ايداع    40523وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنوفية افتتاح الفرع / القطعة رقم 19 -  المنطقة الصناعية - المطورين )204 مليون م ( مدينة السادات - 

المنوفية

227 - هانسل لتصنيع الملبس

HANSEL شركة سبق قيدها برقم     162241 قيدت فى 23-02-2021 برقم ايداع    8891وفى تاريخ  

11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الدور الثانى - العقار رقم 90 - شارع 

انابيب البترول - جسر السويس - المنطقة الصناعية - اول طريق مصر السماعيلية الصحراوى

228 - حراز للغذية الصحية Harraz For Healthy Food شركة سبق قيدها برقم     162385 قيدت فى 

24-02-2021 برقم ايداع    9218وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / محل رقم 4 بالعقار 84 شارع الميرغنى مصر الجديدة - القاهرة

229 - كيو انرجى لحلول التدفئة الذكية Q energy For Smart Heating Solutions شركة سبق قيدها 

برقم     164511 قيدت فى 05-04-2021 برقم ايداع    16241وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / محل كائن بالمول رقم )e13( بالدور الول - بالمبنى 

المعروف باسم مارفل سيتى مول - ذا سبوت - التجمع الخامس

Integrated Earth Solutions                         - )230 - الحلول الرضية المتكاملة )إيسكو

Company )IESCO( شركة سبق قيدها برقم     164550 قيدت فى 05-04-2021 برقم ايداع    16280

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة العقار رقم 26 ارض وزارة المالية - 

الدور الرضى - منطقة الميراج - التجمع الول

231 - الدولية لنظم الوقاية International For Prevention Systems شركة سبق قيدها برقم     

172120 قيدت فى 09-09-2021 برقم ايداع    42030وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة 15 شارع السباق - مول الميريلند - مصر الجديدة

232 - مملكة سنابل للستثمار التجاري شركة سبق قيدها برقم     176152 قيدت فى 18-11-2021 برقم ايداع    

55259وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع / 1 شارع المركز - 

الصف - الجيزة

233 - مملكة سنابل للستثمار التجاري شركة سبق قيدها برقم     176152 قيدت فى 18-11-2021 برقم ايداع    

55259وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج افتتاح الفرع / 1 شارع الجيش - 

طهطا - سوهاج
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234 - يومي للتجاره و التوزيع  Daily Fresh شركة سبق قيدها برقم     177137 قيدت فى 2021-12-02 

برقم ايداع    58337وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المحل رقم 544  

بالدور الرضي شارع العيادة زهراء مدينه نصر القاهره

235 - دبل إيه إم فرنتشر لتصنيع الثاث Double A M Furniture شركة سبق قيدها برقم     180087 

قيدت فى 23-01-2022 برقم ايداع    4107وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الدقهلية شارع الحرية الدور الرضى - ميت غمر

236 - اس ام جى الشركة الهندسية للسيارات والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     

1128 قيدت فى 13-05-1997 برقم ايداع    336وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة رقم 2 بالدور الرضي الكائن بالعقار رقم 4 بشارع  يوسف  صبري ابو طالب متفرع من شارع 

جمال عبد الناصر - مدينه الحرفيين - قسم السلم

237 - شركه رويال جروب للتجاره والتنميه الصناعيه شركة سبق قيدها برقم     1307 قيدت فى 

22-08-1998 برقم ايداع    3834وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع الوحدة رقم )G10( بمول المنطقة الستثمارية بدار القوات الجوية )ميراكاي( و الكائن بالسور 

الخارجي لدار القوات الجوية - شارع صلح سالم

238 - شركه ماف لتجهيز وادارة الهايبر ماركتس شركة سبق قيدها برقم     4145 قيدت فى 1999-11-10 

برقم ايداع    6189وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الياسمين سنتر الكائن 

في قطعه ارض الملحقه بوطنية الياسمين - السادس من اكتوبر

262 - احمد مدحت محمد و شريكتة شركة سبق قيدها برقم     113960 قيدت فى 12-12-2017 برقم ايداع    

49058وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - الوحدة  

D07-D08-D09-D10 بمساحة اجمالية 2580 متر مربع 

علي القطعة رقم S10 من المنطقة الخامسة بالمطورين - شركة بولريس

239 - شرم اتوموتيف شركة سبق قيدها برقم     4930 قيدت فى 23-03-2000 برقم ايداع    1590وفى 

تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء قطعة الرض الكائنة بمنطقة الطريق 

الوسط ابن سينا سابقا طريق الملك سلمان حاليا مدينة شرم الشيخ جنوب سيناء بمساحه 2000م2 وحدها البحرى 

بطول 40 م ويحده ارض ملك الدوله الحد القبلى بطول40 م ويحدة من حرم الطريق المتجه الى السلم الحد 

الشرقى بطول50م ويحدة ارض ملك الدولة الحد الغربى بطول 50م

240 - الشركه العالمية لصناعات التكييف والجهزة الكهربائية ) يونيون اير جروب ( شركة سبق قيدها برقم     

5331 قيدت فى 17-08-2003 برقم ايداع    987وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القصر افتتاح فرع : الوحدة رقم 157 بقطاع الصناعات الهندسية واللكترونية بمجمع البغدادى

241 - الشركه العالمية لصناعات التكييف والجهزة الكهربائية ) يونيون اير جروب ( شركة سبق قيدها برقم     

5331 قيدت فى 17-08-2003 برقم ايداع    987وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة تعديل العنوان : القطع ارقام )238-239-241( المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة السادس من 

اكتوبر

242 - الشركه العالمية لصناعات التكييف والجهزة الكهربائية ) يونيون اير جروب ( شركة سبق قيدها برقم     

5331 قيدت فى 17-08-2003 برقم ايداع    987وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة تعديل العنوان : القطعة رقم 12 المنطقة الصناعية الرابعة - مدينة السادس من اكتوبر

243 - الشركه العالمية لصناعات التكييف والجهزة الكهربائية ) يونيون اير جروب ( شركة سبق قيدها برقم     

5331 قيدت فى 17-08-2003 برقم ايداع    987وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحر الحمر افتتاح فرع : الوحدة رقم 65 بقطاع الصناعات الهندسية واللكترونية بمجمع الصناعات 

الصغيرة بمدينة الغردقة
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244 - الشركه العالمية لصناعات التكييف والجهزة الكهربائية ) يونيون اير جروب ( شركة سبق قيدها برقم     

5331 قيدت فى 17-08-2003 برقم ايداع    987وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة سوهاج افتتاح فرع : الوحدة رقم 68 بقطاع الصناعات الهندسية بمجمع الصناعات الصغيرة غرب جرجا

245 - سيلفر سكرين للصناعات اللكترونية ) أسامه عبدالحميد محمود عطا وشركاه( شركة تضامن شركة سبق 

قيدها برقم     6119 قيدت فى 23-06-2004 برقم ايداع    898وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع - قطعة 268 - المنطقة الصناعية الولى

246 - سيلفر سكرين للصناعات اللكترونية ) أسامه عبدالحميد محمود عطا وشركاه( شركة تضامن شركة سبق 

قيدها برقم     6119 قيدت فى 23-06-2004 برقم ايداع    898وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - 7 ش عبد العزيز - قسم عابدين

247 - مصر القديمه للصرافه شركة سبق قيدها برقم     33327 قيدت فى 30-06-2008 برقم ايداع    

14287وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء الغاء الفرع - 16 سنتر 

الزهور - خليج نعمه

248 - الصفوة للنتاج الداجنى ش م م شركة سبق قيدها برقم     36002 قيدت فى 01-12-2008 برقم ايداع    

25436وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح الفرع الجعار - وادي 

النطرون - البحيرة

249 - الصفوة للنتاج الداجنى ش م م شركة سبق قيدها برقم     36002 قيدت فى 01-12-2008 برقم ايداع    

25436وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل عنوان الفرع - الجعار - 

وادى النطرون

250 - الصفوة للنتاج الداجنى ش م م شركة سبق قيدها برقم     36002 قيدت فى 01-12-2008 برقم ايداع    

25436وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - 17 ش مصر 

اسيوط السريع - البدرشين

251 - كايرو ميتال للتجارة والصناعات المعدنية - أحمد محمد أبو بكر هريدي وشريكيه ) ش.ذ.م.م ( شركة سبق 

قيدها برقم     50248 قيدت فى 19-01-2011 برقم ايداع    1604وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان ليصبح / الطريق البطئ - مدخل او سنه- زمام ميت حلفا

252 - المصريه لنتاج المحتوي الرقمي Egy Technology )ش . ذ . م . م ( شركة سبق قيدها برقم     

54349 قيدت فى 10-10-2011 برقم ايداع    19048وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 5 ابراج البدر - الطريق الدائري - زهراء المعادي

253 - اسيا للحاق العماله المصرية بالخارج ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     72979 قيدت فى 

06-04-2014 برقم ايداع    8293وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

العنوان - 20 شارع جمال سالم من مصدق- الدور الول شقة 103 - الدقى - الجيزة

254 - فرع شركة ميرسك دريلنج هولدنجز سنغافورة بى تى ليمتد شركة سبق قيدها برقم     82665 قيدت فى 

11-05-2015 برقم ايداع    13249وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - المكتب ) F3 - A ( الدور الول - مبنى مركز اعمال القطامية هايتس - منتجع القطامية هايتس

255 - شركة دانادا شركة سبق قيدها برقم     90076 قيدت فى 26-01-2016 برقم ايداع    2567وفى تاريخ  

12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع مساحة خارجية واقعه بين مبني )S3( و 

مبني )S4( بمساحة 141 متر مربع بالمركز التجاري قطامية داون تاون - بشارع التسعين القاهرة الجديدة

256 - مسكوب العالميه للمقاولت  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     97753 قيدت فى 12-10-2016 برقم 

ايداع    31040وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - عمارة رقم 

8311 - شارع الخزان - المقطم -
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257 - مسكوب العالميه للمقاولت شركة سبق قيدها برقم     97753 قيدت فى 30-12-2019 برقم ايداع    

56012وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

258 - ابو الهول للتجارة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     104215 قيدت فى 04-04-2017 برقم ايداع    

12419وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 32 التعاونيات 

ش افرقيا امتداد مصطفى النحاس - ثالث مدينة نصر

Egyptian Investments For Industry And  259 - الستثمارات المصرية للصناعة والتعدين

Mining شركة سبق قيدها برقم     109357 قيدت فى 06-09-2017 برقم ايداع    32431وفى تاريخ  

12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل الفرع قطعه رقم 20-21-22 المنطقه الصاعية قفط 

- قفط - قنا

260 - اوكتا ميديكس للخدمات الطبية OCTA MEDIX MEDICAL SERVICES شركة سبق قيدها برقم     

110906 قيدت فى 19-10-2017 برقم ايداع    39080وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - 17 ش محمد توفيق وهبه - من ش محمد المقريف - موازي لحسن المامون - 

خلف معرض سلطان للسيارات

261 - احمد مدحت محمد و شريكتة شركة سبق قيدها برقم     113960 قيدت فى 12-12-2017 برقم ايداع    

49058وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع القطعه رقم 46 ش 

16 - محور خدمي اول - المنطقة الصناعية الثالثه - 6 اكتوبر - الجيزة

263 - شركة مجموعة مادى للستثمارات العقارية و التجارية Madi Investment Group MiG شركة 

سبق قيدها برقم     121477 قيدت فى 24-05-2018 برقم ايداع    23295وفى تاريخ  12-05-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / وحده رقم m 03 23 نموذج 8 الدور الثالث برج 

ايليت - ق 2 تقسيم شرق الوتوستراد امام مدخل زهراء المعادي

264 - المصرية الهندسية للبتكارات والحلول ) ابتكار ( شركة سبق قيدها برقم     131495 قيدت فى 

17-02-2019 برقم ايداع    7371وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الدور 

الرضى - فيل رقم 80 - البنفسج )8( - قسم التجمع الول -محافظة القاهرة

265 - انجم للخدمات والستشارات الدارية شركة سبق قيدها برقم     132101 قيدت فى 28-02-2019 برقم 

ايداع    9642وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 7 شارع 

عبدا نور - الميرغنى - روكسى

266 - ايجبشين استريت لين Egyptian Straight Line شركة سبق قيدها برقم     132953 قيدت فى 

18-03-2019 برقم ايداع    12676وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

الدور الرضي والول علوي - بالقطعه رقم 87 - بالمنطقه الصناعيه c8 - العاشر من رمضان - الشرقية

267 - الشركة العالمية لمقاولت أعمال بناء السفن شركة سبق قيدها برقم     137808 قيدت فى 

25-07-2019 برقم ايداع    31007وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : وحدة ادارية رقم ) 16 + 17 ( بالدور الخامس بمبنى جولدن جيت - قطعة رقم ) 5 ( شرق 

الوتستراد - مدخل زهراء المعادى - البساتين

268 - سامح جروب للغذية والمشروبات شركة سبق قيدها برقم     138636 قيدت فى 21-08-2019 برقم 

ايداع    34337وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 

نادي التجديف لضباط القوات المسلحه - ابو الفدا

269 - الكريم لتجارة المواد الغذائية والكيماويات شركة سبق قيدها برقم     147283 قيدت فى 2020-02-20 

برقم ايداع    8343وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - محل 

رقم مبنى 24 القطعة 1 منطقة النوادى حى شرق اللوتس امتداد ش التسعين - التجمع الول
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270 - مصر للبتكار الرقمى Misr Digital Innovation شركة سبق قيدها برقم     147482 قيدت فى 

25-02-2020 برقم ايداع    9066وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : العقار رقم )8( شارع )7( والمقام على قطعتى الرض رقم 148 - 149 مبنى بنك مصر - 

سريات المعادى

271 - ديجيتال اسنس Digital Essence شركة سبق قيدها برقم     159395 قيدت فى 27-12-2020 برقم 

ايداع    50071وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - عمارة 7 

شارع الحدائق المعادى الدور الرضى والول شقة رقم 1 ,2 قسم المعادى

272 - رينيجيد للمقاولت                     RENEGADE CONSTRUCTIONS شركة سبق قيدها 

برقم     161510 قيدت فى 09-02-2021 برقم ايداع    6374وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 10 شارع الميثاق - مدينة نصر اول

273 - إم إف إتش لدارة المطاعم والمنشآت السياحيةM.F.H شركة سبق قيدها برقم     161692 قيدت فى 

14-02-2021 برقم ايداع    7032وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

العنوان - الوحدة رقم 1 الكائنة بمول الفورمكس  بكمبوند بيفرلى هيلز بمدينة الشيخ زايد  6 اكتوبر - محافظة 

الجيزة

274 - جولف برو لخدمات النترنت              GULF PRO FOR INTERNET SERVICES شركة 

سبق قيدها برقم     163126 قيدت فى 10-03-2021 برقم ايداع    11576وفى تاريخ  12-05-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - العقار رقم 4 ش 151 - الطابق الثانى عشر

275 - شركة مجموعة سكاي الهندسية للتصميمات الهندسية والمقاولت والتوريدات العمومية شركة سبق قيدها 

برقم     164507 قيدت فى 05-04-2021 برقم ايداع    16237وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 10 شارع 263 المعادى الجديدة القاهرة الدور الخامس

276 - إيفر كير للخدمات الطبية 

Ever Care For Medical Services شركة سبق قيدها برقم     164560 قيدت فى 05-04-2021 برقم 

ايداع    16411وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان - 79 امام 

معهد الكبد - شبين الكوم

277 - ترافيك لدارة المطاعم والمنشأت السياحية Traffic شركة سبق قيدها برقم     169270 قيدت فى 

26-07-2021 برقم ايداع    33551وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - وحدة G46 - منطقة السوق الشرقى - مدينة الرحاب - قسم ثانى القاهرة الجديدة

278 - أي بيلد لخدمات رجال العمال I Build شركة سبق قيدها برقم     169377 قيدت فى 2021-07-27 

برقم ايداع    33977وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / 28 

ش مكرم عبيد - م نصر - القاهرة

279 - جرين فارماسي لدارة الصيدليات

Green Pharmacy شركة سبق قيدها برقم     169572 قيدت فى 02-08-2021 برقم ايداع    34672

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عمارات الشركه الوطنيه سوق الفردوس 

حدائق الهرام

280 - شركة مجموعة بيتكم الصناعية والتجارية شركة سبق قيدها برقم     176795 قيدت فى 2021-11-28 

برقم ايداع    57127وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه 69 المنطقة 

الصناعية ال 800 فدان - مدينه بدر

281 - ريدوكس لحلول التاكل Redox for corrosion solution ذات مسئولية محدوده شركة سبق قيدها 

برقم     177034 قيدت فى 01-12-2021 برقم ايداع    57964وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة 1045 شارع مساكن زهراء مدينة نصر - خلف سنترال مدينة نصر - زهراء 

مدينة نصر
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282 - نواة للصناعات المتخصصة Nawat For Specialized Industries شركة سبق قيدها برقم     

177221 قيدت فى 05-12-2021 برقم ايداع    58621وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - العقار رقم 75 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - القاهرة

283 - اورجينال جروب لتجارة الهدايا والمجوهرات شركة سبق قيدها برقم     178763 قيدت فى 

30-12-2021 برقم ايداع    64003وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع منطقه خدمات فندق رينسانس ميراج سيتي القاهرة الكائن بالطريق الدائري - التجمع الول - القاهرة

284 - اورجينال جروب لتجارة الهدايا والمجوهرات شركة سبق قيدها برقم     178763 قيدت فى 

30-12-2021 برقم ايداع    64003وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع الوحدة رقم 1 بالدور الثاني بمنطقه خدمات فندق جي دبليو ماريون ميراج سيتي القاهرة الكائن 

بالطريق الدائري - التجمع الول - القاهرة

285 - اورجينال جروب لتجارة الهدايا والمجوهرات شركة سبق قيدها برقم     178763 قيدت فى 

30-12-2021 برقم ايداع    64003وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع الوحدة رقم 2 بالدور الثالث بمنطقة خدمات جي دبليو ماريوت ميراج سيتي القاهرة الكائن بالطريق 

الدائري - التجمع الول - القاهرة

286 - شركة لفن لدارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     79293 قيدت فى 12-01-2015 برقم ايداع    

786وفى تاريخ  14-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - عقار رقم 21 قطعة 

رقم 3 المستثمرين الشمالية - التجمع الخامس

287 - انفوبيب ايجيبت لخدمات النترنت INFOBIP EGYPT LLC شركة سبق قيدها برقم     92827 

قيدت فى 20-04-2016 برقم ايداع    13135وفى تاريخ  14-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - المكتب الداري بمبني تريفيوم بيزنس كومبليكس الدور الرضي العلوي, مكتب رقم 

)GA1b( و )GA1a( شارع التسعين الشمالي, القاهرة الجديدة, القاهرة.

288 - ايه وان اوتو تك A1 Auto Tech شركة سبق قيدها برقم     134574 قيدت فى 23-04-2019 برقم 

ايداع    18700وفى تاريخ  14-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة : محطة وطنية - مساكن 

شيراتون المطار

289 - محمد عبدالفتاح عبدالمجيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     144128 قيدت فى 22-12-2019 برقم 

ايداع    54421وفى تاريخ  14-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة 6 - 

178 الشويفات الحى الول - المنطقة السادسة - التجمع الخامس

290 - بيشوي نبيل السايح جرجس وشريكه شركة سبق قيدها برقم     147719 قيدت فى 01-03-2020 برقم 

ايداع    9736وفى تاريخ  14-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 21 ش 

صلح الدين اليوبى - ارض الجنينة -

291 - سمارت فالكون للتصدير والتجارة SMART FALCON FOR EXPORT & TRADING شركة 

سبق قيدها برقم     153007 قيدت فى 31-08-2020 برقم ايداع    28148وفى تاريخ  14-05-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 199 ش الثانوية الجوية - مساكن الشروق - خلف النادى 

الهلى

A M G Olive Tree Development A V A  ) 292 - اوليف ترى للتطوير العقارى ) افا مينا جروب

Mina Group A . M . G شركة سبق قيدها برقم     153628 قيدت فى 09-09-2020 برقم ايداع    

30347وفى تاريخ  14-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - العقار رقم 16 

مربع 1137 ش مصطفى رفعت - شيراتون - هليوبوليس
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Al Magd for General Supplies & 293 - المجد فور جنرال سبليز& ايكوبمنتس ماركتنج

Equipments Marketing  شركة سبق قيدها برقم     153930 قيدت فى 15-09-2020 برقم ايداع    

31240وفى تاريخ  14-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مكتب رقم 12 - 28 د شارع 

احمد انسي -

294 - احمد صلح عبد الرحمن احمد مصطفى و شريكه شركة سبق قيدها برقم     156069 قيدت فى 

25-10-2020 برقم ايداع    38576وفى تاريخ  14-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

العقار رقم 289 شارع البنفسج عمارات  التجمع الخامس

295 - إل  رانشو إيجيبت EL RANCHO - EGYPT  ش . ذ. م . م شركة سبق قيدها برقم     166980 

قيدت فى 06-06-2021 برقم ايداع    25110وفى تاريخ  14-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح فرع : رقم 24 و 25 بلوك 3 ضمن المنطقة التجارية الكرافت زوون - مدينتى

296 - إل  رانشو إيجيبت EL RANCHO - EGYPT  ش . ذ. م . م شركة سبق قيدها برقم     166980 

قيدت فى 06-06-2021 برقم ايداع    25110وفى تاريخ  14-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح فرع :بجوار السوبر ماركت الكائن في العنوان منطقه عمارات B10 محل G11 مدينتي القاهره

297 - اباكس للستشارات التكنولوجيه  

ABACUS CONSULTING شركة سبق قيدها برقم     179428 قيدت فى 11-01-2022 برقم ايداع    

 ResCo. work 10 1828وفى تاريخ  14-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المكتب رقم

الدور الخامس مبنى نماء امتداد رمسيس الحى السادس - مدينة نصر

298 - شركه الهندسيه للتجاره شركة سبق قيدها برقم     8178 قيدت فى 05-11-2003 برقم ايداع    6601

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع

299 - الهندسيه للتجاره وصيانه الشكمانات فافلد ايجيبت شركة سبق قيدها برقم     8178 قيدت فى 

13-02-2002 برقم ايداع    897وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق 

الفرع

300 - ازدا AZDA ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     43515 قيدت فى 20-01-2010 برقم ايداع    1340

 )G.18( وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / بالوحدة رقم

بالدور)-4.50( )بول( و الكائن بالمركز التجاري اربيل بلزا بمنطقة المثلث بميدان - جمال عبد الناصر - التجمع 

الخامس - القاهرة الجديدة

301 - محمد مصطفى كمال الشباسى و شريكه شركة سبق قيدها برقم     70953 قيدت فى 2014-01-12 

برقم ايداع    644وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح الفرع/ الرض 

المجاورة للبوابة البحرية - القطعه رقم A -  452 كفور الرمل - قويسنا - المنوفيه

302 - محمد مصطفى كمال الشباسى و شريكه شركة سبق قيدها برقم     70953 قيدت فى 2014-01-12 

برقم ايداع    644وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان - قطعة 

رقم a / 167 المرحلة الولى بالمنطقة الصناعية

303 - تامر مصطفى عبد المقصود و شركاه شركة سبق قيدها برقم     77327 قيدت فى 23-10-2014 برقم 

ايداع    25318وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع/ القطعة رقم 

187 تسلسل بدفتر خارج الزمام قطعة 118 ب و حاليا D/118 - طرة القاهرة

304 - تامر مصطفى عبد المقصود و شركاه شركة سبق قيدها برقم     77327 قيدت فى 23-10-2014 برقم 

ايداع    25318وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 8 ش 

حسن عطوه من ش دسوقى

305 - شركة لفيرم La Ferme شركة سبق قيدها برقم     87806 قيدت فى 12-11-2015 برقم ايداع    

32431وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الناصرية طريق مصر اسيوط - 

مركز الفيوم
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306 - الوادى الملكى للستصلح الزراعى )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     97246 قيدت فى 

22-09-2016 برقم ايداع    29145وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الدور الول - شقه 1 ب - شارع احمد فخرى - مدينه نصر - القاهرة

307 - المزاحم تكس شركة سبق قيدها برقم     103404 قيدت فى 14-03-2017 برقم ايداع    9701وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 1 ح ش طه حسين

308 - العين للدواجن شركة سبق قيدها برقم     103867 قيدت فى 27-03-2017 برقم ايداع    11301وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تعديل الفرع المنيا - مركز المنيا - الكيلو 276

309 - روز كيدز لصناعة الملبس Rose Kids شركة سبق قيدها برقم     106461 قيدت فى 

06-06-2017 برقم ايداع    20494وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل  فرع - D2 بمبني رقم 5 بالدور الثاني مشروع البوليجون - المرحله الولي المبني الداري - مدينه السادس 

من اكتوبر -

310 - المتحدة للذهب والتعدين U.G.M شركة سبق قيدها برقم     112239 قيدت فى 06-11-2017 برقم 

ايداع    42563وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 

802 بالعقار رقم 31 - ش البطراوى من ش عباس العقاد - قسم مدينة نصر اول

311 - احمد محمد جمال زكريا كيلنى و شريكية شركة سبق قيدها برقم     114422 قيدت فى 2021-05-26 

برقم ايداع    23416وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف الغاء الفرع

312 - احمد محمد جمال زكريا كيلني وشريكته شركة سبق قيدها برقم     114422 قيدت فى 2017-12-20 

برقم ايداع    50963وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان - 

القطعة رقم ) 6 ( بلوك قطاع الصناعات الخشبية - المنطقة الصناعية - بياض العرب شرق النيل

313 - احمد محمد جمال زكريا كيلني وشريكته شركة سبق قيدها برقم     114422 قيدت فى 2017-12-20 

برقم ايداع    50963وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف الغاغ الفرع - 

ش الكافتيريا - الحريا

314 - كوزموفان ايجيبت للستثمار السياحى والخدمات الترفيهية COSMOFUN EGYPT شركة سبق قيدها 

برقم     137187 قيدت فى 09-07-2019 برقم ايداع    28438وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل الفرع / الوحدة رقم )B2 - 104 ( بمشروع اركان 2 - الشيخ زايد - 

الجيزة)انشاء و ادارة و تشغيل الملهي الترفيهية للطفال(

315 - كوزموفان ايجيبت للستثمار السياحى والخدمات الترفيهية COSMOFUN EGYPT شركة سبق قيدها 

برقم     137187 قيدت فى 09-07-2019 برقم ايداع    28438وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل الفرع / مساحة قدرها 174 متر مربع خلف منطقة المطاعم بالدور الول 

فوق الرضى بالمتداد الجديد بهايبروان - مدينة الشيخ زايد - الجيزة )انشاء و ادارة و تشغيل الملهي الترفيهية 

للطفال(

316 - اف اس اتش للستثمار والتجارة والتوريدات )ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     141156 قيدت فى 

17-10-2019 برقم ايداع    43799وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

شارع 10071 المعراج - بلوك 28 - عمارة رقم 72 الدور الرابع - شقه رقم 401 المعراج - زهراء المعادى

317 - اف اس اتش للستثمار والتجارة والتوريدات )ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     141156 قيدت فى 

17-10-2019 برقم ايداع    43799وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف 

الوحدة رقم 223 بقطاع الصناعات الكيماوية بمجمع بياض العرب

318 - اف اس اتش للستثمار والتجارة والتوريدات )ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     141156 قيدت فى 

17-10-2019 برقم ايداع    43799وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف 

محل فى شارع طريق الفيوم - قسم بنى سويف - ابراج الصفوة
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Moneyfellows For It And           319 - مانى فيللوز لتكنولوجيا المعلومات و ادارة المشروعات

Project Management S.A.E شركة سبق قيدها برقم     141331 قيدت فى 22-10-2019 برقم ايداع    

44488وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع : مبنى الحرم اليونانى 

- 28 شارع الفلكى - باب اللوق - التحرير -  مبنى الجميل

320 - ايجيبت اويل اند جاس جروب للخدمات البترولية EGYPT OIL AND GAS GROUP شركة سبق 

قيدها برقم     146289 قيدت فى 02-02-2020 برقم ايداع    4946وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - المكتب رقم 12 - برج 12 - كمبوند بافاريا تاون - الطريق 

الدائرى - المعادى الجديدة

321 - كيمت للمقاولت والنشاءات المتكاملة )KEMIT( شركة سبق قيدها برقم     147163 قيدت فى 

19-02-2020 برقم ايداع    8036وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

العنوان - 44 المحور المركزي - مول السرايا - الدور الرضي - الشيخ زايد - مدخل رقم 2 - السادس من 

أكتوبر- الجيزة . وبذلك ينقل القيد الى مكتب سجل تجارى استثمار 6 اكتوبر

322 - مزاج للتجارة العامة MAZAJ شركة سبق قيدها برقم     149031 قيدت فى 07-05-2020 برقم ايداع    

14304وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة 2 - الدور 

الرضى - قطعة 36 - حى 3 - منطقة 1 - التجمع الخامس

VEZEETA E -                                                          323 - فيزيتا إي كومرس

COMMERCE  شركة سبق قيدها برقم     149360 قيدت فى 21-05-2020 برقم ايداع    15726وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع فيزيتا 11 بالعنوان الحي الثاني 

غرب مركز تجاري ك2 قطعه4 - الشروق

 TCQ CONSTRUCTION            324 - تى سى كيو كونستركشن للمقاولت العامة والتسويق العقارى

شركة سبق قيدها برقم     150143 قيدت فى 25-06-2020 برقم ايداع    18603وفى تاريخ  2022-05-15   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدة رقم 312 بمول سيلفر ستار - التجمع الخامس

325 - ميزان الترجمه Balance of Translations شركة سبق قيدها برقم     150915 قيدت فى 

13-07-2020 برقم ايداع    20711وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - مكتب رقم 31 كجزء من الشقة رقم 18 بالعقار رقم 17 الكائن فى شارع كليوباترا

326 - بروم إيجيبت Brom Egypt شركة سبق قيدها برقم     151192 قيدت فى 16-07-2020 برقم ايداع    

21656وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل مقر الرئيسى ليصبح/ 2 

شارع معتمد - الفلل - بنها

327 - توب بيراميدز شركة سبق قيدها برقم     153139 قيدت فى 01-09-2020 برقم ايداع    28559وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان ليصبح: 1ش ابراج الري - 

ترعة السماعيلية - شبرا الخيمة – القليوبية

328 - كاش ماني للبرمجيات والدفع اللكتروني Cash Money شركة سبق قيدها برقم     157546 قيدت فى 

30-11-2020 برقم ايداع    44546وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - شقة رقم 103 بالدور الول سكنى عمارة رقم 3 الكائنة فى ابراج الفاروقية بـ 47 شارع كسارات 

البلدية - شارع الشركات

329 - اتش ام دبليو لستغلل العلمات التجارية شركة سبق قيدها برقم     158311 قيدت فى 2020-12-09 

برقم ايداع    46559وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح الفرع 18 

ش مرو بن العاص - فلل الجامعه - الزقازيق ثان

330 - الصلبه لتجارة مواد البناء شركة سبق قيدها برقم     160161 قيدت فى 13-01-2021 برقم ايداع    

1770وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة العقار رقم 2 شارع 800 فدان - 

المنطقة الصناعية - مدينة بدر
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331 - مكي الكتروميكانيكال اند كونستركشن )ميكوون(                    

MEKI ELECTROMECHANICAL             AND CONSTRUCTION )MEECON( شركة 

سبق قيدها برقم     165618 قيدت فى 28-04-2021 برقم ايداع    20118وفى تاريخ  15-05-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - مبنى رقم 36 هليوبوليس جاردنز الدور الثانى - شيراتون

332 - اب لوجيكا للبرمجيات

Applogica شركة سبق قيدها برقم     165886 قيدت فى 10-05-2021 برقم ايداع    21126وفى تاريخ  

15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى ليصبح/ 45 شارع شمس الدين 

الذهبى - الدور الول - شقه رقم 3 - ارض الجولف

333 - بروتلز لدارة الفنادق Protels شركة سبق قيدها برقم     178427 قيدت فى 23-12-2021 برقم 

ايداع    62767وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل المقر 

الرئيسى ليصبح/ فندق جراند سيزريزورت الكيلو 14 طريق الغردقة سفاجا

334 - السيد صابر السيد حميد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     187114 قيدت فى 17-09-2003 برقم 

ايداع    730وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية القطعة 1 أ قطعة ارض 

متخللت لقطعة الرض 1 أ بلوك 27006 المنطقة الصناعية ب ,ج ) وبذلك ينقل القيد الي مكتب استثمار القاهرة 

)

335 - شركة ليجند اوف ذى نايل للسياحه }لونت جروب { شركة سبق قيدها برقم     294904 قيدت فى 

06-04-1996 برقم ايداع    5184وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر 

افتتاح الفرع / 28 ش تقاطع خالد بن الوليد و الدور الثاني علوي - قنا - مدينة القصر

336 - داماس للمجوهرات شركة سبق قيدها برقم     1871 قيدت فى 14-11-1998 برقم ايداع    5513وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق فرع - وحده رقم E1 - 33 بالطابق 

الرضي مركز سيتي سنتر الماظه

337 - داماس للمجوهرات شركة سبق قيدها برقم     1871 قيدت فى 14-11-1998 برقم ايداع    5513وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق فرع /محل رقم A3  سيتى سنتر 

المعادى " كارفور"

338 - داماس للمجوهرات شركة سبق قيدها برقم     1871 قيدت فى 14-11-1998 برقم ايداع    5513وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية اغلق فرع - الحل رقم ) G57 ( المجمع 

التجارى مول طنطا المقامة على قطعه الرض رقم ) B ( الكائنة بالمنطقة التجارية - مدينة طنطا -

339 - داماس للمجوهرات شركة سبق قيدها برقم     1871 قيدت فى 14-11-1998 برقم ايداع    5513وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع/محل رقم A 358 بالمركز 

التجارى الترفيهى ستارز سنتر -

340 - أسامه عبدالحميد محمود عطا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     6119 قيدت فى 11-05-2022 برقم 

ايداع    27745وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع  7 شارع عبد 

العزيز - قسم عابدين - القاهرة

341 - فانتدج ايجيبت للمشروعات السياحية والترفيهية "مطاعم بابا جونز" شركة سبق قيدها برقم     18301 

قيدت فى 30-03-2006 برقم ايداع    4256وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاح فرع بالعنوان الكائن في محل بالدور الرضي عقار رقم 26 شارع المعلمين - قسم العجوزة - الجيزة 

- )مطاعم بابا جونز(

342 - فانتدج ايجيبت للمشروعات السياحية والترفيهية "مطاعم بابا جونز" شركة سبق قيدها برقم     18301 

قيدت فى 30-03-2006 برقم ايداع    4256وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية افتتاح فرع بالعنوان الكائن في المحل بالدور الرضي عمارة رقم 14 الكائنة في القطعتين رقمي 

15.14 ضمن تقسيم المنطقه هـ من تقسيم المحافظة بسموحة - السكندرية )مطاعم بابا جونز(
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343 - فانتدج ايجيبت للمشروعات السياحية والترفيهية "مطاعم بابا جونز" شركة سبق قيدها برقم     18301 

قيدت فى 30-03-2006 برقم ايداع    4256وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح فرع بالعنوان الكائن محل رقم 4 بالدور الرضي بالعقار رقم 9108 شارع 9 المقطم - القاهرة )

مطاعم بابا جونز(

344 - فانتدج ايجيبت للمشروعات السياحية والترفيهية "مطاعم بابا جونز" شركة سبق قيدها برقم     18301 

قيدت فى 30-03-2006 برقم ايداع    4256وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح فرع بالعنوان الكائن في محطة شل اوت امام الجامعه الفرنسية بالشروق chill out - الشروق - 

القاهرة )مطاعم بابا جونز(

345 - هوست مارك لدارة الفنادق والمنتجعات شركة سبق قيدها برقم     24656 قيدت فى 2007-05-20 

برقم ايداع    9431وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان الى / 4 

شارع لطفى حسونه - ميدان الجلء - الدقى

346 - ازاشا ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     34153 قيدت فى 13-08-2008 برقم ايداع    17890وفى 

C1- 49-( تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان فرع زارا بالوحدات

52 ( بالطابق الرضى بالمركز التجارى سى سنتر الماظة وتعيين / سمير رزق محمد سلمة رقم قومى 

28806160104716 مدير للفرع

347 - ازاشا شركة سبق قيدها برقم     34153 قيدت فى 04-02-2020 برقم ايداع    5249وفى تاريخ  

 ) C1- 49-52( 16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان فرع زارا بالوحدات

بالطابق الرضى بالمركز التجارى سى سنتر الماظة

348 - عماد خالد تامر عبد الرحمن وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     34646 قيدت فى 15-09-2008 برقم 

ايداع    19942وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان - المنطقة 

الصناعية السادسة قطعة 6269 , 6270

349 - ايه اف اتوموتيف A .F . AUTOMOTIVE شركة سبق قيدها برقم     37862 قيدت فى 

25-03-2009 برقم ايداع    6137وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح / مبنى ابو الفتوح الدارى ) مبنى دايو سابقاً ( امام ابراج عثمان - كورنيش 

النيل - المعادى

350 - دايو موتور ايجيبت ش م م شركة سبق قيدها برقم     37862 قيدت فى 25-03-2009 برقم ايداع    

6138وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى 

ليصبح / مبنى ابو الفتوح الدارى ) مبنى دايو سابقاً ( امام ابراج عثمان - كورنيش النيل - المعادى

351 - فارماسل Pharmacell ش م م شركة سبق قيدها برقم     37966 قيدت فى 31-03-2009 برقم ايداع    

6549وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة رقم )5( الدور الثالث بالقطعة 

رقم )6349( الحى اخامس / تعيين / محمد حسن خليل حسن مدير فرع

352 - محمد احمد مصطفى عثمان وشريكه شركة سبق قيدها برقم     71743 قيدت فى 16-02-2014 برقم 

ايداع    3871وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان الى /عقار 

رقم  1/5 الدور الثانى شقة 22ش اللسلكى المعادى الجديدة

353 - دليشوس بيكرى للمأكولت والمشروبات Delicious Bakery for Food And Beverages ش م 

م شركة سبق قيدها برقم     74545 قيدت فى 15-06-2014 برقم ايداع    14557وفى تاريخ  2022-05-16   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدة رقم )8490-2( كايرو فيستفال سيتى مول - التجمع الخامس

354 - دليشوس بيكرى للمأكولت والمشروبات Delicious Bakery for Food And Beverages ش م 

م شركة سبق قيدها برقم     74545 قيدت فى 15-06-2014 برقم ايداع    14557وفى تاريخ  2022-05-16   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدة رقم ) F1-4. F1-5. F1-6.F1-7. F1-8. F1-9( ارابيل 

بلزا مول - شارع جمال عبدالناصر - التجمع الثالث
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355 - دليشوس بيكرى للمأكولت والمشروبات Delicious Bakery for Food And Beverages ش م 

م شركة سبق قيدها برقم     74545 قيدت فى 15-06-2014 برقم ايداع    14557وفى تاريخ  2022-05-16   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة منفذ بيع TBS داخل سوبر ماركت بيزكس - نيو جيزة - المجاورة الثانية 

- الكيلو 22 طريق مصر السكندرية الصحراوى

356 - دليشوس بيكرى للمأكولت والمشروبات Delicious Bakery for Food And Beverages ش م 

م شركة سبق قيدها برقم     74545 قيدت فى 15-06-2014 برقم ايداع    14557وفى تاريخ  2022-05-16   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحدة رقم )114(شارع محى الدين ابو العز - المهندسين

357 - دليشوس بيكرى للمأكولت والمشروبات Delicious Bakery for Food And Beverages ش م 

م شركة سبق قيدها برقم     74545 قيدت فى 15-06-2014 برقم ايداع    14557وفى تاريخ  2022-05-16   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة العقار رقم )1( شارع وادى النيل - حى العجوزة

358 - لينت ديزاين - Lint Design شركة سبق قيدها برقم     81113 قيدت فى 17-03-2015 برقم ايداع    

7587وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - مبني بلك دايموند 

4 ابل اير - بفرلي هيلز

359 - شركة برايت ستار للثاث ) عزت السيد ابراهيم السبكى و شريكه ( شركة سبق قيدها برقم     81870 

قيدت فى 12-04-2015 برقم ايداع    10597وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القليوبية افتتاح الفرع 1 عزبة سرسق - بجوار جامع السيدة عائشة - الخانكة- القليوبية

360 - سى ان تى لتكنولوجيا الشبكات CNT شركة سبق قيدها برقم     86754 قيدت فى 05-10-2015 برقم 

ايداع    27738وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 

14 شارع محور السادات - التجمع الول

361 - تعديل اسم الشركة ليصبح/ جور ايجيبت للتصدير والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     87260 

قيدت فى 26-10-2015 برقم ايداع    30362وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل المركز الرئيسي بالعنوان/ 1 شارع المؤمن بال - السلم

362 - جرين كايرو للملبس )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     90528 قيدت فى 08-02-2016 برقم ايداع    

4234وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الدور السابع - 9 

شارع الفاروق من شارع المدينه

TAQA Company for wires and electric  363 - طاقه للسلك والكابلت الكهربائية - كابلت طاقه

cables - TAQA Cables  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     90713 قيدت فى 15-02-2016 برقم 

ايداع    4999وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاءالفرع بالعنوان / 

الوحدتين 18 , 39 المقامة على القطعتين رقم 12/177 , 21/177 مجمع سي بي سي الصناعي بالمنطقة 

الصناعية منطقة التوسعات الشمالية وامتداها – مدينة 6 اكتوبر – الجيزة

TAQA Company for wires and electric  364 - طاقه للسلك والكابلت الكهربائية - كابلت طاقه

cables - TAQA Cables  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     90713 قيدت فى 15-02-2016 برقم 

ايداع    4999وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان المركز 

الرئيسى ليصبح / الوحدتين 18 , 39 المقامة على القطعتين رقم 12/177 , 21/177 مجمع سي بي سي 

الصناعي بالمنطقة الصناعية منطقة التوسعات الشمالية وامتداها – مدينة 6 اكتوبر – الجيزة

365 - طاقه للسلك والكابلت الكهربائية - كابلت طاقه TAQA شركة سبق قيدها برقم     90713 قيدت فى 

07-09-2016 برقم ايداع    28192وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

الغاء الفرع بالعنوان / الوحدتين 18 , 39 المقامة على القطعتين رقم 12/177 , 21/177 مجمع سي بي سي 

الصناعي بالمنطقة الصناعية منطقة التوسعات الشمالية وامتداها – مدينة 6 اكتوبر – الجيزة
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366 - تجدد للبرمجيات وخدمات الطاقة الجديدة والمتجددة      

Tagaddod For Programming New Energy And Renewable Energy شركة سبق قيدها 

برقم     90723 قيدت فى 16-02-2016 برقم ايداع    5040وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الشرقية افتتاح الفرع عزبة حسن اباظة - الطاهرة )ابو الخضر( - الزقازيق - الشرقيه

367 - واتس اب للملبس الجاهزةWhats Up شركة سبق قيدها برقم     92606 قيدت فى 2016-04-12 

برقم ايداع    12307وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع 407 

بالمستوي الرابع بالدور الثاني جراند مول المعادي - الكائن بشارع 250 ميدان كلية النصر - المعادي

368 - ايميدج جروب للمبيدات والمخصبات Imagegroup For Pesticides And Fertilizers )ش.ذ.م.

م( شركة سبق قيدها برقم     93917 قيدت فى 26-05-2016 برقم ايداع    16853وفى تاريخ  

16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / 976 – الحي الثالث – 

المجاورة الخامسة – 6اكتوبر – الجيزة

369 - رينسانس للفنادق و الرحلت البحرية      Renaissance Hotels and Cruieses شركة سبق 

قيدها برقم     94863 قيدت فى 28-06-2016 برقم ايداع    20396وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الشقة رقم 404 بالدور بالعقار رقم 73 شارع عمر ابن الخطاب - 

ميدان لسبع عمارات قسم مصر الجديدة

370 - الثروات و الموارد للتعدين شركة سبق قيدها برقم     99088 قيدت فى 17-11-2016 برقم ايداع    

36075وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع منطقه امتياز 

جبل إيقات - الصحراء الشرقية محافظة البحر الحمر

371 - جود للستثمار وادارة المشروعات )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     103093 قيدت فى 

07-03-2017 برقم ايداع    8592وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - مكتب B , A  الدور الثاني بمول الماظة افينيو

372 - ادز نمور انترناشيونال للدعاية و العلنAds n More International for Advertising شركة 

سبق قيدها برقم     105055 قيدت فى 30-04-2017 برقم ايداع    15522وفى تاريخ  16-05-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع 38 امتداد شارع المشتل - البساتين - القاهرة

373 - ادز نمور انترناشيونال للدعاية و العلنAds n More International for Advertising شركة 

سبق قيدها برقم     105055 قيدت فى 30-04-2017 برقم ايداع    15522وفى تاريخ  16-05-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 55 ابراج الدهب برج أ - دار السلم - الدور الثانى

374 - المل الجديدة لزراعه واستصلح الراضى شركة سبق قيدها برقم     105886 قيدت فى 

22-05-2017 برقم ايداع    18439وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

الدلتون

375 - اس ار دي للتطوير العقاري SRD  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     106036 قيدت فى 

24-05-2017 برقم ايداع    18970وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة فيل 

دورين رقم )99( الكائنة في شارع المشير احمد بدوي - منطقة الفيلت قسم الحي المتميز - مدينة 6 اكتوبر - 

الجيزة.

376 - اس ار دي للتطوير العقاري SRD  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     106036 قيدت فى 

24-05-2017 برقم ايداع    18970وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

الغاء فرع شقة رقم 71 بالدور السابع - عقار رقم 47 شارع مصدق -

377 - فيفا جروب viva group شركة سبق قيدها برقم     109643 قيدت فى 14-09-2017 برقم ايداع    

33711وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة القطعة رقم 12شارع اللواء شهيد 

يونس هاني    - الحي السادس - المجاورة الولي - مدينة بدر
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378 - شركة أيجيبت أنترناشونال جروب للغوص والكواسنتر شركة سبق قيدها برقم     111111 قيدت فى 

23-10-2017 برقم ايداع    39680وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر مبارك 2 - عمارة 6 شقة 4

379 - التيمايد تكنولوجيز ULTIMADE TECHNOLOGIES شركة سبق قيدها برقم     115084 قيدت 

فى 01-01-2018 برقم ايداع    206وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل المركز الرئيسي بالعنوان/ الدور الخامس 37 طريق النصر - بجوار طيبة مول - مدينة نصر اول

380 - ايجيبت 7000 للسياحة شركة سبق قيدها برقم     115875 قيدت فى 21-01-2018 برقم ايداع    

3130وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / شقتين رقم 

)1,2( متصلين من الداخل - بالدور الثاني بالكامل - عقار رقم )11( شارع د. هانم محمد - حدائق الهرام

381 - النصر لتنمية الثروة الحيوانية و الزراعية شركة سبق قيدها برقم     115879 قيدت فى 2018-01-21 

برقم ايداع    3167وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل العنوان - قطعة 

ارض رقم 103 - تقسيم الهرام - مدينة وادى النطرون - محافظة البحيرة - وذلك ينقل السجل الى مكتب 

الستثمار السكندرية

382 - مودرن ماشينيرى للتجارة Modern Machinery شركة سبق قيدها برقم     119963 قيدت فى 

15-04-2018 برقم ايداع    17340وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

افتتاح الفرع عمارة رقم 1 عمارات الزراعيين - شارع جمال بد الناصر - شبين الكوم - المنوفيه

383 - حلول التخطيط لتقنيه المعلومات شركة سبق قيدها برقم     125989 قيدت فى 09-10-2018 برقم ايداع    

42150وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة برج 7 ب شارع الخمسين – 

الدور الثالث رقم 3

SEAGULL GENERAL TRADING AND  384 - سيجل للتجارة العامة و المقاولت

CONTRACTING CO شركة سبق قيدها برقم     126434 قيدت فى 18-10-2018 برقم ايداع    

43886وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة )26( ارض وزاره الماليه الدور 

الرضى - الميراج - التجمع الول

385 - دينج شينج للتوريدات العموميه DINGSHENG شركة سبق قيدها برقم     126897 قيدت فى 

30-10-2018 برقم ايداع    45772وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان ليصبح / 131 شارع البساتين العمومي

386 - توظيف لستشارات العمال شركة سبق قيدها برقم     131899 قيدت فى 25-02-2019 برقم ايداع    

8895وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 112 

بالدور 11 مول رقم 2 مدخل رقم 3 ابراج السراج شارع عطية الصوالحى  -مدينة نصر - القاهرة

387 - شركه فاميلى جروب لتربيه البتلو شركة سبق قيدها برقم     135310 قيدت فى 16-05-2019 برقم 

ايداع    21386وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية قطعة رقم )60 , 

59, 119, 118( الكائنة بزمام )خارج الزمام خارج الحواض ( تابعة للجمعية التعاونية الزراعية بناصية والبالغ 

مساحتها عشرون الف فدان - طريق السماعيلية

388 - جلوكو لللعاب Glow.co شركة سبق قيدها برقم     136096 قيدت فى 11-06-2019 برقم ايداع    

24151وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 16 أ ش الحسن 

- مساكن الشيراتون - قسم النزهة

Incomercial Real   estate Leasing And             389 - انكوميرشل للستثمار والتأجير العقاري

Investment شركة سبق قيدها برقم     136775 قيدت فى 27-06-2019 برقم ايداع    26837وفى تاريخ  

16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - مبني اداري بالعقار رقم 14أ 

المستثمرين الشمالية التجمع الول
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390 - أبوظبي للتوزيع Abu Dhabi Distribution شركة سبق قيدها برقم     142656 قيدت فى 

20-11-2019 برقم ايداع    49236وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

غلق فرع - المحل التجاري رقم 3 / أ بالعقار رقم 269 شارع بورسعيد - قسم السيده زينب -

391 - كيمت أجروفيت للتصنيع و التجارة Kemit Agrovet For Manufacturing and Trade شركة 

سبق قيدها برقم     146231 قيدت فى 30-01-2020 برقم ايداع    4776وفى تاريخ  16-05-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 7 ب عدنان الراوي - ارض الجولف - مصر الجديدة

392 - بلو كمل ميديا BLUE CAMEL MEDIA شركة سبق قيدها برقم     146511 قيدت فى 

05-02-2020 برقم ايداع    5730وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان ليصبح / 23 شارع البطراوي برج ساره الدور الثالث - عباس العقاد - مدينه نصر

393 - ميديكا سكوب MEDICA SCOPE شركة سبق قيدها برقم     148763 قيدت فى 2020-04-22 

برقم ايداع    13235وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة 

9 - عمارة 14 - عمارات مصر للتعمير شيراتون

394 - اكا بلىAKA PLAY شركة سبق قيدها برقم     149365 قيدت فى 21-05-2020 برقم ايداع    

15741وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - عقار رقم 10 

شارع ابو السرور البكري - مصر الجديدة - القاهرة  .

395 - جي بي اس للتسويق العقاري شركة سبق قيدها برقم     150409 قيدت فى 30-06-2020 برقم ايداع    

19317وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / الياسمين 

8 قطعه 142 التجمع الول

396 - تيماس للتجارة شركة سبق قيدها برقم     150699 قيدت فى 08-07-2020 برقم ايداع    20088وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 20 سمير عبد الرؤوف 

امتداد مكرم عبيد

397 - مافين للصناعه والتجارة والتوكيلت التجاريه والتصدير شركة سبق قيدها برقم     150728 قيدت فى 

08-07-2020 برقم ايداع    20241وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ش 

مصر للتعمير المركز التجاري – منطقة 3 - مساكن شيرتون الدور السادس شقة 13

398 - الموافقة على تغيير مظلة القانون من قانون رقم 159 لسنه 1981 الى مظلة قانون رقم 72 لسنه 2017 . 

شركة سبق قيدها برقم     151709 قيدت فى 29-07-2020 برقم ايداع    23448وفى تاريخ  2022-05-16   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل بالعقار رقم 41 - شارع 9 - قسم المقطم

399 - إى أر إى للتسويق العقارى ERE شركة سبق قيدها برقم     152221 قيدت فى 13-08-2020 برقم 

ايداع    25321وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان الى / 10 

زهراء اللوتس  المنطقه الثامنه

400 - إيفورت للمقاولت والتجارة Effort For Contracting And Trading شركة سبق قيدها برقم     

154263 قيدت فى 22-09-2020 برقم ايداع    32463وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - 48 عبد المنعم حافظ - السبع عمارات

401 - بى بى اس للشحن واللوجستيات     Pick Pack Ship شركة سبق قيدها برقم     154730 قيدت فى 

29-09-2020 برقم ايداع    34015وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

مكتب بالدور المسروق بعد الرضي يمين السلم بالعقار والكائن بالعقار رقم 22 شارع سبيل الخازندار

402 - سى إن للدعاية والعلن شركة سبق قيدها برقم     155877 قيدت فى 21-10-2020 برقم ايداع    

37877وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 32 مصطفي النحاس
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403 - نيفوس تريب للمعارض Nivo’s tribe شركة سبق قيدها برقم     156779 قيدت فى 2020-11-08 

برقم ايداع    40956وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة حجرة بالعقار  13 

V بكمبوند القطامية هيلز – التجمع الخامس

404 - سوريانا تكس للصناعات النسيجية شركة سبق قيدها برقم     160057 قيدت فى 11-01-2021 برقم 

ايداع    1410وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع عقار رقم 19 

شارع جوهر القائد قسم الجمالية

405 - خلطة بيتي للتوريدات العمومية

Khaltabety شركة سبق قيدها برقم     164513 قيدت فى 05-04-2021 برقم ايداع    16243وفى تاريخ  

16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / المعادي الجديده - منطقه 

اللسلكي قطعه ح 3

406 - براندت للطباعه Brandit inc شركة سبق قيدها برقم     164918 قيدت فى 12-04-2021 برقم ايداع    

17618وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  : 117 شارع 

صقر قريش  – النزهة  – القاهرة

407 - رينسانس للمقاولت العمومية شركة سبق قيدها برقم     164951 قيدت فى 12-04-2021 برقم ايداع    

17651وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عمارة 113 حى الشباب 70 م - 

شقة رقم 1 .

408 - هانى شعبان عبدالفتاح عطون وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     167687 قيدت فى 2021-06-20 

برقم ايداع    27887وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح الفرع محل 

رقم 231.111 بمول سفن استارز - امام البنك الهلي - السادات

409 - هانى شعبان عبدالفتاح عطون وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     167687 قيدت فى 2021-06-20 

برقم ايداع    27887وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان -  

محل رقم 407 الدور الثانى علوى مول سفن استارز - امام البنك الهلى - السادات - المنوفيه

410 - ريبل للمحتوى الرقمي Ripple For Digital Content شركة سبق قيدها برقم     168918 قيدت 

فى 13-07-2021 برقم ايداع    32546وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان ليصبح / وحدة بالمكتب رقم 263 - الدور السادس المبنى رقم 2 - المركز التجاري اركان - الشيخ 

زايد - 6 أكتوبر -

411 - ترينتى لتأجير المحلت والوحدات التجارية Trinity شركة سبق قيدها برقم     173129 قيدت فى 

28-09-2021 برقم ايداع    45229وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

مبنى 33 هليوبوليس جاردنز الدور الثانى - شيراتون

412 - كيه ام بي للمقاولت العامة KMP شركة سبق قيدها برقم     173347 قيدت فى 30-09-2021 برقم 

ايداع    46187وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 

) 1 ( بالدور الرضى- عقار ) 3044 ب ( زهراء مدينة نصر

413 - ابينج للتسويق UPPING شركة سبق قيدها برقم     173847 قيدت فى 12-10-2021 برقم ايداع    

47875وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة : الطابق 10 -53 شارع كورنيش 

النيل - برج الجزيرة - المعادي

414 - ام تو إيه جروب للتجارة M2A Group For Trade شركة سبق قيدها برقم     174352 قيدت فى 

19-10-2021 برقم ايداع    49352وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الشقة رقم ) 3 ( الكائنة بالدور الثانى من العمارة رقم ) 4 ( ش 216

415 - فاليد للتجارة والمقاولت Valid for Trading and Construction شركة سبق قيدها برقم     

174815 قيدت فى 28-10-2021 برقم ايداع    50945وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة مكتب )G02( الكائن بالطابق الرابع من العقار رقم 100بشارع الميرغني
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416 - ماجد خلف راغب جميان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     181008 قيدت فى 09-02-2022 برقم 

 C / 67 - ايداع    7797وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان

سابقا وحاليا D / 187 منطقة شق الثعبان

417 - هايتس كافيه - الدمشقي البيت بيتك 

Heights Café - Eldemeshky Elbait Baitk شركة سبق قيدها برقم     182802 قيدت فى 

08-03-2022 برقم ايداع    14576وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان : فيل 160 السياحية الولي - الدور الثاني

418 - هايتس كافيه - الدمشقي البيت بيتك 

Heights Café - Eldemeshky Elbait Baitk شركة سبق قيدها برقم     182802 قيدت فى 

08-03-2022 برقم ايداع    14576وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح فرع : الدور الول فوق الرضي والميزان بالعقار رقم 1 شارع وادي النيل - ميدان مصطفي محمود - 

المهندسين

419 - ايه ايه اند ام للمقاولت العامة AA&M for General construction شركة سبق قيدها برقم     

184032 قيدت فى 29-03-2022 برقم ايداع    20107وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسي بالعنوان /    14/6 ابراج براديس- حى السفارات

420 - ايجيبسم جروب لصناعه مواد البناء والديكور )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     186522 قيدت فى 

12-05-2022 برقم ايداع    28056وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

شارع ابو داود الظاهري / عقار رقم )37( الدور الثالث /

421 - ايجيبسم جروب لصناعه مواد البناء والديكور )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     186522 قيدت فى 

12-05-2022 برقم ايداع    28056وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح الفرع الهنجر الكائن بناحية المنير / مركز مشتول السوق

422 - بولى لين للمقاولت العامة Polyline Constructions شركة سبق قيدها برقم     186857 قيدت 

فى 30-03-2021 برقم ايداع    2414وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان ليصبح قطعة 1 بلوك 37 المنطقة التاسعة-

423 - بى كابيتال انفستمنت B Capital Investments ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     187183 قيدت 

فى 07-12-2020 برقم ايداع    1645وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الدور الثالث -عقار رقم)2(شارع عزت سلمه مع شارع كابول -امتداد مصطفى النحاس وبذلك يتم نقل القيد الى 

استثمار القاهره

424 - بى كابيتال انفستمنت B Capital Investments ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     187183 قيدت 

فى 07-12-2020 برقم ايداع    1645وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط 

يلغى الفرع المودع برقم 2265 لسنة 2021 لنقل المقر الرئيسى الى استثمار القاهرة

425 - عبور لند للصناعات الغذائيه شركة سبق قيدها برقم     304035 قيدت فى 04-05-1997 برقم ايداع    

 L 7 8329وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل الفرع بالقطعة رقم

بالمنطقة رقم 3 بالتوسعات الشمالية - المطورين - 6 اكتوبر

426 - ايرتك للتكييف شركة سبق قيدها برقم     326 قيدت فى 25-03-1998 برقم ايداع    798وفى تاريخ  

17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل المركز الرئيسي بالعنوان /25 ب شارع الحجاز 

- المهندسين

427 - شركة مصر الخضراء للستثمار الزراعي ))اجرين (( شركة سبق قيدها برقم     12328 قيدت فى 

06-01-2005 برقم ايداع    123وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح 

الفرع / محطة فرز و تعبئة بمساحة 19800 متر مربع بمنطقة وادى النطرون بجوار بساتين الدبلوماسيين - 

محافظة البحيرة
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428 - سبينيس ايجيبت شركة سبق قيدها برقم     16261 قيدت فى 14-09-2005 برقم ايداع    13066وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح محل تجاري بمساحة 1238 متر مربع - 

بالدور الرضي و مساحة 695 متر مربع - بالدور الول بالعقار المقام علي القطعه رقم 3 بلوك ج منطقه خدمات 

المنطقة الثامنة - مدينة نصر

429 - سبينيس ايجيبت شركة سبق قيدها برقم     16261 قيدت فى 14-09-2005 برقم ايداع    13066وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية محل تجاري بمساحة 1050 متر مربع 

بالدور الرضي ومساحة 550 متر مربع - بالدور الول بمبني )مول مارينا فالي( - الساحل الشمالي  - الكيلو 

102 طريق السكندرية مطروح - العلمين

430 - مودرن للخدمات التعليميه شركة سبق قيدها برقم     18004 قيدت فى 08-03-2006 برقم ايداع    

2992وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع شارع الدكتور فؤاد 

سعيد حوض 15 رقم 4 قطعه 19 عمرانية غربيه - الجيزة

431 - غطاس جروب شركة سبق قيدها برقم     18182 قيدت فى 22-03-2006 برقم ايداع    3815وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم 43 شارع نخلة المطيعي -

432 - شركة سومة باي للسياحة )ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     19866 قيدت فى 02-08-2006 برقم 

ايداع    11694وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر مكتب رقم )1 , 

2( - بالدور الرضي - بالمبنى الداري - الكائن بسومة باي - منطقة خليج أبو سومة - الكيلو )45( - طريق 

الغردقة / سفاجا,

433 - قطونيل وفيجا شوبس شركة سبق قيدها برقم     23268 قيدت فى 14-03-2007 برقم ايداع    4794

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن في 76 منطقة السوق 

التجاري خدمات بمدينة الرحاب

434 - مركز النيل للشعة والتحاليل ) Nile Scan & Lab ( شركة سبق قيدها برقم     26860 قيدت فى 

16-12-1995 برقم ايداع    5420وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

افتتاح الفرع وحدة ادارية )504( بالدور الخامس الداري في المول التجاري و الداري )الكساتاور( الكائن علي 

قطعه الرض الكئنة 55.57 تنظيم صفيه زغلول و شارع شاكور - محطة الرمل - قسم العطارين

435 - الشركه المصريه لصناعه النشا والجلوكوز شركة سبق قيدها برقم     29097 قيدت فى 1996-11-09 

برقم ايداع    5451وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء الفرع - القطعه 

رقم 705 - مدينة الصفا الصناعية

436 - بلو مون BLUE MOON L L C ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     32117 قيدت فى 

07-05-2008 برقم ايداع    9413وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الشقة رقم 51 - الدور الخامس - عقار رقم 10 - ش 263

437 - بلو كلود لتكنولوجيا المعلومات Blue Cloud Technologies ش م م شركة سبق قيدها برقم     

44276 قيدت فى 25-02-2010 برقم ايداع    4247وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - أرض المطار المنطقة الستثمارية الثالثة 3B المحصورة بين طريق الوتوستراد 

وطريق المطار الجديد بجوار بنزينة وطنية  مبنى رقم )9( الدور الثانى القاهرة .

438 - سمارت للسيارات )سمارت كار()ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     60383 قيدت فى 2012-09-06 

برقم ايداع    18207وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مبني 8 بلوك د 

تقسيم الشطر الحادي عشر - شارع فلسطين

439 - احمد حامد محمد الكشر وشريكية شركة سبق قيدها برقم     69493 قيدت فى 07-11-2013 برقم 

ايداع    23600وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع شقه رقم 7 

بالدور الول - العقار رقم 17 شارع ميشيل بخوم -قسم الدقي
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440 - احمد حامد محمد الكشر وشريكية شركة سبق قيدها برقم     69493 قيدت فى 07-11-2013 برقم 

ايداع    23600وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية إالغاء الفرع الكائن في : 

شقة رقم )1( الدور الول علوي - العقار رقم )104( لها مدخل خاص علي يمين مدخل العقار )اول شقة علي 

اليسار الطرقة( شارع الجلء - كفر الزيات

441 - احمد حامد محمد الكشر وشريكية شركة سبق قيدها برقم     69493 قيدت فى 07-11-2013 برقم 

ايداع    23600وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة - إلغاء الفرع الكائن في : 

محل تجاري رقم )1( بالدور الرضي - العقار رقم )4( شارع ناصر - قسم كوم حماده

442 - احمد حامد محمد الكشر وشريكية شركة سبق قيدها برقم     69493 قيدت فى 07-11-2013 برقم 

ايداع    23600وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية إلغاء الفرع الكائن في: 

محل رقم )4( - العقار رقم )1( شارع رجب ابو سليم - البر الثاني - قسم أول طنطا -

443 - احمد حامد محمد الكشر وشريكية شركة سبق قيدها برقم     69493 قيدت فى 07-11-2013 برقم 

ايداع    23600وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتاح الفرع شقه رقم 1 

بالدور الول علوي - بالعقار رقم 3 شارع فخر الدين خالد المتفرع من شارع الجيش )برج الفاروق( - قسم ثان 

المنصورة

444 - احمد حامد محمد الكشر وشريكية شركة سبق قيدها برقم     69493 قيدت فى 07-11-2013 برقم 

ايداع    23600وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع شقه رقم 

4 بالدور الول - بالعقار رقم 118 - شارع بور سعيد  كامب شيراز - قسم باب شرق

445 - الهاميس للزياء AL HAMEES FASHION HOUSE )ش.ذ.م.م( ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     

72500 قيدت فى 17-03-2014 برقم ايداع    6555وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة العقار رقم )31( شارع عثمان بن عفان قسم السلم اول - الحرفيين

446 - المصرية بتروشاه لحفر البار وخدمات البترول والتعدين )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     93048 

قيدت فى 03-10-2021 برقم ايداع    46539وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة الغاء الفرع لنقل المقر الرئيسى

447 - البنت الشاميه تالينا شركة سبق قيدها برقم     97301 قيدت فى 26-09-2016 برقم ايداع    29335

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع 37 ش الدكتور محمد يوسف 

موسي - الدور الول مكتب 4 - مدينة نصر

448 - البنت الشاميه تالينا شركة سبق قيدها برقم     97301 قيدت فى 26-09-2016 برقم ايداع    29335

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية قطعة رقم 17 أ بلوك المحاجر - الطابق 

الثاني فوق الرضي -

449 - ابراهيم السيد عبد المجيد سالم وشريكته شركة سبق قيدها برقم     100900 قيدت فى 2017-01-10 

برقم ايداع    1240وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل الفرع- قطعه 

رقم ) مصنع 48 ( بالمرحله الثالثه منطقه البترو كيماويه - بالمنطقه الصناعيه بوادي النطرون

450 - سيتى ستارز لتجارة الجملة والتجزئة شركة سبق قيدها برقم     109340 قيدت فى 05-09-2017 برقم 

ايداع    32323وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - ش 16 

عمارات 73/33 ج - الحى الثانى - العبور - القليوبية  .

451 - الفصحاء شركة سبق قيدها برقم     111900 قيدت فى 31-10-2017 برقم ايداع    41507وفى تاريخ  

17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة وحده رقم 004 بالدور الرضى بالمبنى اليونانى - 11 

شارع يوسف الجندى  - باب اللوق - التحرير
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452 - إنفينيتى سوليوشنز للتسويق Infinity Solutions For Marketing شركة سبق قيدها برقم     

127426 قيدت فى 12-11-2018 برقم ايداع    47926وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - 41 مركز خدمات جنوب الكاديمية - التجمع الخامس-

453 - ماستربيلد ايجيبت للتشطيبات والديكور شركة سبق قيدها برقم     129019 قيدت فى 2018-12-18 

برقم ايداع    53937وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة 

رقم 4 بالدور الثانى بالعقار قطعه 10 بلوك 34 المنطقة التاسعة ش مصطفى النحاس - مدينة نصر اول .

454 - كايود فيمى اوموتوسو KAYODE FEMI OMOTOSO وشريكه شركة سبق قيدها برقم     

130759 قيدت فى 30-01-2019 برقم ايداع    4512وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السماعيلية افتتاح الفرع الكائن في عزبة السلم -  مركز السماعيلية

455 - تعديل اسم الشركه ليصبح / مابس الرقميه شركة سبق قيدها برقم     131711 قيدت فى 2019-02-20 

برقم ايداع    8241وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 

/ وحدة رقم 136 في العقار رقم )7( الكائن شارع وهدان قسم اول مدينه نصر

456 - مكاني للتجارة والنشاءات 

MAKANY FOR TRADING& CONSTRUCTIONS شركة سبق قيدها برقم     133875 

قيدت فى 07-04-2019 برقم ايداع    15945وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - عمارة رقم 7417 - ش 33 - بنزينة الطاقة

457 - مى محمد على متولى و شريكها شركة سبق قيدها برقم     140181 قيدت فى 25-09-2019 برقم 

ايداع    40241وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية قطعه رقم 28 بمنطقة 

ورش الصناعية السادسه مدينة السادات المنوفيه

458 - مى محمد على متولى و شريكها شركة سبق قيدها برقم     140181 قيدت فى 25-09-2019 برقم 

ايداع    40241وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية قطعه رقم 21 بمنطقة 

ورش الصناعية السادسة - مدينة السادات المنوفيه

459 - مى محمد على متولى و شريكها شركة سبق قيدها برقم     140181 قيدت فى 25-09-2019 برقم 

ايداع    40241وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية مكتب رقم 1 عماره رقم 

9 - ب - ش مني,امام محكمه السادات

460 - كانجرو اكسبريس KANGAROO . EXPRESS شركة سبق قيدها برقم     140977 قيدت فى 

14-10-2019 برقم ايداع    43231وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل المركز الرئيسي بالعنوان/ شقه بالميزانين - الدور الرضى بالعقار رقم )12( شارع حسين حجازى

461 - نور احمد سلمه الشريف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     145161 قيدت فى 13-01-2020 برقم 

ايداع    1507وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية على المبنى المقام على 

قطعه ارض بمساحة 3000 – بمحور خدمات الحى السادس –

462 - مارين لخدمات النقاذ MARINE RESCUE SERVICES شركة سبق قيدها برقم     145421 

قيدت فى 16-01-2020 برقم ايداع    2211وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

مطروح افتتاح الفرع مراسي ووتر وورلد بارك )ملهي مائية( - قرية مراسي الساحل الشمالي - سيدي عبد 

الرحمن - محافظة مطروح

463 - اسلم حسن فارما شركة سبق قيدها برقم     150098 قيدت فى 23-06-2020 برقم ايداع    18398

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن في قطعه 8 بلوك 35 

- المنطقه العاشرة - مدينة نصر

464 - المصرية بتروشاه لحفر البار وخدمات البترول والتعدين شركة سبق قيدها برقم     151515 قيدت فى 

26-07-2020 برقم ايداع    22856وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر الغاء الفرع لنقل المقر الرئيسى
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465 - بلوومز للتدريب والتأهيل شركة سبق قيدها برقم     156186 قيدت فى 27-10-2020 برقم ايداع    

38986وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - العقار رقم 81 - 

ش البنفسج 6 - التجمع الول

H.A GRAINS FOR IMPORT & EXPORT  466 - اتش ايه جرينز للستيراد والتصدير والتجارة

AND TRADING شركة سبق قيدها برقم     156423 قيدت فى 01-11-2020 برقم ايداع    39775وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدة الدارية رقم 4 بالدور 

الرضى بالعقار المقام على القطعة رقم 12 الحى الثانى المنطقة الثالثة التجمع الخامس

467 - ابوبكر عبدالرحمن صالح وشركاه شركة سبق قيدها برقم     158656 قيدت فى 14-12-2020 برقم 

 s16 ايداع    47650وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة الرض كود

بالعاصمة الدارية الجديدة - مدير الفرع / ابو بكر عبدالرحمن صالح

468 - صناع السعادة للشيكولته شركة سبق قيدها برقم     158776 قيدت فى 16-12-2020 برقم ايداع    

47989وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل يسار مدخل 

العقار رقم 49 شارع 9 بمعادي السرايات - معادي

469 - اركون لتصنيع الجهزه الطبيه - Arcon شركة سبق قيدها برقم     164168 قيدت فى 2021-03-29 

برقم ايداع    14981وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح الفرع 

بجنوب غرب A1 - الدور الثالث بالمصنع - المنطقه الصناعية بالعاشر من رمضان - الشرقيه

470 - هيرو فودز لتجارة المنتجات الغذائيةHero Foods شركة سبق قيدها برقم     171494 قيدت فى 

31-08-2021 برقم ايداع    40097وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 23 ش البطراوى - برج ساره - الدور الثالث - عباس العقاد

471 - شركة راشدين ايجيبت للتجاره شركة سبق قيدها برقم     6190 قيدت فى 15-11-2000 برقم ايداع    

6337وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتاح الفرع / 9 شارع المصنع 

حوض جوده - البحرى رقم 3

472 - شركة جلكسيا للسياحة شركة سبق قيدها برقم     8011 قيدت فى 30-12-2001 برقم ايداع    6957

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان افتتاح الفرع / )143 ب ( شقة رقم )1( 

بالدور الرضى تقسم )1( بالطريق الدائرى - مدينة ابو سمبل السياحية - محافظة اسوان

473 - الشركه العربيه الدوليه شركة سبق قيدها برقم     8963 قيدت فى 02-09-2002 برقم ايداع    4187

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - مكتب رقم B120 - الدور 

الثانى - مبنى رقم F6 بمشروع لينكس بيزنس بارك بالقرية الذكية

474 - شركه الشايع مصر شركة سبق قيدها برقم     18522 قيدت فى 19-04-2006 برقم ايداع    5298

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع : بايليس ) Payless ( الكائن 

بالوحدات رقم 1-2-3-4(( الكائنة بالدور الرضي بالعقار رقم 41 شارع شهاب - المهندسين

475 - شركه الشايع مصر شركة سبق قيدها برقم     18522 قيدت فى 19-04-2006 برقم ايداع    5298

 ) Starbucks ( وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : ستاربكس

الكائن بالوحدة رقم )B5 - G5( الكائنة بمشروع سيتي سكوير بمنطقة ليلك الرحاب

476 - شركه الشايع مصر شركة سبق قيدها برقم     18522 قيدت فى 16-04-2013 برقم ايداع    8666

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع

477 - شركه الشايع مصر شركة سبق قيدها برقم     18522 قيدت فى 19-04-2006 برقم ايداع    5298

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع : امريكان ايجل اوتفيترز) 

American Eagle Outfitters ( بالوحدة رقم :   FG01-02-03 بالدور الرضي بالمبنى F الكائن 

بالمركز التجاري المفتوح ) مدينتي اوبن اير مول ( الكائن ضمن مشرع مدينتي طريق القاهرة السويس
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478 - شركه الشايع مصر شركة سبق قيدها برقم     18522 قيدت فى 19-04-2006 برقم ايداع    5298

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع : افتتاح فرع ذا بدي شوب) 

The Body Shop (  بالوحدة رقم :  EA08-A بالدور الرضي بالمبنى E الكائن بالمركز التجاري المفتوح ) 

مدينتي اوبن اير مول ( الكائن ضمن مشرع مدينتي طريق القاهرة السويس

479 - شركه الشايع مصر شركة سبق قيدها برقم     18522 قيدت فى 19-04-2006 برقم ايداع    5298

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع : فرع ستاربكس ) 

Starbucks ( بالوحدة :  Shop8الكائنة بالدور الرضي فى مبنى رقم B3 بالمركز التجارى ) بلزا اسبانيا ( 

المقام على قطعة الرض رقم )ب( - اسكان المدخل )4( بمدينة الشيخ زايد

480 - شركه الشايع مصر شركة سبق قيدها برقم     18522 قيدت فى 19-04-2006 برقم ايداع    5298

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع : ستاربكس ) 

Starbucks ( بالوحدة رقم :  B106الكائن بدور البدروم بمشروع ديزينيا مول - قطعة رقم 2A - المنشية 

الجديدة بجوار كارفور - قسم محرم بك

481 - شركة الشايع مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم     21142 قيدت فى 31-03-2015 برقم ايداع    

9328وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

482 - على بخاطره عبد العزيز احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     57770 قيدت فى 10-04-2012 برقم 

ايداع    7906وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع / شقة 

بالدور الول علوى بالعقار 125 - ش المكس القبارى - قسم م البصل - السكندرية

483 - على بخاطره عبد العزيز احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     57770 قيدت فى 10-04-2012 برقم 

ايداع    7906وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح الفرع / محل بالدور 

الرضى على الشارع - بالعقار ملك عزت سعد محمود بشير -ش قحافة - الطريق السريع ب 7 - قسم طنطا - 

الغربية

484 - نفرتارى الدولية للخدمات التعليمية  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     75031 قيدت فى 

07-07-2014 برقم ايداع    16235وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : الوحدة رقم 201 من برج حورس الدور الثاني فوق الرضي من العقار المقام علي  القطعة رقم 

2/ أ من تقسيم البلوك ح خلف مدارس نفرتاري الدولية قسم السلم ثان

485 - شركة الشراق للتنميه العقاريه وادارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     94764 قيدت فى 

23-06-2016 برقم ايداع    20007وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - وحدة ادارية رقم ) 1 ( - الدور الثالث - سيتى مول 3 - قطعة 97 خدمات دار مصر - مدينة 

الشروق

486 - ايه ار ام جروب للستثمار السياحى A.R.M Group For Tourism Investment  )ش.م.م( 

شركة سبق قيدها برقم     99948 قيدت فى 13-12-2016 برقم ايداع    40122وفى تاريخ  2022-05-18   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع : 133 شارع النيل - امام شارع بن سيناء ومبنى السفارة 

التركية ) نيو بانوراما (

487 - نداء جاد خليل لتجارة الكيماويات )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     102448 قيدت فى 

22-02-2017 برقم ايداع    6766وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

القطعة رقم 146 - نموذج ج - بالمنطقة الجنوبية 6 مليون م 2 - مجمع 3 - بالمساحة )702(م - المنطقة 

الصناعية - مدينة العاشر من رمضان

488 - نورتك انترناشونال nourtick international شركة سبق قيدها برقم     104535 قيدت فى 

12-04-2017 برقم ايداع    13683وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل الفرع / عقار رقم 21 مدينة الفرسان - برج السفينة  القطامية - القاهرة
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489 - نورتك انترناشونال nourtick international شركة سبق قيدها برقم     104535 قيدت فى 

12-04-2017 برقم ايداع    13683وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

تعديل الفرع / المصنع الكائن فى القطعة رقم )44/45/95/96( مجموعة ز بالمنطقة الصناعية الخامسة - مدينة 

السادات - المنوفية

490 - عز المنوفى شركة سبق قيدها برقم     110208 قيدت فى 20-10-2017 برقم ايداع    36109وفى 

تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح الفرع / محل رقم 2 - ج 5 - منطقة 

)15(الكائن مدينة العلمين - مارينا - مرسى مطروح

491 - عز المنوفى شركة سبق قيدها برقم     110208 قيدت فى 20-10-2017 برقم ايداع    36109وفى 

تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / الوحدة )B4( منطقة منتزة 

الطاهرة بجوار سنترال جراى القبة - الزيتون - القاهرة

492 - الباشا ليجار السيارات شركة سبق قيدها برقم     110254 قيدت فى 03-10-2017 برقم ايداع    

36265وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة بالعقار رقم 5- شارع عبد الهادي 

خليل - قسم حلوان

493 - بيل كيدز Bella Kids Co.Ltd شركة سبق قيدها برقم     114969 قيدت فى 31-12-2017 برقم 

ايداع    53822وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الدور 

الول والثانى علوى بالقطعة رقم 4 بلوك رقم 20013 المتداد الغربى - المنطقة الصناعية

494 - العالمية لقطع غيار السيارات MSK شركة سبق قيدها برقم     116119 قيدت فى 24-01-2018 برقم 

ايداع    3938وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة فيل 72 نموذج 5 فيلت 

الجهاز - الحي الخامس المجاورة الثانيه - المحور المركزي

495 - العالمية لقطع غيار السيارات MSK شركة سبق قيدها برقم     116119 قيدت فى 24-01-2018 برقم 

ايداع    3938وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل تجاري رقم 273 

شارع شبرا - قسم الساحل - رقم 1 الرضي

496 - العالمية لقطع غيار السيارات MSK شركة سبق قيدها برقم     116119 قيدت فى 24-01-2018 برقم 

ايداع    3938وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل تجاري رقم 1 الدور 

الرضي بالعقار 381 شارع السودان - العجوزه

497 - كاش للتمويل متناهى الصغر CASH شركة سبق قيدها برقم     119530 قيدت فى 2018-04-02 

برقم ايداع    15515وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح الفرع / 

19 شارع بورسعيد برج الحرية - بنى سويف

498 - كاش للتمويل متناهى الصغر CASH شركة سبق قيدها برقم     119530 قيدت فى 2018-04-02 

برقم ايداع    15515وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح الفرع / 12 

شارع العطارين من شارع التحرير طريق مصر اسوان الزراعى - ابو قرقاص - المنيا

499 - كاش للتمويل متناهى الصغر CASH شركة سبق قيدها برقم     119530 قيدت فى 2018-04-02 

برقم ايداع    15515وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح الفرع / 161 

الناصية القبلية بشارع البساتين متفرع من شارع العاشر من رمضان امام المركز الطبى - بنى مزار - المنيا

500 - كاش للتمويل متناهى الصغر CASH شركة سبق قيدها برقم     119530 قيدت فى 2018-04-02 

برقم ايداع    15515وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح الفرع / شارع 

ناصر امام مركز الشرطة - سمالوط - المنيا

501 - هيكسيرا انترناشيونال Hexera international شركة سبق قيدها برقم     119772 قيدت فى 

08-04-2018 برقم ايداع    16583وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان - محل رقم 5 المول رقم 132 مركز خدمات الحى السادس - العبور - القليوبية - نقل مقر
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502 - سمارت بروفيشنال سيرفيس للستثمارات وتكنولوجيا المعلومات ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     

121326 قيدت فى 20-05-2018 برقم ايداع    22629وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع / التجمع الول - الياسمين 6 - فيل 275 - القاهرة الجديدة - القاهرة

503 - سمارت بروفيشنال سيرفيس للستثمارات وتكنولوجيا المعلومات ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     

121326 قيدت فى 20-05-2018 برقم ايداع    22629وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة حذف الفرع الكائن في :- القاهرة - التجمع الول - الياسمين 6 فيل 275 - القاهرة الجديدة

504 - سمارت بروفيشنال سيرفيس للستثمارات وتكنولوجيا المعلومات ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     

121326 قيدت فى 20-05-2018 برقم ايداع    22629وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة شقة 3 - بالعقار رقم 275- شارع الياسمين 6 - قسم التجمع الول - القاهره الجديدة - القاهرة.

505 - اش انتربرايزس ASH ENTERPRISES شركة سبق قيدها برقم     125161 قيدت فى 

18-09-2018 برقم ايداع    38944وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - شقة رقم 1 - الدور الرضى - فيل 42 - ش بيرم التونسى - النرجس 2 - التجمع الخامس

506 - باك يارد مصر Back Yard Misr شركة سبق قيدها برقم     125546 قيدت فى 26-09-2018 برقم 

ايداع    40483وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : ش ال 

90 - مبني ميتينج بوينت مكتب  214 -التجمع الخامس - القاهره  .

ومكتب رقم )215( بالدور الثاني فوق الرضي بمبني ميتينج بوينت حاليا - TOP 90مستقبل بالقاهرةالجديدة

507 - باك يارد مصر Back Yard Misr شركة سبق قيدها برقم     125546 قيدت فى 26-09-2018 برقم 

ايداع    40483وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع / مكتب رقم 

)A3-66 ( الكائن فى بوليجون مبنى 6 -بيفرلى هيلز

508 - تعديل اسم الشركة ليصبح/ شركة مجموعة الضيافة المصرية )بينشوس( )شركة ذات مسئولية محدودة( 

شركة سبق قيدها برقم     128994 قيدت فى 17-12-2018 برقم ايداع    53912وفى تاريخ  2022-05-18   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / محل رقم 2/1 اسفل كوبرى عبد الحميد بدوى - نادى 

HUSH الشمس - مصر الجديدة - القاهرة - كافية و مطعم

509 - الفرماوي للمقاولت والعلن شركة سبق قيدها برقم     130011 قيدت فى 13-01-2019 برقم ايداع    

1734وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - عقار رقم 9 -ش  

ارض الجبار - قسم المرج

510 - الفارس لعمال التكييف شركة سبق قيدها برقم     132724 قيدت فى 13-03-2019 برقم ايداع    

11854وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 6 كورنيش النيل 

- الدواجن

511 - أبيرو للتجارة العامه والمعارض والمؤتمرات APERO شركة سبق قيدها برقم     134240 قيدت فى 

15-04-2019 برقم ايداع    17277وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

عقار رقم 5 الدور الرابع مساكن شيراتون - سوق المشربية-

512 - فينشرز الشرق الوسط Ventures Middle East شركة سبق قيدها برقم     136725 قيدت فى 

26-06-2019 برقم ايداع    26601وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 41 هليوبولس جاردنز الدور الول - شيراتون

513 - اللؤلؤه جلوبال للتوريدات واستغلل المحاجر والمناجم EL LO’LO’A GLOBAL شركة سبق قيدها 

برقم     137512 قيدت فى 16-07-2019 برقم ايداع    29650وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع / 14 شارع النشاء الجديد - قسم الشباب - راس غارب - 

البحر الحمر
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514 - اللؤلؤه جلوبال للتوريدات واستغلل المحاجر والمناجم EL LO’LO’A GLOBAL شركة سبق قيدها 

برقم     137512 قيدت فى 16-07-2019 برقم ايداع    29650وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 11 ج / 4 تقسيم اللسلكى

515 - اونو لخدمات تكنولوجيا المعلومات Uno For Information Technology Services شركة سبق 

قيدها برقم     140926 قيدت فى 14-09-2019 برقم ايداع    42980وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - القطعة رقم ) 111 ( المنطقة الصناعية 250 فدان

516 - دلتا تريدنج ش0ذ0م0م بنظام المناطق الحرة العامة بالسكندرية شركة سبق قيدها برقم     143614 

قيدت فى 17-05-1997 برقم ايداع    3882وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع / 105 ش عبد العزيز ال سعود - المنيل - القاهرة

517 - منور لدارة مراكز التصالت شركة سبق قيدها برقم     145728 قيدت فى 22-01-2020 برقم ايداع    

3187وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - ابراج السراج 

السكنى برج 3 - مدخل 6 - الدور الخامس - شقة رقم 53

Matar International.                      518 - مطر انترناشيونال فارما سيوتيكالز للصناعات الدوائية

Pharmaceuticals CO  شركة سبق قيدها برقم     147898 قيدت فى 31-08-2021 برقم ايداع    

40307وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

519 - ريتش ورلد للتجارة والتوريدات RICH WORLD FOR TRADING AND SUPPLIES شركة 

سبق قيدها برقم     149164 قيدت فى 13-05-2020 برقم ايداع    14854وفى تاريخ  18-05-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة رقم 7191 الحي السادس - الهضبة الوسطي -

KEMISK FOR TRADING SUPPLY AND  520 - الكيمياء للتجارة والتوريدات وامداد الحلول

PROVIDING SOLUTIONS شركة سبق قيدها برقم     153320 قيدت فى 03-09-2020 برقم ايداع    

29160وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مكتب G18 بالوحده 201 

بالطابق الثانى - العقار 38 حى الملتقى العربى - شيراتون المطار

521 - سيتى جروب لخدمات الصيانه شركة سبق قيدها برقم     155694 قيدت فى 19-10-2020 برقم ايداع    

37294وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - 21 ش مصر 

اسكندرية - شبرا البلد - مكتب رقم 2 - الدور الثالث

522 - تعديل اسم الشركه ليصبح / اليو فريم للتنميه العمرانيه شركة سبق قيدها برقم     158364 قيدت فى 

10-12-2020 برقم ايداع    46809وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان ليصبح /  مكتب اداري رقم 2 -  بالدور الرضي – بالعقار رقم 10 – شارع البرامكة – الحي 

السابع – مدينة نصر اول

523 - ذد جروند  

Z Ground شركة سبق قيدها برقم     160616 قيدت فى 21-01-2021 برقم ايداع    3321وفى تاريخ  

18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/ 2 عمارات التوفيق - شارع 

يوسف عباس

524 - أحمد محمد مجاهد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     162363 قيدت فى 24-02-2021 برقم ايداع    

9196وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح الفرع / قطعة رقم 206 

جنوب غرب 6 ا الروبيكى - قسم اول العاشر من رمضان

525 - اكستريم للرياضات الجوية والتجارة

Xtreme Aero Sports & Trading Company شركة سبق قيدها برقم     166860 قيدت فى 

03-06-2021 برقم ايداع    24560وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / فيل 4 شارع 79 - الحى الثالث - منطقة اولى
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526 - شركة الطيف للنتاج الحيواني Altaif Company for Animal Production شركة سبق قيدها 

برقم     170676 قيدت فى 17-08-2021 برقم ايداع    37576وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح الفرع / طريق بين المطارين - مدينة بلبيس - محافظة الشرقية  - قطعة رقم 

)2476 ( حوض الجيل المستجد القبلى 2 -قرية سراج الدين

527 - بى تى سى - جلوبال لتجارة الذهب 

B.T.C - GLOBAL شركة سبق قيدها برقم     171626 قيدت فى 31-08-2021 برقم ايداع    40439

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح  الفرع / الدور الثالث بالعقار الكائن 

19 شارع منيس )15 سابقا ( من شارع الثورة - الكوربة - مصر الجديدة - القاهرة

528 - بى تى سى - جلوبال لتجارة الذهب 

B.T.C - GLOBAL شركة سبق قيدها برقم     171626 قيدت فى 31-08-2021 برقم ايداع    40439

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / الدور البدروم بالعقار الكائن 

8 زقاق الفاضل - المشهد الحسينى - الجمالية - القاهرة

529 - بى تى سى - جلوبال لتجارة الذهب 

B.T.C - GLOBAL شركة سبق قيدها برقم     171626 قيدت فى 31-08-2021 برقم ايداع    40439

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر افتتاح الفرع / المحلين الكائنين بالدور 

الرضى بالعقار 15 شارع مصطفى كامل بزمام بندر القصر - محافظة القصر

530 - بى تى سى - جلوبال لتجارة الذهب 

B.T.C - GLOBAL شركة سبق قيدها برقم     171626 قيدت فى 31-08-2021 برقم ايداع    40439

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع / الدور الرضى بالعقار 

12 تنظيم 91 شارع احمد شوقى تقاطع شارع سوريا - رشدى - السكندرية

LOOLIA VENTURES EGYPT FOR  531 - لوليا فنتشورز ايجيبت لمستحضرات التجميل

COSMETICS شركة سبق قيدها برقم     173979 قيدت فى 13-10-2021 برقم ايداع    48329وفى 

تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدة رقم ) a.4 - 3 -36 ( منطقة 

Business park 2 مشروع ميفيدا

532 - ميوز لدارة المشروعات 

Mews For Projects Management شركة سبق قيدها برقم     175831 قيدت فى 2021-11-14 

برقم ايداع    54250وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

مبنى رقم 41 - هليوبوليس جاردنز - الدور الول - شيراتون

533 - رانينج رابيت ال ال سى شركة سبق قيدها برقم     176776 قيدت فى 28-11-2021 برقم ايداع    

57051وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح الفرع / المحل رقم )2( 

الكائن بالعقار رقم 121 برج المرازيق شارع الروم بجوار علم الروم بجوار السلع الستهلكية

534 - رانينج رابيت ال ال سى شركة سبق قيدها برقم     176776 قيدت فى 28-11-2021 برقم ايداع    

57051وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح الفرع / مكتب ادارى 

الكائن بالدور الحادى عشر - برج طيبة شارع الغشام

535 - رانينج رابيت ال ال سى شركة سبق قيدها برقم     176776 قيدت فى 28-11-2021 برقم ايداع    

57051وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ افتتاح الفرع / محلين تجاريين 

الكائنيين بالعقار رقم )89( مستشفى الزهراء

536 - رانينج رابيت ال ال سى شركة سبق قيدها برقم     176776 قيدت فى 28-11-2021 برقم ايداع    

57051وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح الفرع / المحل التجارى 

الكائن ببرج المروة - امام مسجد المدينة المنورة - شارع اولد جبر - حى الزهور
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537 - رانينج رابيت ال ال سى شركة سبق قيدها برقم     176776 قيدت فى 28-11-2021 برقم ايداع    

57051وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع / المحليين 

التجاريين ارقام )6,5( الكائنيين بالعقار رقم )2( شارع بى تك -طريق ناصر الرئيسى

538 - أحمد عبدالرحمن للمقاولت والتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم     178537 قيدت فى 

27-12-2021 برقم ايداع    63037وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح الفرع / فاقوس - قسم اول - شارع البلسى - الشرقية

539 - أحمد عبدالرحمن للمقاولت والتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم     178537 قيدت فى 

27-12-2021 برقم ايداع    63037وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 57 ش عبد القادر حاتم - زيزينيا عائلى 2 - التجمع الخامس

540 - إيه دبليو إيجيبت إنترناشونال للستشارات AW Egypt International Consultancy شركة سبق 

قيدها برقم     179110 قيدت فى 05-01-2022 برقم ايداع    890وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : الدور الول فوق البدروم والرضي والميزانين الكائن بالعقار 11

ب شارع الحجاز, الدور الول - المهندسين - قسم العجوزة - الجيزة - وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

541 - ثري ستار للملبس الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     180044 قيدت فى 20-01-2022 برقم ايداع    

3874وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع شارع الدكتور فؤاد 

سعيد حوض 15 رقم 4 قطعة 19 عمرانية غربية -

542 - جذور للخدمات والتكنولوجيا JOZOOR FOR TECHNOLOGY AND SERVICES شركة 

سبق قيدها برقم     183154 قيدت فى 14-03-2022 برقم ايداع    16038وفى تاريخ  18-05-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 86 أ شارع 260 - المعادى الجديدة

543 - موسى لدارة المشروعات MOUSA FOR PROJECTS MANAGMENT شركة سبق قيدها 

برقم     186675 قيدت فى 16-05-2022 برقم ايداع    28747وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع /  محل داخل محطة وقود شل اوت شارع الطاقة - مدينة نصر - 

القاهرة

544 - شركه المكتب العلمي التجاري للخدمات الفنيه تاكسو شركة سبق قيدها برقم     302190 قيدت فى 

17-02-1997 برقم ايداع    2842وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة يكون 

مركز ادارة الشركة الرئيسى بالعنوان / 121 شارع رمسيس - الزبكية

545 - سماقية اخوان احمد رضوان سماقية و شريكيه ) المبراطور ( شركة سبق قيدها برقم     339768 قيدت 

فى 02-07-2001 برقم ايداع    11118وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / محل رقم 62 بسوق خدمات الرحاب ) السوق القديم بالرحاب ( - القاهرة الجديدة - القاهرة

546 - سماقية اخوان احمد رضوان سماقية و شريكيه ) المبراطور ( شركة سبق قيدها برقم     339768 قيدت 

فى 02-07-2001 برقم ايداع    11118وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع - الكيلو 30 طريق مصر السماعيلية الصحراوى

547 - شركه القليوبيه لتجاره مواد البناء شركة سبق قيدها برقم     8496 قيدت فى 02-05-2002 برقم ايداع    

2000وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - 1 شارع 

العاشرمن رمضان بجوار سنترال قليوب الدور الرابع علوى وحدة رقم 9 - مدينة قليوب

548 - عمر مصطفي احمد الصرفي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     14094 قيدت فى 16-05-2005 برقم 

ايداع    5510وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح الفرع الوحدة رقم 

21 - عنبر ب - نموذج ا - مجمع الصناعات الصغيرة - بالمنطقه الصناعية C2 - العاشر من رمضان - الشرقية
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549 - شركة ثرى برازرس لتجارة المنسوجات والستيراد والتصدير ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     17845 

قيدت فى 22-02-2006 برقم ايداع    2324وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

البحر الحمر افتتاح الفرع )منفذ بيع( محل تجاري بالدور الرضي بعمارة المير كرم - بطريق الكورنيش امام 

هيلتون بلزا - الغردقة

550 - ديجيتال ميديا للصوتيات والمرئيات ) دماف ( D.M.A.V ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     36939 

قيدت فى 03-02-2009 برقم ايداع    2169وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة الغاء الفرع - محل بالدور الرضى بالعقار رقم 3 شارع عبد الحميد ابو باسط - نزله عرابى - طريق 

البراجيل - اوسيم

551 - ديجيتال ميديا للصوتيات والمرئيات ) دماف ( D.M.A.V شركة سبق قيدها برقم     36939 قيدت فى 

28-02-2016 برقم ايداع    6593وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء 

الفرع

552 - اماندا هوتيلز ايجيبت Amanda Hotels Egypt ش م م شركة سبق قيدها برقم     41275 قيدت فى 

27-09-2009 برقم ايداع    19524وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الشقة رقم 404 بالدور الرابع بالعقار رقم 73 شارع عمر ابن الخطاب - ميدان السبع عمارات 

قسم مصر الجديدة

553 - أكاديمية اللحام المصرية EWA شركة سبق قيدها برقم     46232 قيدت فى 07-06-2010 برقم ايداع    

12492وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع : 113 طريق مصر 

اسكندريه الزراعي محطه مترو كليه الزراعه - قسم شبرا الخيمه اول

554 - أكاديمية اللحام المصرية EWA شركة سبق قيدها برقم     46232 قيدت فى 07-06-2010 برقم ايداع    

12492وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان : 113 طريق 

مصر اسكندريه الزراعي محطه مترو كليه الزراعه - قسم شبرا الخيمه اول

555 - أكاديمية اللحام المصرية شركة سبق قيدها برقم     46232 قيدت فى 02-06-2021 برقم ايداع    

24610وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع

556 - ديباك غاشيام باهيلوانى وشريكيه)شركة تضامن( شركة سبق قيدها برقم     54996 قيدت فى 

16-11-2011 برقم ايداع    21720وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 

الغاء الفرع :  محل رقم )1( بالدور الرضي - بالعقار رقم )5( شارع الرشيدي - تقسيم الندلس - قسم ثان 

المنصورة

557 - ديباك غاشيام باهيلوانى وشريكيه)شركة تضامن( شركة سبق قيدها برقم     54996 قيدت فى 

16-11-2011 برقم ايداع    21720وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

شقه 8 الدور الثالث عقار 13 شارع قصر النيل القاهره

)Nile ICT Systems( 558 - نايل لنظمة تكنولوجيا التصالت والمعلومات

.Nile Information &Communication Technology Systems Co

)Nile ICT Systems شركة سبق قيدها برقم     57742 قيدت فى 09-04-2012 برقم ايداع    7790وفى 

تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 23 ش فلسطين المعادى 

الجديدة

559 - سامح عوض محمد عبدالنبي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     65662 قيدت فى 17-04-2013 برقم 

ايداع    8799وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقة رقم 

)8( - الدور الول فوق الرضي - بلوك )18( - مساكن الصعيد )أ( - مدينة السلم - قسم السلم

560 - ولء محمود سمير محمد محمود وشريكته شركة سبق قيدها برقم     67250 قيدت فى 2013-06-24 

برقم ايداع    14457وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع
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G-ENVIRO FOR CONSTRUCTION AND  561 - جي - انفيرو للنشاءات والصناعة

INDUSTRY  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     78140 قيدت فى 26-11-2014 برقم ايداع    28542

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية توضيح العنوان - المنطقة الرابعة - قطعة 

رقم ) 7 ( - بناحية انشاص الرمل - بساتين السماعيلية

562 - نسيج باى ماردينى  NASEEJ BY MARDINI شركة سبق قيدها برقم     93008 قيدت فى 

26-04-2016 برقم ايداع    13718وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل الفرع - محل رقم 17G بالمبني التجاري بمشروع اربيل بلزا ميدان جمال عبدالناصر التجمع الخامس -

563 - شركة ريتيل زووم للستشارات التسويقيةRetail Zoom شركة سبق قيدها برقم     98875 قيدت فى 

14-11-2016 برقم ايداع    35380وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة نقل 

مقر الشركة ليصبح : 

 غرفة رقم 1 بالعقار رقم 115  شارع عمر بن الخطاب مصر الجديدة

564 - امان للخدمات المالية شركة سبق قيدها برقم     102219 قيدت فى 15-02-2017 برقم ايداع    5966

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع المحل التجاري رقم 2 

الدور الرضي بالعقار رقم 5 شارع 16 امام موبليات البرنس المعمورة قسم المنتزه

565 - امان للخدمات المالية شركة سبق قيدها برقم     102219 قيدت فى 15-02-2017 برقم ايداع    5966

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية المحل التجاري رقم 1 بالدور الرضي 

بالعقار رقم 47 شارع وينجت اسكندرية - قسم شرقي العمومي

566 - امان للخدمات المالية شركة سبق قيدها برقم     102219 قيدت فى 15-02-2017 برقم ايداع    5966

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية المحل التجاري الكائن شمال باب 

العقار ذاته بشارع 45 )ابن سعد سابقا( و المتفرع من شارع ملك حفني بعد عاشر شارع شمال بناحية العصافرة 

القبلية - قسم المنتزة ثان

567 - امان للخدمات المالية شركة سبق قيدها برقم     102219 قيدت فى 15-02-2017 برقم ايداع    5966

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية محل تجاري رقم 1 بالدور الرضي 

بالعقار رقم 51 ص 23 ت - شارع عبد المنعم سند ورقم 37 صفيحة و 32 ت ش النبا يونس - قسم باب شرق

568 - امان للخدمات المالية شركة سبق قيدها برقم     102219 قيدت فى 15-02-2017 برقم ايداع    5966

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع محل تجاري 2 الكائن 

بالعقار رقم 23 شارع الشرقاوي - العامرية

569 - امان للخدمات المالية شركة سبق قيدها برقم     102219 قيدت فى 15-02-2017 برقم ايداع    5966

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع محل تجاري بمساحة  

30 متر يمين مدخل العقار الكائن برقم 457 بشارع مصطفي كامل - محطة الرمل

570 - هن ال للنشر و التوزيعHONNA ELLE شركة سبق قيدها برقم     106935 قيدت فى 

20-06-2017 برقم ايداع    22367وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : 29 شارع 106 - المعادى

571 - سكاى الومنيشن تكنولوجى Sky Illumination Technology شركة سبق قيدها برقم     107646 

قيدت فى 19-07-2017 برقم ايداع    25236وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل المركز الرئيسى بالعنوان / قطعة رقم )151( بالمنطقة الصناعيه )250 فدان الشباب (

572 - رفادة تو أرز للصناعات الدوائية شركة سبق قيدها برقم     110261 قيدت فى 03-10-2017 برقم 

ايداع    36272وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مركز الرئيسى 

بالعنوان / القطعة رقم )284( بالمنطقة الصناعية الحرفية )د( مدينة بدر مع الغاءه كفرع
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573 - رويال للنتاج الداجنى شركة سبق قيدها برقم     111143 قيدت فى 23-10-2017 برقم ايداع    

39712وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية ناحيه الهواريه فرع 6 قطعه 

2 جوش 89

574 - دوميستكا للتجارة والتصدير شركة سبق قيدها برقم     115305 قيدت فى 08-01-2018 برقم ايداع    

1052وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مقر الشركه ليصبح / العقار 

رقم 7 و 3 شارع محمد العريان - تقسيم اللسلكي - المعادي الجديده

575 - التوفيق للخدمات شركة سبق قيدها برقم     116545 قيدت فى 04-02-2018 برقم ايداع    5455وفى 

 skies plaza 3 تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تععديل العنوان - 34 مول

التجاري بالقطعة رقم 20 القطاع الرابع - مدينة القاهرة الجديدة - القاهرة

576 - اكاديمية ايمز لكرة القدم Aimz Football Academy شركة سبق قيدها برقم     127710 قيدت فى 

18-11-2018 برقم ايداع    49063وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان - 36 شارع الشباب - قطعه 27 أ القطاع الجنوبى - المحور المركزى - الشيخ زايد

577 - منتورز للحلول المتكامله شركة سبق قيدها برقم     128857 قيدت فى 16-12-2018 برقم ايداع    

53375وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 11 فوق متوسط 

- ابراج عثمان - كورنيش النيل

578 - المركز الثقافى المصرى للتحكيم وفض المنازعات شركة سبق قيدها برقم     130903 قيدت فى 

03-02-2019 برقم ايداع    5053وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الدور 

الحادي عشر بالعقار رقم 17 شارع الطاقة مدينة نصر

579 - هارت أتاك للمطاعم Heart Attack شركة سبق قيدها برقم     131867 قيدت فى 2019-02-24 

برقم ايداع    8863وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح الفرع محل )

مطعم( وحدة رقم 128 بالدور الرضي وحدة رقم 263 بالدور الول العلوي بمول سفن ستارز بالمحور المركزي 

- مدينة السادات

580 - شركة مواد لعادة تدوير المخلفات الصلبة

 MAWAAD FOR SOLID WASTE  RECYCLING شركة سبق قيدها برقم     135586 قيدت فى 

26-05-2019 برقم ايداع    22382وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

تعديل العنوان - جزء من القطعة 20 , 21 - امتداد المنطقة الصناعية الرابعة

581 - سكسيس اكاديمى Success Academy شركة سبق قيدها برقم     139939 قيدت فى 

22-09-2019 برقم ايداع    39371وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح الفرع شقه رقم 4 بالعنوان 54 ش مصدق - الدقي - الجيزة

582 - شركة دار الثقافة و الفنون شركة سبق قيدها برقم     141031 قيدت فى 15-10-2019 برقم ايداع    

43369وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - المبنى الساسى 

من المبنى 5 , 7 زقاق ايبك ) مبنى المدرسة (

583 - نانو لستصلح الراضى والتنمية الزراعية شركة سبق قيدها برقم     144639 قيدت فى 

01-01-2020 برقم ايداع    12وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا اضافه 

الفرع قطعة الرض الكائنة بمنطقة امتداد غرب المنيا - الكيلو 117 - ملوى - طريق اسيوط الغربى

584 - كرياتيف هاب للمقاولت العامة Creative Hub شركة سبق قيدها برقم     150553 قيدت فى 

06-07-2020 برقم ايداع    19736وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : الشقة ) 1 ( بالدور الرضى بالعمارة رقم } 2 { مرحلة حرف } ج { بناحية جنوب مدينة نصر – 

إمتداد شارع حسن المأمون – بالمشروع المسمى مدينة نصر الجديدة – قسم مدينة نصر
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585 - شرمب نيشن مصر شركة سبق قيدها برقم     154000 قيدت فى 16-09-2020 برقم ايداع    31500

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل تجاري رقم F مبني رقم 

24 بالقطعه رقم 1 منطقة النوادي - حي شرق اللوتس - امتداد شارع التسعين - التجمع الخامس

586 - عبد المنعم عبد القادر سعود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     154594 قيدت فى 28-09-2020 برقم 

ايداع    33562وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - قطعة 

رقم ) 4 ( بلوك ) 20003 ( - المنطقة الصناعية ) المتداد الغربى (

587 - الروان الحديثة للتشييد والبناء والتعمير شركة سبق قيدها برقم     155088 قيدت فى 2020-10-06 

برقم ايداع    35188وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

العقار رقم 74 - شارع المطرية - قسم المطرية

588 - شركة مواد لعادة تدوير المخلفات الصلبة

 MAWAAD FOR SOLID WASTE  RECYCLING شركة سبق قيدها برقم     155648 قيدت فى 

18-10-2020 برقم ايداع    37135وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

تعديل العنوان - جزء من القطعة 20 , 21 - امتداد المنطقة الصناعية الرابعة

589 - يونيفرسال ستريم تجارة عامة وتوزيع وتوريدات Universal Stream شركة سبق قيدها برقم     

156648 قيدت فى 05-11-2020 برقم ايداع    40528وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة 23 الكائنة 56 ش الملتقى العربى - الدور الرابع - مساكن شيراتون

590 - المحمود للثروة الحيوانية شركة سبق قيدها برقم     157756 قيدت فى 01-12-2020 برقم ايداع    

 8101VR1308 45061وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة وحدة رقم

بالمبنى الداري رقم 5 - منتجع زيزينيا - التجمع الخامس

JEUNESS GROUP               591 - شركة مجموعة جينيس فارماسيوتيكال

PHARMACEUTICAL شركة سبق قيدها برقم     157992 قيدت فى 06-12-2020 برقم ايداع    

45692وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى بالعنوان 

/25 ش حسن المأمون – مساكن جمعيه الشراره-مدينه نصر - القاهره

592 - إلماجو لتجارة الثاث IL MAGO شركة سبق قيدها برقم     160086 قيدت فى 12-01-2021 برقم 

ايداع    1546وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - رقم 1 

يسار المصعد - بالدور الرضى - عقار رقم 39 - ش محمد فريد - جامع الفتح - قسم النزهة

593 - بى اتش لدارة المطاعم P H For Restaurants Management شركة سبق قيدها برقم     

162172 قيدت فى 22-02-2021 برقم ايداع    8672وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح الفرع وحدة رقم 8 منطقه المطاعم السياحية بالجزيرة بلزا محور كريزي ووتر الشيخ زايد 

6 اكتوبر

594 - جي تو كونسلت للستشارات الهندسية 

G2 Consult Engineering Consultant شركة سبق قيدها برقم     162674 قيدت فى 2021-03-02 

برقم ايداع    10174وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 3 

شارع جسن صادق ) برج العروبة ( الدور الخامس شقة رقم 510 - المرغنى

595 - ايبيكيور للمنشات السياحية وتنظيم المعارض 

EPICURE شركة سبق قيدها برقم     163348 قيدت فى 15-03-2021 برقم ايداع    12348وفى تاريخ  

19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 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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596 - ايبيكيور للمنشات السياحية وتنظيم المعارض 

EPICURE شركة سبق قيدها برقم     163348 قيدت فى 15-03-2021 برقم ايداع    12348وفى تاريخ  

19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح الفرع المطعم الكائن في قرية هاسيندا الكيلو 

)LUCIDA 139 طريق السكندرية - مطروح الصحراوي - مركز الضبعه - )لوتشيدة

597 - إن دبث سلوشنز 

INDEPTH SOLUTIONS شركة سبق قيدها برقم     166312 قيدت فى 23-05-2021 برقم ايداع    

22522وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : العقار رقم 13 – 

الدور الخامس – شقة 12 الكائن بالمنطقة الولى عمارات مصر للتعمير – مساكن شيراتون

598 - محمد رضا محمد غيطاس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     168809 قيدت فى 14-07-2021 برقم 

ايداع    32059وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان - العقار 

رقم 4 محور خدمات الحي الول - مدينة السادات المنوفية

599 - سقارة جروب لتصنيع وتجارة العلف SAKARA GROUP شركة سبق قيدها برقم     170201 

قيدت فى 08-08-2021 برقم ايداع    35901وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة الطريق السياحي الجديد منشأه دهشور

FU-TAI  ARABIA FOR TRADING AND  600 - فوتاى العربيه للتجارة والمقاولت

CONSTRUCTION - )شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة( شركة سبق قيدها برقم     170895 

قيدت فى 22-08-2021 برقم ايداع    38295وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل المركز الرئيسي بالعنوان / مدينة العبور - اسكان الشباب - شارع 49 - سنتر الياسمين - مبنى أ - 

الدور الثانى - مكتب رقم 17

601 - الصيدلى لتجارة المكملت الغذائية شركة سبق قيدها برقم     172068 قيدت فى 08-09-2021 برقم 

ايداع    41888وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الصيدلية 

الكائنة في 71 شارع نوبار - باب اللوق - عابدين

602 - مفتاح مصر للخدمات السياحية EGYPT KEY شركة سبق قيدها برقم     174374 قيدت فى 

19-10-2021 برقم ايداع    49474وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : شقة رقم 8 بالدور الثانى بالعقار رقم 6 شارع دار الشفا - جاردن سيتى - قسم قصر النيل

603 - تقسيطكم العالميه للتجاره و البيع بالتقسيط  

Taqsitkom Al-Alameya For Trade And Sale By Installment شركة سبق قيدها برقم     

178001 قيدت فى 15-12-2021 برقم ايداع    61229وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الدقهلية افتتاح الفرع شقه بالدور الول برج المختار 44 شارع مختار البهنساوي من شارع قناه السويس 

بزمام مدينة المنصورة قولو نجيل - حوض الست 8 قطعه 27 - قسم و مركز مدينة المنصورة

604 - الفنتك لتقنيه المعلومات AL FINTECH شركة سبق قيدها برقم     178384 قيدت فى 2021-12-22 

برقم ايداع    62554وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتاح الفرع شقه 

نموذج رقم 1 الدور الثاني عقار رقم 11 شارع قناه السويس مدينة المنصورة

Frame Egypt For Construction and Building and 605 - فريم مصر للتشييد والبناء والتشطيبات

Finishing  شركة سبق قيدها برقم     180763 قيدت فى 06-02-2022 برقم ايداع    6712وفى تاريخ  

19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقة 302 بالعقار رقم 3 شارع 

ابراهيم نوار

606 - المهندس يوتن للدهانات والبويات الصناعية والبحرية يوتن مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     

182151 قيدت فى 23-02-2022 برقم ايداع    11912وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية افتتاح الفرع قطعه الرض رقم )15-21ك( بالمنطقه الصناعية جنوب مدينة العاشر من رمضان 

- طريق الروبيكية - الشرقية
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607 - المهندس يوتن للدهانات والبويات الصناعية والبحرية يوتن مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     

182151 قيدت فى 23-02-2022 برقم ايداع    11912وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السماعيلية افتتاح الفرع المنطقه الصناعية - بمحافظة السماعيلية

608 - ناصر ومنصور للمقاولت العامة شركة سبق قيدها برقم     183978 قيدت فى 28-03-2022 برقم 

ايداع    19876وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل المركز الرئيسي 

بالعنوان/ 3 ش داير الناحيه - شنبارة منقل

609 - كاندي ستور Candy Store شركة سبق قيدها برقم     184310 قيدت فى 03-04-2022 برقم ايداع    

21100وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر محل تجاري بالدور 

الرضي للعقار الكائن بالقطعه رقم 11 - التجمع الول - منطقه خدمات البنفسج او المسمي )مول البنفسج( القاهرة 

الجديدة

610 - ديفانو لتجارة وتصنيع الثاث شركة سبق قيدها برقم     187116 قيدت فى 14-11-2021 برقم ايداع    

9386وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدتين التجارتين ) 23-22 ( 

بمول كونكورد بلزا - قطعة 44 المستثمرين الجنوبية - التجمع الخامس .

611 - شركه كونسوقره للتوكيلت التجاريه والستشارات الفنيه }كونسوقره { شركة سبق قيدها برقم     

306255 قيدت فى 21-07-1997 برقم ايداع    14245وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح الفرع القطعه رقم )S7( - منطقة بولريس - الكائن في منطقة التوسعات الشمالية - بمدينة 

6 اكتوبر

612 - شركه الشروق للسطمبات والمنتجات المعدنيه شركة سبق قيدها برقم     306818 قيدت فى 

13-08-1997 برقم ايداع    15802وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل المركز الرئيسى بالعنوان / 102 شارع انابيب البترول - جسر السويس - بجوار خلطة حسن درة

613 - الشركه المصريه للحديد السفنجي والصلب ش م م شركة سبق قيدها برقم     7521 قيدت فى 

26-10-2004 برقم ايداع    1129وفى تاريخ  21-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء الفرع - 95 ش 26 يوليو - الشقة رقم 206 - الدور الثانى - برج ادارى - يمين برج السلسة

614 - الشركه المصريه للحديد السفنجي والصلب ش م م شركة سبق قيدها برقم     7521 قيدت فى 

26-10-2004 برقم ايداع    1129وفى تاريخ  21-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء 

الفرع - 6 ش فريد سميكة

615 - هل للحاق العماله المصريه بالخارج ش0.ذ.م0م شركة سبق قيدها برقم     19461 قيدت فى 

03-07-2006 برقم ايداع    9816وفى تاريخ  21-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : 33 أ شارع القصر العينى– الدور الول شقة 4

616 - مؤمن متولي ابراهيم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     133294 قيدت فى 25-03-2019 برقم ايداع    

13792وفى تاريخ  21-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : عقار رقم 11 

شارع عمر زعفان –  مدينة نصر

617 - فيرست ستيب لدارة المشروعات First Step شركة سبق قيدها برقم     138543 قيدت فى 

19-08-2019 برقم ايداع    33919وفى تاريخ  21-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

شقة رقم )3 / 15( بالدور الخامس عشر بالعقار رقم )56( شارع مصر حلوان الزراعى

618 - الشركه المصريه للحديد السفنجي و الصلب ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     363797 قيدت فى 

24-10-2004 برقم ايداع    18775وفى تاريخ  21-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع - وبذلك يمحى القيد من السجل
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619 - كوانتم للتجاره والتسويق ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     1015 قيدت فى 12-07-1998 برقم ايداع    

3042وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل الفرع النيل - تقسيم الياس - 

اسيوط

620 - كوانتم للتجاره والتسويق ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     1015 قيدت فى 12-07-1998 برقم ايداع    

3042وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل الفرع شارع سيف بجوار 

صيدلية فهمي سيدي بشر - السكندرية

621 - كوانتم للتجاره والتسويق ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     1015 قيدت فى 12-07-1998 برقم ايداع    

3042وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل الفرع - 9 ش عمر بن عبد 

العزيز - القصر

622 - شركه المير للتجاره والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     8419 قيدت فى 11-04-2002 برقم ايداع    

1690وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع 206 ش السودان 

الجيزة

623 - شركه المير للتجاره والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     8419 قيدت فى 11-04-2002 برقم ايداع    

1690وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع - 21 ش المشير 

احمد اسماعيل

624 - شركه المير للتجاره والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     8419 قيدت فى 11-04-2002 برقم ايداع    

1690وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع - 153 ش السودان

625 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح الفرع صيدلية نور الدين و 

الكائنة في شارع سعد زغلول بشبين الكوم

626 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح الفرع صيدلية د/ اماني 

محمد كامل الجعار الكائنة في شارع الجيش - الباجور بملك سمير موسي ابو علي

627 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع صيدلية د/ محرم الكائنة 

في 12 شارع مبارك محل رقم 5 تقسيم اسماء فهمي - ارض الجولف

628 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح الفرع صيدلية الصحه الكائنة 

في الشهداء شارع بور سعيد

629 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح صيدلية البرج الكائنة في 11 

شارع احمد سعيد - العباسية

630 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية د/ عمرو 

عوني الكائنة في 72 شارع الربعين - منشية السيد العالي - السلم

631 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية المروة و 

الكائنة في 14 شارع 274 تقاطع 257 - المعادي
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632 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدليه / الصيدلية 

المركزية و الكائنة في 4 شارع محمد فريد - النزهه - مصر الجديدة

633 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية د/ عزة و 

الكائنة في مساكن شيراتون المطار - المنطقة الثانية عمارة رقم 7 النزهه

634 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية رشا سيف و 

الكائنة في 101/99 شارع مصر و السودان - حدائق القبه

635 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية ايمان درويش 

و الكائنة في شارع مؤسسة الزكاه - بركة الحاج المرج

636 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية مريم و الكائنة 

في مدينة النهضه م القاهرة عملية 150 ب 2 محل 2

637 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية خالد عثمان و 

الكائنة في بلوك 180 مدخل 3 شارع منشية الجمل - مساكن الزاوية الجديدة

638 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفره صيدلية د/ رامي سعد و 

الكائنة ف 4 ب تقسيم اسماء فهمي و النزهه ارض الجولف مدينة نصر

639 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع سليمان الحكيم و 

الكائنة في 325 شارع شبرا ناصية شارع سعد سليم

640 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة صيدلية د/ هبه مجدي و الكائنة في 

6 شارع سيد زكريا - مساكن شيراتون النزهه

641 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية ماريا عادل و 

الكائنة في 10 شارع خالد بن الوليد - شيراتون المطار - النزهه

642 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية محمد السيد و 

الكائنة في بلوك 180 مدخل 3 شارع منشية الجمل مساكن الزاوية الجديدة - الزاوية

643 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية فايز الجديدة و 

الكائنة في 196 ش شبرا - الساحل

644 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية عماد عبد 

الستار و الكائنة في 2د  شارع السرايا - العباسية قسم الوايلي
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645 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية د/ مروة محمد 

و الكائنة في محل رقم 2 عقار رقم 14 - شارع البطراوي - قطعه 25 بلوك 11 - المنطقة الولي مدينة نصر

646 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية محمد نور 

الدين و الكائنة في 3 شارع القلعه - بجوار مسجد الرفاعي - قسم الخليفة

647 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية د/ ناظم و 

الكائنة في 45 شارع الجمهورية

648 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيديلة د/ يحي و 

الكائنة في شارع عبد الرازق السنهوري بلوك 16 قطعه 19 - المنطقه السادسة - مدينة نصر

649 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية احمد جمال 

عنتر و الكائنة في 563 ش بورسعيد باب الشعرية

650 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية اماني حلمي 

الصديق و الكائنة في قطعه 7 مجموعه ج تقسيم النهضة )7ج طه حسين(

651 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيديلة د/ محمد 

المصيلحي و الكائنة في 36 شارع المدينة تقسيم بدر خلف بتروجيت - النزهه الجديدة

652 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية القاهرة و 

الكائنة في 132 أ شارع مصر و السودان

653 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح الفرع صيدلية د/ اماني 

ابراهيم خليل الكائنة في شارع صلح الدين - ميدان صيدناوي - بملك اماني ابراهيم خليل - اشمون

654 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية د/ غادة عبد 

الستار و الكائنة في 291 ش رمسيس - الظاهر

655 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع صيدلية د/ شريف 

ابراهيم الكائنة في محل رقم 2 عمارة القبه )برج المروة( عمارة العاملين برئاسة الجمهورية امتداد ولي العهد - 

حدائق القبه

656 - شركة تاى هاوس للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     10889 قيدت فى 17-02-2004 برقم 

ايداع    8017وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع - محل رقم ) 

102 ( جى - مول مصر

657 - شركة تاى هاوس للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     10889 قيدت فى 17-02-2004 برقم 

ايداع    8017وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع - المشاية 

السفلية - امام البوابة الثانية لنادى جزيرة الورد
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658 - شركة تاى هاوس للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     10889 قيدت فى 17-02-2004 برقم 

ايداع    8017وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / قطعة رقم 

)256 ( بالمنطقة الصناعية منطقة الصناعات المتنوعة بالتجمع الثالث

659 - شركة تاى هاوس للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     10889 قيدت فى 17-02-2004 برقم 

ايداع    8017وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / الدور الرابع 

وحدة رقم )4035 ( مول سيتى ستارز

660 - شركة تاى هاوس للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     10889 قيدت فى 17-02-2004 برقم 

ايداع    8017وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع / الوحدة رقم 

)0.67 / 068 ( بالطابق الرضى مول مصر

661 - شركه تاي هاوس للستيراد و التصدير شركة سبق قيدها برقم     16984 قيدت فى 04-12-2005 برقم 

ايداع    16683وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع

662 - تاى هاوس للستيراد و التصدير شركة سبق قيدها برقم     28418 قيدت فى 24-12-2018 برقم ايداع    

54964وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع

663 - مكادى ترافيل ش م م شركة سبق قيدها برقم     31792 قيدت فى 16-04-2008 برقم ايداع    8216

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 4 بالدور الثانى 

فوق الرضى بالعقار رقم 2 أ شارع علوى - وسط البلد - القاهرة . وبذلك ينقل القيد

664 - امان الشرق للتجارة والخدمات ش م م شركة سبق قيدها برقم     32824 قيدت فى 08-06-2008 برقم 

ايداع    12273وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع ثلث 

وحدات داخل المحطة و الكائنة بمحطة موبيل طريق الوتوستراد - مساكن شيراتون - النزهه

665 - هيرو فارم للدوية ش م م شركة سبق قيدها برقم     35215 قيدت فى 27-10-2008 برقم ايداع    

22551وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : الوحدة رقم 1 

بالدور الرضى فى العقار رقم 9 شارع د / اسماعيل غانم - النزهه الجديدة

EL Safwa Misr Company For Medical  666 - معامل الصفوة مصر للتحاليل الطبية

Laboratories ش م م شركة سبق قيدها برقم     43005 قيدت فى 27-12-2009 برقم ايداع    26237

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح الفرع العقار رقم 8 شارع د.نجاتي 

- قسم اول طنطا

667 - امير ايليا رؤوف سدره وشركاه شركة سبق قيدها برقم     46992 قيدت فى 14-07-2010 برقم ايداع    

15646وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط الغاء الفرع - شقة بالدور الول 

علوى - بالعقار رقم ) 4 ( ش الهلل امام مسجد البنا اعلى وكالة السنباطى - فارسكور - دمياط - وبذلك يمحى 

القيد

668 - امير ايليا رؤوف سدره وشركاه شركة سبق قيدها برقم     46992 قيدت فى 14-07-2010 برقم ايداع    

15646وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتاح الفرع شقه 2 بالدور الول 

علوي - عقار ملك ورثه رياض عبد الملك - امتداد شارع يسري راغب - اسيوط

669 - المير للتجاره والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     50899 قيدت فى 16-03-2011 برقم ايداع    

4469وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع

670 - ياسر عبد المنعم حسن قنديل وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     54153 قيدت فى 28-09-2011 برقم 

ايداع    18148وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة القطعه رقم 113 

المستثمر الصغير ) منطقه 49 فدان ( جنوب الحياء السكنيه - 6 اكتوبر
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671 - سنابز للبرمجيات Snapze شركة سبق قيدها برقم     55998 قيدت فى 12-01-2012 برقم ايداع    

995وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح الفرع القطعه رقم 158 

المنطقة الصناعية )A5( العاشر من رمضان - الشرقية

672 - إبدا لتجارة و توزيع الدويةEPDA شركة سبق قيدها برقم     65174 قيدت فى 27-03-2013 برقم 

ايداع    7064وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / عقار رقم 5 

ش نبيل خليل من ش حسنين هيكل

673 - إبدا لتجارة و توزيع الدويةEPDA شركة سبق قيدها برقم     65174 قيدت فى 27-03-2013 برقم 

ايداع    7064وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح الفرع / العقار رقم 

)3/4( شارع طريق مصر اسكندرية الزراعى

674 - إبدا لتجارة و توزيع الدويةEPDA شركة سبق قيدها برقم     65174 قيدت فى 27-03-2013 برقم 

ايداع    7064وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / شقة 302 

بالدور الثالث - بالعقار 4 ابراج المروه ش احمد تيسير - كلية البنات

675 - إبدا لتجارة و توزيع الدويةEPDA شركة سبق قيدها برقم     65174 قيدت فى 27-03-2013 برقم 

ايداع    7064وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع / شارع عبد 

الرحيم خلف ا - مدينة السادات

676 - القطارة للمناجم و الملحات شركة سبق قيدها برقم     67543 قيدت فى 14-07-2013 برقم ايداع    

15668وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - القطعة رقم 4 من 

المربع 1194 خلف التوحيد والنور - شيراتون

677 - إندماج شركه ايه بى سى للطباعه والنشر والتوزيع 

APC For Printing Publishing And Distribution "ش.م.م"ق8 لسنه1997)مندمجه1( شركة سبق 

قيدها برقم     71638 قيدت فى 11-02-2014 برقم ايداع    3447وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح الفرع الكائن في القطعه رقم 158 بالمنطقه الصناعية A5 - مدينة العاشر 

من رمضان

678 - وان . تو . ثري انترناشيونال شركة سبق قيدها برقم     74944 قيدت فى 01-07-2014 برقم ايداع    

15829وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع - باجمالي مساحة 

قدرها )322( متر مربع بالمستشفي البيطري للعلج و التحاليل المعملية - التابعه لدارة الخدمات البيطرية 

بمعسكر الجبل الحمر بجوار المطبوعات و النشر - مدينة نصر

679 - أيكون ميديا برودكشن )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     75036 قيدت فى 07-07-2014 برقم ايداع    

16268وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - الشقة رقم 4 بالدور 

الول فوق الرضى بالقطعة رقم 7068

680 - أيكون ميديا برودكشن )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     75036 قيدت فى 07-07-2014 برقم ايداع    

16268وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الشقة رقم 4 

بالدور الول فوق الرضى بالقطعة رقم 7068

681 - توفير للمواد الغذائية ) كازيون - kazyon( شركة سبق قيدها برقم     77422 قيدت فى 2014-10-29 

برقم ايداع    25759وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الفرع الكائن بالمحل 

الكائن برقم 18 حاليا )12 سابقا( شارع مساكن الجند - قسم الوايلي

682 - توفير للمواد الغذائية ) كازيون - kazyon( شركة سبق قيدها برقم     77422 قيدت فى 2014-10-29 

برقم ايداع    25759وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن 

بالقطعه رقم 9 تقسيم ارض المستقبل - الهضبه الوسطي - المقطم
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683 - توفير للمواد الغذائية ) كازيون - kazyon( شركة سبق قيدها برقم     77422 قيدت فى 2014-10-29 

برقم ايداع    25759وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتاح الفرع الكائن 

بشارع عمر بن الخطاب - مركز اطسا

684 - توفير للمواد الغذائية ) كازيون - kazyon( شركة سبق قيدها برقم     77422 قيدت فى 2014-10-29 

برقم ايداع    25759وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع الكائن 

بالعقار رقم )أ/34( ترعه عبد العال - ارض اللواء -  فيصل

685 - توفير للمواد الغذائية ) كازيون - kazyon( شركة سبق قيدها برقم     77422 قيدت فى 2014-10-29 

برقم ايداع    25759وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع الكائن 

برقم 10 شارع دجله - المهندسين قسم العجوزة

686 - توفير للمواد الغذائية ) كازيون - kazyon( شركة سبق قيدها برقم     77422 قيدت فى 2014-10-29 

برقم ايداع    25759وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع الكائن 

بالعقار رقم 13 - شارع مدكور من شارع الهرم الرئيسي

687 - توفير للمواد الغذائية ) كازيون - kazyon( شركة سبق قيدها برقم     77422 قيدت فى 2014-10-29 

برقم ايداع    25759وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع بالقطعه 

رقم 1 شارع عويس عبد الصمد - بولق الدكرور

688 - توفير للمواد الغذائية ) كازيون - kazyon( شركة سبق قيدها برقم     77422 قيدت فى 2014-10-29 

برقم ايداع    25759وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع  

بالقطعه رقم 15 بلوك 31 - المنطقه السادسة - حي شرق مدينة نصر

689 - بوبليسيس مصر publicis Egypt شركة سبق قيدها برقم     80114 قيدت فى 10-02-2015 برقم 

ايداع    3642وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 2005 ج 

- كورنيش النيل - أبراج نايل سيتى - البرج الشمالى

690 - أيمن السيد محمد إسماعيل وشركاة شركة سبق قيدها برقم     87555 قيدت فى 04-11-2015 برقم 

ايداع    31521وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقة )1( 

- الدور الرضي عقار )105( - عمارات التوفيق - شارع الطيران - مدينة نصر اول  

 القاهرة

691 - امير ايليا رؤوف سدره وشركاه شركة سبق قيدها برقم     101151 قيدت فى 17-01-2017 برقم ايداع    

2118وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط اغلق الفرع

692 - ادفانتدج )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     101386 قيدت فى 24-01-2017 برقم ايداع    3005

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مبنى رقم 33 هليوبوليس جاردنز الدور 

الثانى شيراتون - النزهه - القاهرة

693 - شركه صن ست هيلز للتعمير شركة سبق قيدها برقم     104454 قيدت فى 29-10-1995 برقم ايداع    

10963وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 3 شارع شجرة 

الدر

694 - ابراهيم جلل فايد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     105488 قيدت فى 11-05-2017 برقم ايداع    

17035وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ فرع خاص بتصنيع المنظفات 

الصناعية والسلوفنيك : قطعه رقم 8 / ب كيماويه - المنطقة الصناعية ببلطيم - مصنع ) سى بى كلين (

695 - بروبكس للتسويق العقارى و ادارة المشروعات العقارية ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     115382 

قيدت فى 09-01-2018 برقم ايداع    1319وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة الشقة رقم 67 بالدور العاشر -عماره رقم 3 شارع نوال
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696 - ميجاتيك للمقاولت Megatec شركة سبق قيدها برقم     122611 قيدت فى 03-07-2018 برقم ايداع    

28354وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : 2 شارع جلل 

صادق من شارع كعبيش – فيصل – الهرم - وبذلك ينقل القيد استثمار 6 اكتوبر

697 - شركة الكس انترناشونال للتجاره العامه والتوكيلت التجاريه شركة سبق قيدها برقم     123953 قيدت 

فى 08-08-2018 برقم ايداع    34008وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

عقار رقم 5 - شارع بنك مصر من جمال عبدالناصر

698 - شركة الكس انترناشونال للتجاره العامه والتوكيلت التجاريه شركة سبق قيدها برقم     123953 قيدت 

فى 08-08-2018 برقم ايداع    34008وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

افتتاح فرع : القطعة رقم 910- المنطقة الصناعية الثامنة

699 - إنجاز تك للنظمة المتقدمه Injaz Tech ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     128977 قيدت فى 

17-12-2018 برقم ايداع    53837وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الوحدة رقم 2 بالعقار 21 أ سابقا 25 ش السخاوى - منشية البكرى

700 - اكسبديا برو Expedia Pro شركة سبق قيدها برقم     137695 قيدت فى 22-07-2019 برقم ايداع    

30511وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقة رقم 7 

بالدور الرابع بالعقار رقم 13 شارع عبدا العربي- م.نصر ثاني

701 - عالم المكسرات والحبوب Nuts & Seeds World شركة سبق قيدها برقم     138160 قيدت فى 

04-08-2019 برقم ايداع    32447وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

محل رقم 2 بالدور الرضى بالعقار رقم 82 عوايد - 130 تنظيم شارع النزهة 0 تقسيم مصر الجديدة تحت ايم ) 

محمصة زين ( وتعيين / انور محمود مندى خليفة رقم قومى 28501222100253 مديرا للفرع

702 - القاهرة للحلول المتكاملة CAIRO INTEGRATED SOLUTIONS )CIS شركة سبق قيدها برقم     

144083 قيدت فى 19-12-2019 برقم ايداع    54326وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان : الدور الول شقة رقم 111 - عمارة رقم 19 شارع الخليفة المامون

703 - بيئة للحلول المتكاملة لتدوير النفايات شركة سبق قيدها برقم     148742 قيدت فى 16-04-2020 برقم 

ايداع    13150وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع : قطعة ارض 

بمساحة " 300,14 " فدان خارج حدود العاصمة الدارية الجديدة شمال طريق القاهرة / السويس

704 - بيئة للحلول المتكاملة لتدوير النفايات شركة سبق قيدها برقم     148742 قيدت فى 16-04-2020 برقم 

ايداع    13150وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : الدور 

الثاني - قطعة الرض رقم 187 - القطاع الثاني بالمبنى الداري المسمى ) اويل ليبيا ( - مركز المدينة - التجمع 

الخامس

705 - مزاج للتجارة العامة MAZAJ شركة سبق قيدها برقم     149031 قيدت فى 07-05-2020 برقم ايداع    

14304وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع مطعم رقم 

)LG02-B2( - مول بي زمالك - ش ابو الفدا - القاهرة

706 - مزاج للتجارة العامة MAZAJ شركة سبق قيدها برقم     149031 قيدت فى 07-05-2020 برقم ايداع    

 )DB02(14304وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع مطعم رقم

- الدور الرضي - مبني D - OPEN AIR MALL - مدينتي

707 - جولد لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     150416 قيدت فى 30-06-2020 برقم ايداع    

19324وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتاح الفرع صيدلية الجهاد الكائنة 

في محل رقم 5 عمارة 11 كيمان فارس

708 - جولد لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     150416 قيدت فى 30-06-2020 برقم ايداع    

19324وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتاح الفرع صيدلية الرحمه بالفيوم 

و الكائنة في شارع السد العالي
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709 - جولد لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     150416 قيدت فى 30-06-2020 برقم ايداع    

19324وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع الكائن في الدور 

الرضي و الول علوي شارع مستجد من شارع اللبيني - الهرم - )الريان فارم(

710 - جولد لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     150416 قيدت فى 30-06-2020 برقم ايداع    

19324وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع صيدلية الملك فيصل 

الجديدة و الكائنة في شارع الملك فيصل امام دار الكتب الجامعية

711 - جولد لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     150416 قيدت فى 30-06-2020 برقم ايداع    

19324وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتاح الفرع صيدلية / الصفاو 

الكائنة بشارع خالد باشا

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY   712 - سيمنس جاميسا رينيوبيل انيرجي مصر

EGYPT شركة سبق قيدها برقم     154442 قيدت فى 24-09-2020 برقم ايداع    33126وفى تاريخ  

22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدة رقم 103 - الدور الول - 

المبنى المقام على قطعة الرض رقم 47 - القسم رقم 1 - مركز المدينة

713 - جيمناى اوفس كايرو للخدمات الستشارية 

Gemini Office Cairo For         Consulting Services شركة سبق قيدها برقم     159017 قيدت 

فى 20-12-2020 برقم ايداع    48821وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : 2005 أ مبنى النايل سيتى - البرج الجنوبى - الدور 29 - رملة بولق

714 - رابت مصر Rabbit Egypt شركة سبق قيدها برقم     166876 قيدت فى 03-06-2021 برقم ايداع    

24576وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع وحدة رقم 15 بالدور 

)البدروم الثاني( بالمول التجاري ذايارد THE YARD الرحاب - القاهيرة الجديدة

715 - رابت مصر Rabbit Egypt شركة سبق قيدها برقم     166876 قيدت فى 03-06-2021 برقم ايداع    

24576وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع قطعه رقم 7 الحي 

الثاني التوسعات الشرقيه المنطقه السياحية المحور المركزي 26 يوليو وحدات ارقام 13و14وA 24 بالمركز 

التجاري صفوه مول قسم اول السادس من اكتوبر

716 - رابت مصر Rabbit Egypt شركة سبق قيدها برقم     166876 قيدت فى 03-06-2021 برقم ايداع    

24576وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع الكائن فى : 

افتتاح فرع - 64 شارع النخل المطيعى قسم النزهه الى : 64 شارع نخله المطيعى - قسم النزهه

717 - تيكمو للخدمات الرقمية Tiqmo Digital Services شركة سبق قيدها برقم     169591 قيدت فى 

02-08-2021 برقم ايداع    34811وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الدور الول بالمبنى رقم 2A2 الكائن بمجمع ميفيدا الدارى - منطقة خدمات 6 مجموعة 33

718 - الغربيه لنقل الركاب شركة سبق قيدها برقم     170841 قيدت فى 19-08-2021 برقم ايداع    

38094وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح الفرع الدور الرضي 

بالعقار رقم 18 شارع محمود العبد - الجمهورية - المحلة الكبري

719 - ستارتل لتوريدات الجهزة الطبية والمعملية 

Startel شركة سبق قيدها برقم     170876 قيدت فى 19-08-2021 برقم ايداع    38233وفى تاريخ  

22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مبنى رقم 33 هليوبوليس جاردنز الدور الثانى ــ 

شيراتون ــ النزهه ـــ القاهره

720 - امبراطورية السواق المحدودة Empire Markets LTD شركة سبق قيدها برقم     171443 قيدت 

فى 29-08-2021 برقم ايداع    39943وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الدور الخامس - مبني نماء - امتداد رمسيس - الحي السادس
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721 - رج هاب فور اى تى بيزنيس للتكنولوجيا Reg Hub For IT Business شركة سبق قيدها برقم     

177511 قيدت فى 09-12-2021 برقم ايداع    59721وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - 2 / د / 4 تقسيم اللسلكى - ش النصر - المعادى - قسم البساتين

722 - شركة أكاديمية عالم للرياضة شركة سبق قيدها برقم     179117 قيدت فى 05-01-2022 برقم ايداع    

897وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع 55 ش الفريق علي 

عامر متفرع من مكرم عبيد - مدينة نصر

723 - حجر القمر للملبس الجاهزة ) MOON STON ( شركة سبق قيدها برقم     181439 قيدت فى 

17-02-2022 برقم ايداع    9971وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع - الشقة رقم 5 - الدور الول علوى - العقار رقم 1 ابراهيم اللقاني روكسي - قسم مصر الجديدة

724 - أولد سعد التجارية شركة سبق قيدها برقم     184333 قيدت فى 04-04-2022 برقم ايداع    21158

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح الفرع عقار رقم 18 من مشروع 

الشرقيه للدخان - شارع 12 من شارع حافظ وهبه - قسم اول طنطا

725 - أولد سعد التجارية شركة سبق قيدها برقم     184333 قيدت فى 04-04-2022 برقم ايداع    21158

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح الفرع عقار رقم 5 - شارع 12 من 

حافظ وهبه - قسم اول طنطا

726 - أولد سعد التجارية شركة سبق قيدها برقم     184333 قيدت فى 04-04-2022 برقم ايداع    21158

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح الفرع عقار رقم 5 - شارع ابراهيم 

سلم - قسم اول طنطا

727 - جى بى أي ميترز لتصنيع و تركيب و تجميع عدادات الكهرباء و المياه و الغاز شركة سبق قيدها برقم     

184699 قيدت فى 12-04-2022 برقم ايداع    22768وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة تعديل العنوان : جمالون على مساحة 2500 متر مربع من الناحيةالشرقيةبمصنع شركةالجيزة 

باورللصناعة كجزء ايجار والكائن بالقكعة رقم690 من 292 بالكيلو28 طريق مصر اسكندرية الصحراوى 

بحوض خارج زمام المنطقة الصناعية بابو رواش

728 - الشركة المتحدة لصناعة السيراميك شركة سبق قيدها برقم     186165 قيدت فى 28-04-2022 برقم 

ايداع    26357وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح فرع : المنطقة 

الصناعية كوم ابوراضى - مركز الواسطى- ومخصص لها قطع ارقام )ك 45: ك 77, طريق R62, طريق 

R63, جزء من R64, بمساحة 1793,132متر مربع , جزء من R50  بمساحة 5319,67 متر مربع , ك 78 

, ك 79 , ك 82 , ك 83 , جزء من ك 80 بمساحة 2567,19 متر مربع , جزء من ك 84 بمساحة 

2640,543 متر مربع

729 - سيليكت للنقل البري للبضائع والتعدين Select Transport شركة سبق قيدها برقم     187340 قيدت 

فى 17-01-2022 برقم ايداع    477وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

شقة 12 - عمارة 4 - بلوك 7 - الحى الواحة . وذلك يتم نقل القيد من مكتب سجل استثمار اكتوبر .

730 - الشركة العالمية للصناعات الدوائية ) يونيفارما ( شركة سبق قيدها برقم     303309 قيدت فى 

30-03-1997 برقم ايداع    6180وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اغلق الفرع - 49 ب - ش عباس العقاد - الدور الثالث - شقة 302

731 - الشركة العالمية للصناعات الدوائية ) يونيفارما ( شركة سبق قيدها برقم     303309 قيدت فى 

30-03-1997 برقم ايداع    6180وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اغلق الفرع - 34 ش عباس العقاد - الدور التاسع

732 - العالميه للصناعات الدوائيه يوني فارما شركة سبق قيدها برقم     303309 قيدت فى 2006-03-16 

برقم ايداع    3532وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع - 34 

ش عباس العقاد - الدور التاسع
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733 - العالمية للصناعات الدولية ) يونى فارما ( شركة سبق قيدها برقم     303309 قيدت فى 2008-03-11 

برقم ايداع    5333وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع

734 - الفراعنه للصناعات الورقيه رافت عبدالمسيح طانيوس وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     5530 قيدت 

فى 19-07-2004 برقم ايداع    997وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان ليصبح / 30 شارع نهرو - الدور الول شقه )1( , شقه )3( , شقه )4(

735 - عبد الحق الزناتى على وشريكتة شركة سبق قيدها برقم     5998 قيدت فى 01-09-1999 برقم ايداع    

1114وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية توضيح العنوان - طحا المرج 

ديرب نجم

736 - شركه مركز المل الدولي للداره وتنميه الموارد البشريه شركة سبق قيدها برقم     8246 قيدت فى 

26-02-2002 برقم ايداع    1056وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 15 عمارات رامو طريق النصر - مدينة نصر

737 - خروج من مظلة ق 159 لسنة 1981 الى ق 72 لسنة 2017 شركة سبق قيدها برقم     12648 قيدت 

فى 02-03-2005 برقم ايداع    1306وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اغلق وبيع الفرع الخاص بالشركة - الكائن مقرة بمدينة بدر - المنطقة الصناعية الثانية قطعة 37 أ والذى يبلغ 

مساحتة 1567.5 م2

738 - حلويات للتموني وخدمه المطارات فردريك فامكها وزروشركاه شركة سبق قيدها برقم     13643 قيدت 

فى 16-05-1998 برقم ايداع    2419وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

افتتاح فرع الكائن فى المنطقه الصناعيه أ -مجمع الستانه -عنبر1معدنى 6ج.6د.7أ.7ب7ج.7د.8أ.8ب-مدينه 

العبور

739 - البستانى للستثمار العقارى والتنمية السياحية ش م م شركة سبق قيدها برقم     35208 قيدت فى 

27-10-2008 برقم ايداع    22524وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اغلق الفرع - المبنى التجارى والدارى بمول سما مول الوحدة رقم 1 بالدور الثالث علوى - الحى الثانى - 

) s1 - 3 ( المنطقة الولى - القطعة رقم

740 - البستانى للستثمار العقارى والتنمية السياحية ش م م شركة سبق قيدها برقم     35208 قيدت فى 

27-10-2008 برقم ايداع    22524وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الدور الثانى قطعة رقم ) s2 - 7 ( المنطقة الثانية - الحى الثانى - التجمع الخامس

741 - شركة اتحاد الخبرات الدولية للتدريب والستشارات ش م م شركة سبق قيدها برقم     40292 قيدت فى 

26-07-2009 برقم ايداع    15608وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 47 ش عبد الرازق السنهورى

742 - نول للمخبوزات NOLA ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     46436 قيدت فى 16-06-2010 برقم 

ايداع    13690وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدة التجاريه رقم 

)0214-06( بالدور الرضى ومساحتها )62.5(وارتفاع )5.30م(بالضافه ال مساحه خارجيه قدرها )30م(

one  بمحافظه القاهره-kattameyoبمنطقه القطاميه بمشروع

743 - نول للمخبوزات NOLA ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     46436 قيدت فى 16-06-2010 برقم 

ايداع    13690وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع )منفذ بيع 

لمنتجات الشركة( العربه المتنقله رقم )B11 - F&B - K13( الكائنة بمشروع ممشي اهل مصر السياحي بشارع 

كورنيش النيل - قسم بولق

744 - شركة مجموعه الصفوة التجارية شركة سبق قيدها برقم     47983 قيدت فى 08-09-2010 برقم ايداع    

20024وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع 28 ش عمان من 

محي الدين ابو الوف قسم الدقي
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745 - شركة مجموعه الصفوة التجارية شركة سبق قيدها برقم     47983 قيدت فى 08-09-2010 برقم ايداع    

20024وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 1ش 306 - 

صقر قريش - المعادى الجديدة

746 - النصارى لب Alansary Labs LLC شركة سبق قيدها برقم     51475 قيدت فى 2011-04-21 

برقم ايداع    6645وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الشقه 

رقم 101 الكائنة بالدور الول متكرر عمارة 1 - بالعقار الكائن 41 شارع رايل سابقا - عين حلوان حاليا - حلوان

747 - النصارى لب Alansary Labs LLC شركة سبق قيدها برقم     51475 قيدت فى 2011-04-21 

برقم ايداع    6645وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع بالعنوان 

شقه رقم 12 الكائنة بالدور الول فوق الرضي و الميزانين بالمنطقه  s قطعه 399 شارع 9- المقطم

748 - النصارى لب Alansary Labs LLC شركة سبق قيدها برقم     51475 قيدت فى 2011-04-21 

برقم ايداع    6645وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع 

المريوطية الكائن بالدور الثاني بالعقار الكائن 120 شارع فيصل - الكوم الخضر

749 - ايكتشن للتجارة و التوكيلت  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     61316 قيدت فى 18-10-2012 برقم 

ايداع    21873وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - شقة رقم 4 

بالدور الرضى بالعقار رقم 24 عمارات نيركو - المعادى الجديدة - زهراء المعادى

750 - ايكتشن للتجارة و التوكيلت شركة سبق قيدها برقم     61316 قيدت فى 22-08-2013 برقم ايداع    

17985وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

751 - زد كى تيكو شمال افريقيا للتجارة والصناعة Z K Teco North Africa )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها 

برقم     72981 قيدت فى 06-04-2014 برقم ايداع    8296وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الجيزة تعديل الفرع 34 ش لبنان وحدة رقم 302 المهندسين الجيزة قسم العجوز

752 - روزتا كورب للستشارات التسويقية والتجارة والستيراد والتصدير Rosetta Corp )ش.ذ.م.م( شركة 

سبق قيدها برقم     77801 قيدت فى 12-11-2014 برقم ايداع    27119وفى تاريخ  23-05-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 100 الكائن بشارع رقم 23 الدور الرضي الحي الول ـ 

المنطقة الثالثة التجمع الخامس

753 - تحويل الشركة من قانون 8 لسنه 1997 الى قانون 159 لسنة 1981 شركة سبق قيدها برقم     86085 

قيدت فى 08-09-2015 برقم ايداع    25448وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل المركز الرئيسى ليصبح / 5583 شارع فهمى فراج - الحى الرابع - الهضبة الوسطى

754 - شركة تريد شو بلنرز Trade Show Planners شركة سبق قيدها برقم     94845 قيدت فى 

27-06-2016 برقم ايداع    20364وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان - فيل 56 الدفاع الوطنى - امام مول العرب

755 - الكحل للستثمار شركة سبق قيدها برقم     104023 قيدت فى 29-03-2017 برقم ايداع    11793

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل فرع - المصنع الكائن بالعنوان 

الوحدة رقم 12 بالمنطقة الصناعية 800 فدان شرق الروبيكي مدينة بدر -

756 - ذا ليدر فور تريدنج اند ايفنت THE LEADER FOR TRADING AND EVENT شركة سبق 

قيدها برقم     112373 قيدت فى 07-11-2017 برقم ايداع    4298وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - شقه )62( عقار رقم )1( شارع الشريف / الملك فيصل / الجيزه

757 - العالمية للتدريب و الستشارات شركة سبق قيدها برقم     112725 قيدت فى 14-11-2017 برقم ايداع    

44304وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسي بالعنوان/ 

مبنى 1 - مدخل 2 - الدور الرابع - السراج مول - مدينة نصر
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758 - الجمال للنظمة الصناعية شركة سبق قيدها برقم     112754 قيدت فى 14-11-2017 برقم ايداع    

44333وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع وحدة صناعية رقم 

3112 علي القطعه رقم 140 التجمع الثالث - مجمع كرنفال الصناعي - المنطقة الصناعية 3 - 6 اكتوبر

759 - مووف فيتنيس إيجيبت MOVE FITNESS EGYPT شركة سبق قيدها برقم     116147 قيدت فى 

24-01-2018 برقم ايداع    3996وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل المركز الرئيسى بالعنوان / مبنى رقم 33 هيليوبلس جادينيز - الشيراتون

760 - ايه ام جى العقارية AMG Properties شركة سبق قيدها برقم     119589 قيدت فى 2018-04-03 

برقم ايداع    15751وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز 

الرئيسى ليصبح/ شقة رقم 301 الكائنة بالدور الثالث - عقار رقم 2 - شارع على امين - مدينة نصر اول

761 - ذا ليمون ترى اند كو هوسبيتاليتىThe Lemon Tree And Co Hospitality شركة سبق قيدها 

برقم     119993 قيدت فى 16-04-2018 برقم ايداع    17488وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع مشروع )ONE NINETY(بالقاهر الجديدة -مدخل التجمع الخامس 

)LEMON TREE( القاهره-

762 - ذا ليمون ترى اند كو هوسبيتاليتىThe Lemon Tree And Co Hospitality شركة سبق قيدها 

برقم     119993 قيدت فى 16-04-2018 برقم ايداع    17488وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع مشروع )ONE NINETY(بالقاهره الجديده -مدخل التجمع الخامس 

)RITUALS( القاهره-

763 - دكان البنا للمشغولت اليدوية شركة سبق قيدها برقم     120200 قيدت فى 19-04-2018 برقم ايداع    

18309وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق 2 ميدان الزهر الحسين 

بجوار فندق رضوان

764 - رامي سعيد جابر و شريكه شركة سبق قيدها برقم     121760 قيدت فى 04-06-2018 برقم ايداع    

24592وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع : عنبر بالدور الثالث 

بشارع مصطفى شيرى - 16 طريق مصر اسكندرية الزراعى

765 - اكاديمية ايمز لكرة القدم Aimz Football Academy شركة سبق قيدها برقم     127710 قيدت فى 

18-11-2018 برقم ايداع    49063وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح الفرع نادى بالم هيلز السادس من اكتوبر -تجمع بالم هيلز السكنى -مدينه السادس من اكتوبر -الجيزه

766 - كلين برو انترناشونال للصناعة والتجارة شركة سبق قيدها برقم     128856 قيدت فى 2018-12-16 

برقم ايداع    53374وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة القطعه رقم 99 - 

المنطقه الصناعية 100 فدان شباب الحي الصناعي

767 - أم.أم.تى رويال جروب للتجاره والتوزيع والتوكيلت التجارية M.M.T شركة سبق قيدها برقم     

128893 قيدت فى 16-12-2018 برقم ايداع    53503وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الغربية افتتاح محل جديد بالعنوان محل بعمارة ممدوح عبد الخالق - شارع عادل الرفاعي من شكري 

القوتلي - قسم اول المحلة الكبري

768 - ناف لدارة المشروعات NAF ForProject mangment شركة سبق قيدها برقم     131545 قيدت 

فى 17-02-2019 برقم ايداع    7585وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع الوحدة رقم 101 بالدور الول - بمساحة 1170 متر مربع - الكائن بالمركز التجاري - سكوير وان - 

الكائن بالقطعه رقم 2 بالمنطقة السياحية بالقاهرة الجديدة - التجمع الخامس

769 - المصرية السويدية للستثمار الغذائي شركة سبق قيدها برقم     133712 قيدت فى 03-04-2019 برقم 

ايداع    15312وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى 

بالعنوان / الوحدة الدارية رقم )7( بالدور الول - القطعة 12 المنطقة الثالثة الحى الثانى - التجمع الخامس
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770 - كوزموفان ايجيبت للستثمار السياحى والخدمات الترفيهية COSMOFUN EGYPT شركة سبق قيدها 

برقم     137187 قيدت فى 09-07-2019 برقم ايداع    28438وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحدة رقم )F007-011( الواقعه في الطابق الول - مول مصر - الجيزة )انشاء 

و ادارة و تشغيل الملهي الترفيهية للطفال(

771 - عالم المكسرات والحبوب Nuts & Seeds World شركة سبق قيدها برقم     138160 قيدت فى 

04-08-2019 برقم ايداع    32447وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الدور الرضي و الدور الول فوق الرضي بالمبني المقام علي قطعه الرض رقم / 336 بمنطقة الصناعية شمال 

طريق القطامية العين السخنه - التجمع الثالث

772 - السنابل لتعبئة وتجارة المواد الغذائية شركة سبق قيدها برقم     140287 قيدت فى 29-09-2019 برقم 

ايداع    40573وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الغاء فرع بالعنوان /

محل بالدور الرضي شارع ابوشوشه خلف البنك الهلي - قسم الباجور

773 - أرك اى بى كونستركشنز Arch-IP شركة سبق قيدها برقم     144573 قيدت فى 31-12-2019 برقم 

ايداع    56113وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 

رقم 20 شارع الطيران - رابعه العدويه - مدينه نصر اول

774 - شركة الشام للملبس الجاهزة )اميل عبد الحد سيده وشركاه شركة سبق قيدها برقم     148859 قيدت 

فى 28-04-2020 برقم ايداع    13643وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

افتتاح فرع - الكائن في المنطقه الصناعية أ - مجمع الستانه - عنبر رقم 1 معدني - 6ج.6د.7أ.7ب.7ج.7د.8أ.8

ب - مدينة العبور

775 - الممر للتنمية وادارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     149781 قيدت فى 16-06-2020 برقم 

ايداع    17388وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الدور 

الول -  5 شارع احمد لطفى – النزهة الجديدة – القاهرة

776 - ذي اول للصناعة THE OWL شركة سبق قيدها برقم     150170 قيدت فى 25-06-2020 برقم 

ايداع    18630وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : القطعة 

رقم 113 - المنطقة الصناعية الـ ) 100 فدان ( شباب

777 - بروفايدرز للتطوير الداجني Providers for Poultry Development شركة سبق قيدها برقم     

151386 قيدت فى 21-07-2020 برقم ايداع    22376وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى بالعنوان / الوحدة الدارية رقم 5 بالدور الول فوق الرضى بالعقار المقام 

على القطعة رقم 12 الحى الثانى - المنطقة الثالثة - التجمع الخامس

778 - هيلينج فارما لصناعة وتجارة الدوية Healing Pharma شركة سبق قيدها برقم     156033 قيدت 

فى 25-10-2020 برقم ايداع    38481وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع مبني 340 ش التسعين الجنوبي التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

779 - سلطانا للتوزيع Sultana For Distribution شركة سبق قيدها برقم     163281 قيدت فى 

14-03-2021 برقم ايداع    12081وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الوحده رقم s6 الكائن فى الطابق الثانى - المبنى التجارى بانوراما طبية 2000 على الرض الكائنة بالعنوان 75 

ب طريق النصر - رابعة العدوية - مدينة نصر وتعيين احمد سامى محمد محمد على مدير للفرع رقم قومى 

28607130100136

780 - سلطانا للتوزيع Sultana For Distribution شركة سبق قيدها برقم     163281 قيدت فى 

14-03-2021 برقم ايداع    12081وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الوحدة رقم 2195 الدور الثانى المرحلة الثانية ) سيتى ستارز ( بشارع عمر بن الخطاب - مدينة نصر - وتعيين 

مصطفى مختار محمد عبد ربه مديرا للفرع رقم قومى 2790415010214
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781 - جوستورز لتجاره الدويه  Go Stores for Trading Medicine شركة سبق قيدها برقم     

163801 قيدت فى 23-03-2021 برقم ايداع    13901وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الغربية شارع عمار بن ياسر وشارع جامع الجندى - ثانى طنطا - الغربية وتعيين السيد / مصطفى عبد 

الحيم احمد محمد - مدير للفرع

782 - شيكو لتجارة قطع الغيار وصيانة السيارات shikoo شركة سبق قيدها برقم     165101 قيدت فى 

15-04-2021 برقم ايداع    18201وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء االفرع -  المحل الكائن بالدور الرضي بالعقار رقم )1( شارع عبد العزيز نصار - جسر السويس - القاهرة

783 - شيكو لتجارة قطع الغيار وصيانة السيارات shikoo شركة سبق قيدها برقم     165101 قيدت فى 

15-04-2021 برقم ايداع    18201وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع - المحل رقم )8( والكائن بالدور الرضي بالعقار رقم 165 صقر قريش - المعادي - محافظة القاهرة

784 - شيكو لتجارة قطع الغيار وصيانة السيارات shikoo شركة سبق قيدها برقم     165101 قيدت فى 

03-06-2021 برقم ايداع    24896وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع

785 - شيكو لتجارة قطع الغيار وصيانة السيارات shikoo شركة سبق قيدها برقم     165101 قيدت فى 

03-06-2021 برقم ايداع    24895وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع

786 - شيكو لتجارة قطع الغيار وصيانة السيارات shikoo شركة سبق قيدها برقم     165101 قيدت فى 

15-04-2021 برقم ايداع    18201وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع بالعقار رقم 11 شارع جوزيف تيتو - النزهه الجديدة - النزهه -القاهره

787 - شيكو لتجارة قطع الغيار وصيانة السيارات shikoo شركة سبق قيدها برقم     165101 قيدت فى 

15-04-2021 برقم ايداع    18201وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح الفرع بالقطعه رقم 175 تقسيم جمعيه السادات ك 28 ابو رواش كرداسة - الجيزة

788 - الشركة الصينية الهندسية المحدودة 

CHINESE ENGINEERING LTD COMPANY شركة سبق قيدها برقم     165655 قيدت فى 

04-05-2021 برقم ايداع    20355وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

عمارة رقم 65 شقة 2 مجموعة 123 الرحاب القاهرة الجديدة

789 - تورونيكس للتجارة TORONEX شركة سبق قيدها برقم     168188 قيدت فى 29-06-2021 برقم 

ايداع    29918وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 31 ش عبد القوى 

الزاوية الحمراء

790 - تورونيكس للتجارة TORONEX شركة سبق قيدها برقم     168188 قيدت فى 29-06-2021 برقم 

ايداع    29918وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الحى الثالث شروق 

مجاورة 7 قطعة 161 ش 4

791 - ليفيل لدارة المطاعم والكافيهاتLevel شركة سبق قيدها برقم     169352 قيدت فى 2021-07-27 

برقم ايداع    33852وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 15 

ب - تقسيم جمعية العاملين ) شارع الخمسينى ( زهراء المعادى

792 - ليت هاوس للستثمار التعليمى 

Light House For Education Investment شركة سبق قيدها برقم     171524 قيدت فى 

30-08-2021 برقم ايداع    40206وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

The Polygon 4 بالدور السادس - بالعقار رقم ) D6 - 4 ( تعديل العنوان - مكتب رقم
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793 - تراست هاوس للستشارات الفنيه والتسويقيه trust house شركة سبق قيدها برقم     172360 قيدت 

فى 15-09-2021 برقم ايداع    43060وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : 

23 شارع التعاون – طرة البلد -المعادى

794 - سي جل الدولية لدارة المطاعم والمنشات السياحية شركة سبق قيدها برقم     172764 قيدت فى 

22-09-2021 برقم ايداع    44364وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

 - F01 - P01 - 02 تعديل المركز الرئيسى ليصبح/ مارفى مول - القطعة 33 المستثمرين الشمالية - الوحدة رقم

الدور الول - المرحلة الولى - القاهرة الجديدة - اول

ECONOMY GATE FOR DIGITAL   795 - إكونومي جيت للتحويل الرقمي

TRANSFORMATION شركة سبق قيدها برقم     178885 قيدت فى 03-01-2022 برقم ايداع    33

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الدور الرضى - عمارة 

رقم 212 عمارات البنفسج - حى 3 / 4 - التجمع الخامس

796 - مكتبات الصفتى شركة سبق قيدها برقم     182474 قيدت فى 02-03-2022 برقم ايداع    13268

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع بالعقار رقم 1 شارع الدكتور 

محمد يوسف موسي قطعه 1 بلوك 221 مدينة نصر

797 - مكتبات الصفتى شركة سبق قيدها برقم     182474 قيدت فى 02-03-2022 برقم ايداع    13268

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرح بالعقار رقم 16 بلوك 11 

حازم صلح مدينة نصر

798 - وير اند جير للملبس الجاهزة Wear and Gear شركة سبق قيدها برقم     184103 قيدت فى 

30-03-2022 برقم ايداع    20377وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 

تعديل العنوان - عياش - مركز المحلة الكبرى - الدور الرضى منزل جمال محمد محمد سعيد

799 - ثري ام ايه للمستلزمات الطبية 3MA شركة سبق قيدها برقم     187122 قيدت فى 17-02-2021 برقم 

ايداع    1323وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع عبدالحميد الصاوى 

- عقار رقم 1 - شقة رقم1 -مركز كفرالزيات

800 - بايونير اوفرسيز كوربوريشن امريكية شركة سبق قيدها برقم     248436 قيدت فى 1987-09-28 

برقم ايداع    13519وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 67 

ش التسعين الجنوبى - الدور الرابع - التجمع الخامس

801 - شركه الشروق لصناعه خامات البلستيك شركة سبق قيدها برقم     301718 قيدت فى 1997-01-22 

برقم ايداع    1481وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز 

الرئيسى بالعنوان / عماره رقم9 مجمع الشريف السكنى مصر

802 - شركه الشروق لصناعه خامات البلستيك شركة سبق قيدها برقم     301718 قيدت فى 1997-01-22 

برقم ايداع    1481وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل الفرع بالعنوان 

/135 شارع الترعه الوحده العربيه - شبرا الخيمه

803 - المتحده للستثمارات السياحيه و العقاريه ش م م شركة سبق قيدها برقم     360758 قيدت فى 

09-06-2004 برقم ايداع    9857وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء 

الفرع بالعنوان / 19 ش فريد - خلف مريديان - هليوبوليس

804 - المتحده للستثمارات السياحيه و العقاريه ش م م شركة سبق قيدها برقم     360758 قيدت فى 

09-06-2004 برقم ايداع    9857وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح / القطاع الثانى مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة
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805 - المتحده للستثمارات السياحيه والعقاريه ش م م شركة سبق قيدها برقم     360758 قيدت فى 

09-06-2004 برقم ايداع    9858وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء 

الفرع

806 - شركه حلواني اخوان شركة سبق قيدها برقم     119 قيدت فى 25-06-1994 برقم ايداع    138وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الدور الول بالمبني S1-A منطقه 

الداون تاون شارع التسعين الجنوبي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

807 - اليكتروجيت سامي احمد محمد متولي وشريكتيه شركة سبق قيدها برقم     3412 قيدت فى 

17-12-2002 برقم ايداع    932وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل 

المركز الرئيسي ليصبح / القطعة رقم )86( بالمنطقة الصناعية )سي 6 ( مدينة العاشر من رمضان

808 - ماسى لصناعه الظرف ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     3647 قيدت فى 02-06-2002 برقم ايداع    

501وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / 31 شارع محمد سعيد 

الحلوانى

809 - العالمية لصناعات التكييف والجهزة الكهربائية ) يونيون اير جروب ( شركة سبق قيدها برقم     5331 

قيدت فى 12-11-2019 برقم ايداع    47871وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة تعديل العنوان :  القطعة 12 المنطقة الصناعية الرابعة -مدينة السادس من أكتوبر -

810 - العالمية لصناعات التكييف والجهزة الكهربائية ) يونيون اير جروب ( شركة سبق قيدها برقم     5331 

قيدت فى 12-11-2019 برقم ايداع    47869وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة تعديل العنوان : القطع ارقام ) 238 , 239 , 241 ( المنطقة الصناعية الثالثة - 6 أكتوبر -

811 - شركه اكاديميه حياه الدوليه شركة سبق قيدها برقم     9542 قيدت فى 17-02-2003 برقم ايداع    

705وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : القطع رقم 

11-13-14-15-16-17-18 مركز الخدمات جنوب الكاديمية - التجمع الخامس

812 - شركة تاى هاوس للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     10889 قيدت فى 17-02-2004 برقم 

ايداع    8017وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن في 

القطعه المحل رقم 6 و المحل رقم 7 و المحل رقم 8 بالدور الرضي بالعقار رقم 9 حاليا )1 سابقا( بمشروع 

حدائق العبور - بالمرحلة الولي - صلح سالم - مصر الجديدة

813 - مصر الماسة للتجارة والتصدير شركة سبق قيدها برقم     20687 قيدت فى 02-10-2006 برقم ايداع    

15295وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس )132-530-125-523( منطقو 

التوسعات الصناعية - محافظة السويس

814 - كاليفورنيا جروب للماكولت والمشروبات CALIFORNIA F & B GROUP شركة سبق قيدها برقم     

30428 قيدت فى 17-02-2008 برقم ايداع    3315وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة LONGHORN TEXAS BBQ مطعم   - ) AZ-317 / B&318 ( بالدور الرضى 

)AVENUE( والكائن بالمركز التجارى ) اركان _2( مدخل زايد 2 - مدينة الشيخ زايد

815 - ايه اف اتوموتيف A .F . AUTOMOTIVE شركة سبق قيدها برقم     37862 قيدت فى 

09-08-2010 برقم ايداع    17878وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح / مبنى ابو الفتوح الدارى ) مبنى دايو سابقاً ( امام ابراج عثمان - كورنيش 

النيل - المعادى

816 - ايه اف اتوموتيف A .F . AUTOMOTIVE شركة سبق قيدها برقم     37862 قيدت فى 

09-08-2010 برقم ايداع    17879وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح / مبنى ابو الفتوح الدارى ) مبنى دايو سابقاً ( امام ابراج عثمان - كورنيش 

النيل - المعادى
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817 - ايه اف اتوموتيف A .F . AUTOMOTIVE شركة سبق قيدها برقم     47518 قيدت فى 

09-08-2010 برقم ايداع    17880وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح / مبنى ابو الفتوح الدارى ) مبنى دايو سابقاً ( امام ابراج عثمان - كورنيش 

النيل - المعادى

818 - ايه اف اتوموتيف A .F . AUTOMOTIVE شركة سبق قيدها برقم     47518 قيدت فى 

09-08-2010 برقم ايداع    17881وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح / مبنى ابو الفتوح الدارى ) مبنى دايو سابقاً ( امام ابراج عثمان - كورنيش 

النيل - المعادى

819 - نما سوفت للبرمجيات  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     53677 قيدت فى 29-08-2011 برقم ايداع    

16101وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - مكتب رقم ) 2 ( 

بالدور الثانى بالعقار37 ش عمان

820 - ارجون جلوبال ايجيبت لتكنولوجيا المعلومات Argon Global Egypt For IT شركة سبق قيدها برقم     

59585 قيدت فى 18-07-2012 برقم ايداع    15140وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان : 3 شارع عبد الحميد بدوي – مساكن الشيراتون – قسم النزهة

821 - شركه التمساح للهياكل المعدنيه والوناش العلويه - مجدي عبد المنصف توفيق وشركاه شركة سبق قيدها 

برقم     60437 قيدت فى 10-09-2012 برقم ايداع    18461وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القليوبية اغلق الفرع

822 - وليد محمد غزال وشريكية شركة سبق قيدها برقم     68553 قيدت فى 10-09-2013 برقم ايداع    

19438وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع القطعه رقم 12 ج - 

المنطقه الصناعية الثانية - 6 اكتوبر

823 - شركة ذا فاشون انكيوبيتور  THE FASHION IN CUBATOR شركة سبق قيدها برقم     80814 

قيدت فى 08-03-2015 برقم ايداع    6329وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع / محل رقم 2 ) الوسط ( بالدور الرضى على الواجهة بالعقار رقم 39 شارع الحرية منطقة 

السبع عمارات

824 - ايؤانس جريجورى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     104132 قيدت فى 02-04-2017 برقم ايداع    

12135وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع : القطعة رقم 37 

بلوك 13037 بالمنطقة الصناعية )أ( بمدينة العبور

KEY FACILITIES MANAGEMENT )EGYPT(ليمتد )825 - كي فاسيليتيز مانجمنت ) ايجيبت

LLC  شركة سبق قيدها برقم     105064 قيدت فى 02-05-2017 برقم ايداع    15574وفى تاريخ  

24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :22أ عمارات العبور- شارع صلح 

سالم - الدورالثالث - شقة رقم )6(

826 - العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل ATM مصر شركة سبق قيدها برقم     106505 قيدت فى 

07-06-2017 برقم ايداع    20687وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس 

القطع ارقام 523 / 125 : 530 / 132  بمنطقة التوسعات الصناعية بعتاقة -

827 - المنارة جروب Spots media marketing شركة سبق قيدها برقم     112182 قيدت فى 

05-11-2017 برقم ايداع    42419وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : الدور الرضي للعقار رقم 3 شارع احمد الحساب متفرع من عباس العقاد

828 - شركه التمساح للهياكل المعدنيه والوناش العلويه - مجدي عبد المنصف توفيق وشركاه شركة سبق قيدها 

برقم     116856 قيدت فى 02-11-1997 برقم ايداع    13645وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القليوبية غلق الفرع  بمدينة قليوب – قليوب المحطة الطريق البطئ شارع ترعة الجاويش 

من حوض المتعرض الغربى
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829 - كابيتال اليكتريك لتوزيع الكهرباء شركة سبق قيدها برقم     124951 قيدت فى 12-09-2018 برقم 

ايداع    38174وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - المكتب 

رقم ) 9 ( بالدور البدروم بالمبنى الكائن على قطعة الرض رقم 48 القطاع الول - مركز المدينة

EBRAHIM KHALIFA AND AKHWATOH                    830 - ابراهيم خليفه وإخواته للمقاولت

FOR CONTRACTING شركة سبق قيدها برقم     125603 قيدت فى 27-09-2018 برقم ايداع    

40685وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج افتتاح الفرع العقار رقم 20 شقه 

رقم 4 - كورنيش النيل الشرقي بسوهاج - مدينة ناصر - سوهاج

831 - كلي للدارة       Clé Administration شركة سبق قيدها برقم     125801 قيدت فى 

03-10-2018 برقم ايداع    41423وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : مطعم وكافية بالمحل رقم )10( - بمول فوتشر دريمز 2 - قطعة 9 - بالقطاع الرابع - مركز 

المدينة التجارى - التجمع الخامس

CHINA NATIONAL  832 - فرع شركة الصين الوطنية للهندسة الكيماوية رقم 16 للبناء . المحدودة

CHEMICAL ENGINEERING NO. 16 CONSTRUCTION CO. LTD مؤسسة طبقا للقانون 

الصين شركة سبق قيدها برقم     126323 قيدت فى 17-10-2018 برقم ايداع    43487وفى تاريخ  

24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدة رقم 62 بالدور رقم ) 6 ( 

بالبرج رقم ) F2 ( بالمبانى الدارية بمشروع سيتى ستارز

833 - شركة ار ام جى الدولية للتجارة و الستثمار R.M.G شركة سبق قيدها برقم     127688 قيدت فى 

18-11-2018 برقم ايداع    49002وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح 

فرع الشركة الكائن بالدور الثاني العلوي )الثالث عددي( بالعقار رقم 20 عشرين شارع الجيش تقاطع شارع 

الجيش تقاطع شارع الحسيني البحري بندر المنيا

834 - عبد الوهاب احمد فتحي احمد سودان وشريكتة شركة سبق قيدها برقم     130871 قيدت فى 

03-02-2019 برقم ايداع    4888وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل  العنوان : القطعه رقم 150 منطقة الخدمات المركزية منطقة 15 مايو – القاهرة .

835 - عبد الوهاب احمد فتحي احمد سودان وشريكتة شركة سبق قيدها برقم     130871 قيدت فى 

03-02-2019 برقم ايداع    4888وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء 

الفرع - مبنى 70 منطقه الخدمات المركزيه-مدينه 15 مايو -حلوان -

836 - رمال للضاءة Remal Lighting شركة سبق قيدها برقم     131794 قيدت فى 21-02-2019 برقم 

ايداع    8524وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - المصنع 

رقم ) 159 ( المنطقة الصناعية - شمال طريق القطامية العين السخنة - التجمع الثالث

837 - رمال للضاءة Remal Lighting شركة سبق قيدها برقم     131794 قيدت فى 21-02-2019 برقم 

ايداع    8524وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية اغلق الفرع - قطعه 

الرض رقم 159 بالمنطقه الصناعيه جنوب غرب أ 6 بالعاشر من رمضان

838 - رمال للضاءة Remal Lighting شركة سبق قيدها برقم     131794 قيدت فى 21-02-2019 برقم 

ايداع    8524وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح الفرع قطعه الرض 

رقم 159 بالمنطقه الصناعية جنوب غرب أ 6 بالعاشر من رمضان

839 - الرسائل الدولية للمنسوجات شركة سبق قيدها برقم     132340 قيدت فى 05-03-2019 برقم ايداع    

10545وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - العقار رقم ) 9 ( 

مدخل ) 2 ( بلوك ) 6 ( مساكن العبد ) 1640 ( قسم ثان السلم

840 - جلوبال جرينز للتجارة و التوريدات شركة سبق قيدها برقم     135030 قيدت فى 09-05-2019 برقم 

ايداع    20322وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان - شقة رقم 

20 ادارى - الدور الثانى العلوى - برج طلعت حرب - ش طلعت حرب
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841 - اي ديزاين للثاث I . Design For Furniture شركة سبق قيدها برقم     139835 قيدت فى 

18-09-2019 برقم ايداع    39079وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع 23 بلوك 45 المنطقه التاسعه - مدينة نصر

842 - خالد محمد صغير محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     141049 قيدت فى 15-10-2019 برقم 

ايداع    43479وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسي 

بالعنوان / 17 ش رشدى - عابدين

843 - خالد عبود أوتوموتيف شركة سبق قيدها برقم     141051 قيدت فى 15-10-2019 برقم ايداع    

43481وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الدور الرضي 

بالعقار رقم 28 شارع عبد الرازق السنهوري مدينة نصر

844 - هومرز وترانس شيب للتدريب والستشارات

Homers and Trans Shape For Training and Counsltaions شركة سبق قيدها برقم     

145306 قيدت فى 14-01-2020 برقم ايداع    1933وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة 7  ا شارع الطيران رابعة العدوية

845 - جي اي كرايتر للصناعات الحديثة G A CREATOR MODERN INDUSTRIES شركة سبق 

قيدها برقم     149659 قيدت فى 11-06-2020 برقم ايداع    17015وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع بادروم بالعقار رقم 5 ش الفريق محمد ابراهيم - من حسنين هيكل - 

مدينة نصر

846 - صنى تريد للتجارة والستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     152785 قيدت فى 2020-08-25 

برقم ايداع    27346وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز 

الرئيسي ليصبح/ محل دورين - كفر ابو صير - شارع مؤسسة الزكاة - قسم المرج

847 - كوالتى للحلول الهندسية QUALITY ENGINEERING SOLUTION شركة سبق قيدها برقم     

152874 قيدت فى 27-08-2020 برقم ايداع    27704وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسي ليصبح/ شقه رقم 2 - الدور الرابع 14 شارع اسماعيل الميزانى متفرع من 

عمار ابن ياسر - مصر الجديدة

848 - وول ستريت جروب لدارة المشروعاتWALL STREET GROUP شركة سبق قيدها برقم     

153688 قيدت فى 10-09-2020 برقم ايداع    30418وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع المبني الداري الكائن بالمربعي رقم )1149(-  قطعه رقم 3 بمساكن شيراتون

849 - تيودورو جروب شركة سبق قيدها برقم     153967 قيدت فى 15-09-2020 برقم ايداع    31396

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع - عدد 3 محلت بحديقه 

الطفل - مدينة نصر القاهرة

850 - تيودورو جروب شركة سبق قيدها برقم     153967 قيدت فى 23-02-2022 برقم ايداع    11744

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء واغلق الفرع

851 - ديسافير ايجيبت Decipher Egypt شركة سبق قيدها برقم     163293 قيدت فى 2021-03-14 

برقم ايداع    12093وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز 

 D-62 على قطعة رقم CENTRO MALL الدور الول - مبنى - L1-17 الرئيسي بالعنوان/ المكتب رقم

منطقة اللوتس

852 - ايادي عربية للستثمار الزراعي والصناعي )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     163402 قيدت فى 

16-03-2021 برقم ايداع    12402وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح 

الفرع -  قرية تونا الجبل - مركز ملوى - المنيا
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853 - جلورى جروب لدارة المشروعات Glory Group )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     167424 قيدت 

فى 15-06-2021 برقم ايداع    27024وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع الوحدة رقم G01-p02-04  بالدور الرضى - مول MAR.V الكائن بقطعه 33 المستثمرين 

الشمالية ليله كومبوند - قسم التجمع الول - القاهرة الجديدة

854 - جلورى جروب لدارة المشروعات Glory Group )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     167424 قيدت 

فى 15-06-2021 برقم ايداع    27024وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع الوحدة رقم G01-P02-05 بالدور الرضي -  مول MAR.V الكائن بقطعه 33 المستثمرين 

الشمالية ليله كومبوند قسم التجمع الول - القاهرة الجديدة

855 - وينر للستثمار الصناعي Winner Industrial Investment شركة سبق قيدها برقم     175608 

قيدت فى 10-11-2021 برقم ايداع    53558وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - قطعة ) 7 ( غرب الجولف نهاية سور كمباوند ستون بارك - التجمع الخامس

856 - رامف ستاچ  Ramf Stage شركة سبق قيدها برقم     182277 قيدت فى 27-02-2022 برقم ايداع    

12377وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسي بالعنوان / 

95 ابراج الشرطة - امتداد المل - الدور السابع

857 - شركة الريادة للتعدين - رمكو - عبدالمنعم محمد عامر الكشكى وشريكته ) شركة توصية بسيطة ( شركة 

سبق قيدها برقم     334903 قيدت فى 22-10-2000 برقم ايداع    19239وفى تاريخ  24-05-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع القطعه 137 المنطقه الصناعية عرب ابو ساعد - الجيزة

858 - شركه تراي ام ميديكال عبدالرحمن محمد احمد سليمان وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     2668 قيدت 

فى 19-12-2000 برقم ايداع    898وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع الحي العاشر - المنطقه التاسعه - مدينة نصر

859 - الشركه المصريه للحديد السفنجي والصلب ش م م شركة سبق قيدها برقم     7521 قيدت فى 

26-10-2004 برقم ايداع    1129وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

تعديل العنوان - الوحدة رقم ) 39 ( حى السوق التجارى

860 - الشركه الولى للخدمات الغذائية - مصر first food sservices egept LLC ( شركة سبق قيدها 

برقم     21194 قيدت فى 16-11-2006 برقم ايداع    17520وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / الوحدة رقم FF002 الكائنة فى الدور الرضى اوبن اير مول - مدينتى - 

طريق السويس

861 - الشركه الولى للخدمات الغذائية - مصر first food sservices egept LLC ( شركة سبق قيدها 

برقم     21194 قيدت فى 16-11-2006 برقم ايداع    17520وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / محطة اولى افرجى قطعة رقم A -67 مركز خدمات البنفسج محور يوستى 

السباعى

862 - الشركه الولى للخدمات الغذائية - مصر first food sservices egept LLC ( شركة سبق قيدها 

برقم     21194 قيدت فى 16-11-2006 برقم ايداع    17520وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع / الوحدة رقم FC 102 الكائنة بمول مصر

863 - شوجر جيفتس انترناشيونال للتجارة شركة سبق قيدها برقم     25244 قيدت فى 14-06-2007 برقم 

ايداع    11683وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم 

G02 قطعه رقم )255.256.257( بالقطاع الثاني مركز المدينة - القاهرة الجديدة

864 - اليطالية لخدمات السياحة السريعة ش م م شركة سبق قيدها برقم     29252 قيدت فى 1996-11-25 

برقم ايداع    5806وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 19 

ش البستان - باب اللوق
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865 - ترانس مونديال للفنادق السياحية ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     41820 قيدت فى 2009-10-22 

برقم ايداع    21408وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل العنوان 

ليصبح / مكتب بالدور الرضي بالعقار رقم 11 - شارع الشهاينة الكرنك - قسم القصر

867 - عبد المحسن محمد السيد ابو شحاط وشريكه شركة سبق قيدها برقم     80304 قيدت فى 2015-02-17 

برقم ايداع    4368وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان - 

قطعة رقم 331 - المرحلة الثانية - المنطقة الصناعية بقويسنا

868 - إيلف للهندسة و تكنولوجيا المعلومات شركة سبق قيدها برقم     83840 قيدت فى 09-06-2015 برقم 

ايداع    16769وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -  فيل )

دوبلكس( 14أ /4 تقسيم اللسلكي الجديد حي البساتين – القاهرة

869 - إيلف للهندسة و تكنولوجيا المعلومات شركة سبق قيدها برقم     83840 قيدت فى 09-06-2015 برقم 

ايداع    16769وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / 4 بلوك 5 

منطقة المنطقة الصناعية الثانية - جنوب المدينة

905 - الفا بتروليوم ALFA PETROLEUM شركة سبق قيدها برقم     142354 قيدت فى 2019-11-14 

برقم ايداع    48209وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

عمارة 19 - ش 292 المعادى الجديدة - الدور الثامن - شقة رقم 8

870 - بريمير للتسويق والستثمار العقارى Premier شركة سبق قيدها برقم     93320 قيدت فى 

09-05-2016 برقم ايداع    14682وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

Pearl Des  ( الدور الثاني- بالمنتجع لي روا -  B06 تعديل العنوان - الوحدة الدارية رقم  214 بمبني رقم

rois( – قطعة الرض رقم 14 بالمتداد الشرقي – المستثمرين الجنوبية

871 - توب ميد للمستلزمات الطبية TOP MED شركة سبق قيدها برقم     94333 قيدت فى 2016-06-07 

برقم ايداع    18345وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : ق 

14 اسكان النقابات – شارع القطامية – التجمع الثالث

872 - محمد محمود وأولده للنقل )ش.ذ.م.م( شركه ذات مسئوليه محدودة شركة سبق قيدها برقم     99689 

قيدت فى 05-12-2016 برقم ايداع    39183وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان :  شقه رقم 1  بالدور الثالث علوي  العقار 5 شارع طه حسين بلوك 49 تقسيم المنطقة 

الصناعية ارض المطار

  Makanak For Business Solutions And Consulting 873 - مكانك لحلول و استشارات العمال

)ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     101229 قيدت فى 19-01-2017 برقم ايداع    2391وفى تاريخ  

25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 696 طريق العربه -لوران الرمل -السكندريه -

شقتين رقم 906.907الدور التاسع العلوى

874 - الرواد لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم     103720 قيدت فى 22-03-2017 برقم ايداع    

10754وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح الفرع / 56 شارع سعد 

زغلول

875 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة الدارية رقم 21 بحرية غريبة الدور الثاني فوق الرضي علي الوجهه 

المامية بالعقار المقام علي قطعه ارض رقم )3س( )برج الفردوس( المجاورة الولي - مدينة الفسطاط الجديدة
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876 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح الفرع المسطح بالدور الميزانين بالعقار المقام علي قطعه رقم )725من364( حوض الشروه 

نمرة 2 ناحية زمام كفر نصارة نهاية شارع فيصل - الهرم

877 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح الفرع الشقه رقم 2 بالدور الول فوق البدروم و الرضي و الميزانين بالعقار رقم 1 شارع 

العاصمة - رقم )1024(من )1004(من)972( الكائنة ناصيه شارع اللبيني من شارع تخطيطي )شارع العاصمة( 

الواقعه بحوض قناصه رقم 2 نزلة السيسي قسم الهرم

878 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة مطروح افتتاح الفرع المول و المبني الملحق المجاور له و الكائن في قرية سيدي عبد الرحمن العالمين - 

مرسي مطروح

879 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح الفرع المحل بالطابق الرضي )ناصيه العقار( و جزء من مسطح الميزانين بالعقار رقم 7 

شارع سيدنا الحسين ناصيه شارع الملك فيصل اول الملك فيصل - دائرة قسم العمرانية

880 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع العيادة رقم 5 بالمركز الطبي الول بالدور الرضي بمدينة الرحاب - القاهرة الجديدة

881 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة الدارية رقم )S1B/03/03( مبني رقم )S1( و الكائن بالمركز التجاري و 

الداري )داون تاون قطامية( - التجمع الخامس

882 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم )2( بالدور الول فوق االرضي بالعقار رقم )472( شارع بور سعيد - 

قسم باب الشعرية

883 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم 5 بالدور الثالث فوق الرضي و الميزانين بالعقار المقام علي القطعه رقم 

)4( البلوك 18 - المنطقة السادسة مدينة نصر

884 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة سوهاج افتتاح الفرع شقه )9-10( الدور الثالث اداري )الخامس علوي( بالبرج الكائن بشارع السيده 

خديجة بندر جرجا

885 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح الفرع وحدة ادارية رقم )16.15.14.13( كوحدة واحدة غير مجهوة بالدور الثاني بعد 

الرضي و المقامة علي القطعه رقم 44/2/1 المحور المركزي - مدينة 6 اكتوبر
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886 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة اسوان افتتاح الفرع وحدة بالدور الرضي مرتفع يمين المدخل و الداخل للعقار رقم )63 ( بشارع كسر 

الحجز بندر اسوان

906 - احمد عاطف محمد محمد غنيمى شرف و شركائه شركة سبق قيدها برقم     143637 قيدت فى 

11-12-2019 برقم ايداع    52696وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - N10 الدور 4 - عمارة 86 - عباس العقاد - مدينة نصر اول

887 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القليوبية افتتاح الفرع الوحدة رقم 1 بالدور الول علوي بالجهه القبلية ببرج المدينة المنوره )برج شوكه( 

امام السنترال بالعقار رقم 20 تقاطع شارع الحاج عطية الفيومي و الشهيد صلح سالم - بندر الطوخ القليوبية

888 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة الكائنة بالدور الثاني يمين وجهه العقار رقم 31 شارع البطراوي المتفرع من 

شارع عباس العقاد المقام علي قطعه الرض رقم 9 بلوك 64 المنطقه الولي - مدينة نصر

889 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتنتاح الفره الوحدة تجارية رقم )F7( بالدور الول من مشروع )CLOUDNINE( التجاري 

الداري بمحور محمد نجيب - التجمع الول- القاهرة الجديدة

890 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم 3 بالدور الول بعد الميزانين علي يمين الصاعد بالعقار رقم 418 شارع 

الترعه البولقيه - قسم الساحل

891 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الغربية افتتاح الفرع الشقتين الكائنتين بالدور الول فوق الرضي و الميزانين بالعقار المسمي )عمارة 

همام بلزا( الكائنة بشارع 23 يوليو )شارع البحر( الرئيسي - مدخل رقم 2 دائرة ثاني المحلة الكبري - المحله 

الكبرى

892 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم 2 بالدور الول فوق الرضي الكائنة بالعقار المقام علي قطعه ارض رقم 

122 شارع عثمان ابن عفان - النزهه

893 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم 3 بالدور الول فوق الرضي و الميزانين بالعقار المقام علي قطعه ارض 

رقم 14 مربع 410 بشارع رقم 129 شارع الميرغني تقاطع الميرغني مع شارع النزهه

894 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم 6 بالدور الول فوق الرضي و البدروم بالعقار رقم 152 شارع موسسه 

الزكاه - حوض السهطه - قسم المرج
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895 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم 4 بالدور الثاني فوق الرضي و الول بالعقار رقم 1853 شارع غرب 

السكه الحديد المرج الغربية - المرج

896 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح الفرع محل رقم )203-204(-بالدور الثاني فوق الرضي بمبني الخدمات - )جولف 

ريزيدانس( الكائن بمنطقة الخدمات الكائنة ضمن قطعه الرض رقم 16 بالمنطقة المحصورة بين طريقي الفيوم - 

الواحات )حدائق اكتوبر( - مدينة 6 اكتوبر

897 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السويس افتتاح الفرع الوحدتين الداريتين رقمي )3-4( بالدور الثاني علوي الداري بالعقار رقم 343 

شارع 23 يوليو )شارع الجيش( و يحمل رقم 3 شارع اسوان - السويس - )برج تغيان(

898 - ايسنشالز ESSENTIALS COMPANY شركة سبق قيدها برقم     119150 قيدت فى 

25-03-2018 برقم ايداع    14156وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع الوحدة رقم )IK01( الكائنة بمول سيتي سنتر الماظة - النزهه

899 - الشركة المصرية الدولية لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     126832 قيدت فى 2018-10-29 

برقم ايداع    45562وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 2 ش بهجت على -

حى الزمالك - القاهره )احمدادريس (

900 - الشركة المصرية الدولية لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     126832 قيدت فى 2018-10-29 

برقم ايداع    45562وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 3 ارض الترجمان -

داخل مول ميناء القاهره البرى -)سحر الطحلوى(

901 - سكواجوى      SQUAJOY شركة سبق قيدها برقم     127319 قيدت فى 08-11-2018 برقم ايداع    

47519وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 18 – شارع 

عبدا العربى – قسم اول مدينة نصر – مدينة نصر – القاهرة .

Point Blank Communications For   902 - بوينت بلنك كوميونيكيشنز للتسويق والدعايه

Marketing And Advertising شركة سبق قيدها برقم     128598 قيدت فى 09-12-2018 برقم ايداع    

52427وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - العقار رقم 70 - 

بنفسج 8 - التجمع الول

903 - طيبه المتكامله للتعمير شركة سبق قيدها برقم     130579 قيدت فى 27-01-2019 برقم ايداع    

3942وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / شقه رقم 2 

بالدور الرضي عماره رقم 376 - دار مصر - القرنفل

Green Paradise For                                        904 - جرين برادايس للستثمار الزراعى

Agricultural Investment )G.P.A.T شركة سبق قيدها برقم     135419 قيدت فى 2019-05-21 

برقم ايداع    21765وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد تعديل العنوان 

 -

 محافظة الوادي الجديد – مركز باريس – قرية جور مشين 7

907 - المنصات والمدفوعات للبرمجة والتسويق اللكترونى شركة سبق قيدها برقم     148805 قيدت فى 

26-04-2020 برقم ايداع    13415وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - مبنى البدر بلزا - المدخل الول - الدور السابع - ش الخليفة القاهر - المنطقة السابعة
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908 - امباير للتسويق العقارى Empire Real Estate شركة سبق قيدها برقم     150918 قيدت فى 

13-07-2020 برقم ايداع    20714وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : وحدة رقم L2-06 - الطابق الثانى - مول سنترو - قطعة رقم D-62 - منطقة اللوتس - التجمع 

الخامس

909 - ديار المل للمقاولت العامة والتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم     151218 قيدت فى 

19-07-2020 برقم ايداع    21683وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : الدور الثامن رقم 83 - العقار الكائن 52 - شارع يوسف عباس

910 - أحلم الميرة للتجارة والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     154022 قيدت فى 2020-09-16 

برقم ايداع    31623وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 5 ش داير الناحية 

القبلى كوم مازن

911 - 678 لتنمية الموارد البشرية شركة سبق قيدها برقم     154074 قيدت فى 17-09-2020 برقم ايداع    

31774وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المحل رقم 11 بمول برتو كايرو

912 - 678 لتنمية الموارد البشرية شركة سبق قيدها برقم     154074 قيدت فى 17-09-2020 برقم ايداع    

31774وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدتين ارقام 3 و 4 بالدور 

الثاني متكرر فوق الرضي بمبني مركز القطاميه التجاري و الداري - التجمع الخامس

913 - بستاشيو للمكسرات PISTACHIO NUTS شركة سبق قيدها برقم     154193 قيدت فى 

21-09-2020 برقم ايداع    32193وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح الفرع بارتشن بالدور الرضي بمول سيتي سكيب - الحي الرابع - مدينة 6 اكتوبر

914 - بستاشيو للمكسرات PISTACHIO NUTS شركة سبق قيدها برقم     154193 قيدت فى 

21-09-2020 برقم ايداع    32193وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح الفرع الوحدة رقم 83 بالمجمع التجاري الخدمي )داندي مول( 28 طريق مصر - السكندرية الصحراوي - 

الجيزة

915 - هاى لند للتسويق العقارى High Land Real Estate شركة سبق قيدها برقم     160807 قيدت فى 

25-01-2021 برقم ايداع    3969وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - قطعة ) 63 ( - النرجس ) 3 ( - ش ال 90 الجنوبى - ميدان طلعت حرب ) موتن فيو ( - التجمع 

الخامس

916 - بوند اند كى BOND AND KEY شركة سبق قيدها برقم     160950 قيدت فى 31-01-2021 برقم 

ايداع    4360وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدة 

بالمبنى الدارى رقم 5 - منتجع زيزينيا - التجمع الخامس

917 - سو لينك للتوزيع والتوكيلت التجارية

SO LINQ شركة سبق قيدها برقم     162009 قيدت فى 18-02-2021 برقم ايداع    8109وفى تاريخ  

25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : عقار رقم 98- شارع عمرو بن 

الخطاب

918 - امونتكس للتجارة والتوريدات 

Amontex شركة سبق قيدها برقم     165262 قيدت فى 20-04-2021 برقم ايداع    18794وفى تاريخ  

25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع / المحل رقم )2( بالدور الرضى بالعقار 

رقم 44 شارع لبنان - المهندسين

919 - أم تى في للبرمجيات و التسويق اللكترونى شركة سبق قيدها برقم     168193 قيدت فى 

29-06-2021 برقم ايداع    30037وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 6 ش الشهيد فؤاد عطيه - متفرع من ش الحرية - حلمية الزيتون
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920 - تيم تريد للستثمار التجارى Team trade شركة سبق قيدها برقم     175045 قيدت فى 

01-11-2021 برقم ايداع    51619وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : 14 شارع متولي الشعراوي - الحي العاشر

921 - دايركشنز أى جى لخدمات الشحن شركة سبق قيدها برقم     181567 قيدت فى 20-02-2022 برقم 

ايداع    10374وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 7 شارع المشير احمد 

اسماعيل -

922 - أ . د . م للصناعات الكيماوية  . ادميكو . شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقا لحكام القانون المصرى 

شركة سبق قيدها برقم     303579 قيدت فى 08-04-1997 برقم ايداع    6986وفى تاريخ  2022-05-25   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / مبنى رقم )3.2( من قطع رقم )183,184,185,186( 

المنطقة الصناعية 250 فدان

923 - شركه المل للنشاء والتعمير للستثمارات العقاريه شركة سبق قيدها برقم     635 قيدت فى 

28-01-1996 برقم ايداع    47وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل 

العنوان - قطعة رقم M. C.1 18 مركز المدينة الرئيسى مدينة العاشر من رمضان

924 - الشركة المصرية للخدمات المتكاملة ) انتيجريتد سيرفيسز( شركة سبق قيدها برقم     1239 قيدت فى 

12-08-1998 برقم ايداع    3660وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء 

اللفرع الكائن : عقار  2117 شارع عمر بن الخطاب - المجاورة 2 - مدينة المعراج  -البساتين

925 - الشركة المصرية للخدمات المتكاملة ) انتيجريتد سيرفيسز( شركة سبق قيدها برقم     1239 قيدت فى 

12-08-1998 برقم ايداع    3660وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان :  2117 شارع عمر بن الخطاب - المجاورة 2 - مدينة المعراج

926 - الشركة المصرية للخدمات المتكاملة ) انتيجريتد سيرفيسز( شركة سبق قيدها برقم     1239 قيدت فى 

10-07-2019 برقم ايداع    28728وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع

927 - شركه طيبه 2000 لخدمات الحراسه شركة سبق قيدها برقم     7695 قيدت فى 11-10-2001 برقم 

ايداع    5509وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع الكائن بالوحدة 

رقم 2 بالدور الرضي بالعقار المقام علي القطعه رقم 251 القرية السياحية الرابعه بمدينة السادس من اكتوبر

928 - شركه المشير للستيراد والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     28629 قيدت فى 24-09-1996 برقم ايداع    

4382وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع المركز التجاري - 

تاون سنتر المحل رقم G14 الكائن تقاطع طريق القاهرة السماعيلية - علي الطريق الدائري القديم - مدينة السلم

929 - الشركه المصريه للصناعه وتنميه المبانى ش م م شركة سبق قيدها برقم     30052 قيدت فى 

16-06-2009 برقم ايداع    12428وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - القطعه رقم ) D/ 7 ( حاليا بدل )   A/ 19  ( سابقا طريق شق الثعبان - المنطقة الصناعية - 

المعادى

930 - الشركه المصريه للصناعه وتنميه المبانى ش م م شركة سبق قيدها برقم     30052 قيدت فى 

25-03-2009 برقم ايداع    6109وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - القطعه رقم ) D/ 7 ( حاليا بدل )   A/ 19  ( سابقا طريق شق الثعبان - المنطقة الصناعية - 

المعادى

931 - الشركه المصريه للصناعه وتنميه المبانى ش م م شركة سبق قيدها برقم     30052 قيدت فى 

27-02-1997 برقم ايداع    940وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل 

العنوان - القطعه رقم ) D/ 7 ( حاليا بدل )   A/ 19  ( سابقا طريق شق الثعبان - المنطقة الصناعية - المعادى
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932 - الشركه المصريه للصناعه وتنميه المبانى ش م م شركة سبق قيدها برقم     30052 قيدت فى 

27-02-1997 برقم ايداع    940وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل 

الفرع قطعه رقم )D/442( حاليا بدل )E/9( سابقا بالمنطقه الصناعية شق الثعبان - طره المعادي

933 - صابلمنت شوب للمكملت الغذائيه The Supplement Shop شركة سبق قيدها برقم     50584 

قيدت فى 22-02-2011 برقم ايداع    3013وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة الغاء الفرع الكائن محل بالعقار رقم 47 شارع مصدق - الدقي -

934 - صابلمنت شوب للمكملت الغذائيه The Supplement Shop شركة سبق قيدها برقم     50584 

قيدت فى 22-02-2011 برقم ايداع    3013وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة الغاء الفرع الكائن محل رقم 60 السوق التجاري - مدينه الرحاب - القاهره الجديده

935 - شركة تى حلوة للملبس T HALAWA )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     56913 قيدت فى 

29-02-2012 برقم ايداع    4520وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء 

الفرع : رقم 34 شارع سوريا - المهندسين

936 - شركة تى حلوة للملبس الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     56913 قيدت فى 02-04-2014 برقم 

ايداع    7934وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع : رقم 34 

شارع سوريا - المهندسين

937 - رد سكوير RED SQUARE )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     61649 قيدت فى 2012-11-05 

برقم ايداع    23093وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : 44 

المحور المركزى - مول السرايا - الدور الرضى منخفض - الشيخ زايد - مدخل 2 - مدينة 6 أكتوبر - الجيزة - 

وبذلك نقل القيد

938 - ميدل ايست تاج لتجارة لعب وملبس الطفال شركة سبق قيدها برقم     65596 قيدت فى 

15-04-2013 برقم ايداع    8563وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح 

الفرع الوحدة رقم )LG110A-LG110B-LG111A-LG111B-LGX110B( و الكائنة بالمجمع التجاري )

مول العرب( ميدان جهينة - مدينة 6 اكتوبر

939 - البسملة للتوريدات )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     66106 قيدت فى 09-05-2013 برقم ايداع    

10410وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - العقار رقم ) 9 ( 

و/ 4 شارع حسن نصار - المعادى الجديدة

940 - دي اف ايه لستشارات التنمية DFA Development Consulting شركة سبق قيدها برقم     

71629 قيدت فى 11-02-2014 برقم ايداع    3395وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / وحده رقم 83 في العقار رقم 7 الكائن في شارع وهدان - قسم مدينه نصر

941 - مصر للتوريدات والتوكيلت التجارية وتصنيع البلستيك  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     71960 

قيدت فى 25-02-2014 برقم ايداع    4585وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

البحر الحمر 810 تقسيم السلم - شارع الكهف

A.M Group Misr For Import , 942 - ايه ام جروب مصر للستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية

Export And Commercial Agencies   )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     82589 قيدت فى 

06-05-2015 برقم ايداع    12933وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية 

افتتاح فرع : قطعة الرض بالكيلو 70 جنوب طريق مصر السماعيلية الصحراوى - التل الكبير

943 - مجموعة النشاءات الحديثة شركة سبق قيدها برقم     83786 قيدت فى 08-06-2015 برقم ايداع    

16544وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح / شقه رقم 

4 عمارة 6 - محور خدمات الحي السادس
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944 - برومو فوكاس لتنظيم المعارض شركة سبق قيدها برقم     96761 قيدت فى 31-08-2016 برقم ايداع    

27420وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -  شقة رقم 7 – 

581 عمارات البنفسج - التجمع الول – القاهرة الجديدة – القاهرة.

945 - دي بلس للهندسة والمقاولت شركة سبق قيدها برقم     98786 قيدت فى 10-11-2016 برقم ايداع    

35033وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدة الدارية 

 )B06(  بمبني رقم ) رقم ) 110

بالدور الول بعد الرضي بمشروع 

pearl Des rois

 بمنتج لي روا المقام علي جزء من قطعة الرض الكائنه 14 بالمتداد الشرقي بالمستثمرين الجنوبية -القاهرة 

الجديدة-القاهرة

946 - الرمال للتنمية والعقارات الحديثة )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     102006 قيدت فى 

09-02-2017 برقم ايداع    5193وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 76 النرجس عمارات – التجمع الخامس – القاهرة

947 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم 1 الدور الول فوق الرضي الكائنة بالعقار المقام علي قطعه الرض رقم 

53 الحي الول المجاورة الثانية - مدينة بدر

948 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم 209 بالدور الثاني فوق الرضي و الول الكائنة بالمول الطبي 1 مدينة 

الرحاب

949 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع الشقه رقم 3 بالدور الول فوق الرضي و البدروم بالعقار رقم 130 شارع النزهه - 

قسم النزهه مصر الجديدة

950 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع شقه رقم 4 الدور الثاني فوق الرضي و الول )الول سكني( شمال السلم و يمين 

المصعد بعقار رقم 19 شارع ابن الحكم - حلمية الزيتون

951 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع شقه رقم 2 بالدور الول فوق الميزانين الرضي و البدروم الكائنة بالعقار المقام علي 

قطعه الرض رقم 13 من البلوك رقم 125 تقسيم المنطقه السادسة بناحية قسم مدينة نصر - مدينة نصر

952 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة اسيوط افتتاح الفرع الدور الول علوي بالكامل بالعقار رقم )19هـ( تنظيم شارع الجمهورية قسم ثاني 

اسيوط

953 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية افتتاح الفرع الوحدتان رقم )1-3( بالدور الول فوق الرضي بالعقار رقم 40 شارع الجلء - 

قسم المنتزه الزقازيق
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954 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح الفرع الوحدة رقم 3  الدور الول فوق الرضي بالعقار رقم 54 شارع بشتيل العمومي 

ناصيه شارع رضا العمدة و المسمي )برج مكه( - الجيزة

955 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة سوهاج افتتاح الفرع )1-2( الدور الول علوي بعد الرضي و الميزانين بالعقار رقم 5 شارع اليمان )

القرعه سابقا( و الخذه رقم )38( شارع النيل

956 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح الفرع الوحدة رقم 1 اداري بالدور الول فوق الرضي الكائنة بالعقار المقام علي قطعه رقم 

431 شارع السودان - العجوزة

957 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع الشقتين رقم )9-10( الدور الرابع بالعقار المقام بشارع النصر - امام شركة 

بيع المصنوعات بالدهار - قسم ثان الغردقه

958 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة 22 الدور الثاني فوق الرضي بالعمارة رقم 4 بمجموعه ابراج الصفوة 

الميثاق - الحي العاشر - مدينة نصر

959 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع شقه رقم 3 بالدور الول فوق الرضي بالعقار رقم 399 شارع رمسيس شياخة 

العباسية - قسم الوايلي

960 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم 4 بالطابق الول بالعقار رقم 8046 تقسيم الهضبه الوسطي - المقطم - 

الحي السابع

961 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

 B محافظة القاهرة افتتالح الفرع الشقه رقم 101 بالدور الول فوق الرضي و البدروم و الميزانين بالجناح اليسر

برج )ب( بالعقار رقم 21 شارع الخليفه المأمون  - روكسي - مصر الجديدة

962 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القليوبية افتتاح الفرع الوحدة رقم )2-1( بالطابق الثاني بالعقار رقم 1 شارع الصرف الصحي - 

الخصوص

963 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم 1 بالطابق الداري بالعقار حرف أ المقام علي القطعه رقم 68 شارع عين 

شمس الرئيسي - المرج
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964 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم 1 بالدور الرضي فوق البدروم بالمركز التجاري رقم 24 مركز خدمات 

التجمع الول بمدينة القاهرة الجديدة

965 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح الفرع الوحدة الدارية رقم 1  بالدور الول في الميزانين فوق الرضي مباشرة بالعقار المقام 

علي قطعه الرض رقم 19 حوض العمدة رقم 5 شارع العشرين و شارع اسلم حسين - كفر طهرمس - بولق 

الدكرور

966 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم 5 الدور الثاني فوق الرضي بالمول المسمي )مارفل سيتي( بالقطعه 49 

ب المستثمرين الجنوبية التجمع الخامس - القاهره الجديدة

967 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم 105 الدور الول بالمركز الطبي - مدينتي

968 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح الفرع الوحدة 4 الدور الول بمجمع بالم ستريب الكائن علي قطعه الرض رقم 4 خدمات 

شرق سوميد - 6 اكتوبر

969 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح الفرع الوحدة رقم 3 بالدور الول فوق الرضي الكائنة بالعقار المقام علي قطعه الرض 

رقم )64 و(حدائق الهرام

970 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القصر افتتاح الفرع الدور الثاني فوق الرضي و الميزانين بالعقار المقام بقطعه الرض رقم )7س( من 

)1س( من )495( من )457( من )12( اصلية بزمام ناحية العوامية - شارع التلفزيون - بندر القصر

971 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

 mc2 محافظة الشرقية افتتاح الفرع الوحدة الدارية رقم 1 علوي بالعقار المقام علي القطعه رقم 17 المرحله

مركز المدينة - مدينة العاشر من رمضان

972 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة مطروح افتتاح الفرع الدور الثاني علوي فوق الرضي الكائنة بالعقار رقم 60/15 شارع السكندرية - 

قسم و محافظة مرسي مطروح

973 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة المنيا افتتاح الفرع شقه رقم 2  دور اول علوي فوق الرضي بالعقار رقم 20 شارع عمرو بن العاص )

المؤيد( - مركز مغاغه
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974 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه ( شركة سبق قيدها برقم     

105437 قيدت فى 11-01-1996 برقم ايداع    401وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة اسيوط افتتاح الفرع شقه )203-204( الدور الثاني علوي الداري ببرج المصطفي رقم 139 شارع 

جامعه الزهر - قسم ثان اسيوط

975 - ايه اتش ام جروب للستثمار العقاري A.H.M GROUP شركة سبق قيدها برقم     114147 قيدت 

فى 14-12-2017 برقم ايداع    49722وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

تعديل العنوان  - 3 شارع ابو المعاطي سرور متفرع من شارع عبدالمنعم رياض - بركة السبع شرق - بركة 

السبع - المنوفية

976 - اس بى اس لتجارة الملبس شركة سبق قيدها برقم     118725 قيدت فى 14-03-2018 برقم ايداع    

12664وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع الكائن القطعه رقم 

13 بلوك 2013 بالمنطقة الصناعيه بمدينه العبور -

977 - شركة الراعي لستصلح الراضي و النتاج الغذائي شركة سبق قيدها برقم     119899 قيدت فى 

12-04-2018 برقم ايداع    17044وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : 121 شارع شبرا - الدور الثالث فوق الرضى - وحدة رقم 6

978 - التصميمات الذهبيه Golden Designs شركة سبق قيدها برقم     120818 قيدت فى 2018-05-08 

برقم ايداع    20744وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -  

شقة 2 الدور الول فوق الرضى كائنة بالعقار 61 شارع المقريزى – مصر الجديدة - القاهرة

979 - إيجيبت لوهافر)اى إل إتش ( EGYPT LE HAVRE - ELH شركة سبق قيدها برقم     122536 

قيدت فى 28-06-2018 برقم ايداع    28025وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية افتتاح الفرع 10 شارع النصر  - المنشية - قسم الجمرك - السكندرية

980 - اس بى اس لتجارة الملبس شركة سبق قيدها برقم     127571 قيدت فى 14-11-2018 برقم ايداع    

48533وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع القطعة رقم 13 بلوك 

2013 بالمنطقة الصناعية-مدينة العبور-

EL - EMAD                           981 - العماد جولدن جروب للحاق العمالة المصرية بالخارج

GOLDEN GROUP شركة سبق قيدها برقم     130820 قيدت فى 31-01-2019 برقم ايداع    4722

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان : شارع سميرة موسي 

مدينة العبور - الحي الخامس - بلوك 16079 - ق 8 الدور الول مكرر

982 - بلد الغريب لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم     132817 قيدت فى 14-03-2019 برقم ايداع    

12041وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / مطعم مقام على 

القطعة رقم 4 من تقسيم 6107 المقطم شارع الشهيد محمد ابو شقرة

983 - بلد الغريب لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم     132817 قيدت فى 14-03-2019 برقم ايداع    

12041وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 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

984 - دامسكو للمفروشات DAMASCO شركة سبق قيدها برقم     136476 قيدت فى 20-06-2019 برقم 

ايداع    25676وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم 

100 شارع الزهر الجمالية

985 - كى ام اف للتجاره K M F TRADING شركة سبق قيدها برقم     145813 قيدت فى 2020-01-23 

برقم ايداع    3411وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح الفرع فيل 

2019 مربع 16037 العبور
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986 - سركل فيت Circle Vet شركة سبق قيدها برقم     146961 قيدت فى 16-02-2020 برقم ايداع    

7266وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / عمارة 9602 ش 

طارق ابو النور - الهضبة الوسطى

987 - سركل فيت Circle Vet شركة سبق قيدها برقم     146961 قيدت فى 16-02-2020 برقم ايداع    

7266وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : قطعة رقم 8495 

الحى السابع المقطم الهضبة الوسطى

988 - أو ايجيبت الب O EGYPT APP شركة سبق قيدها برقم     150354 قيدت فى 30-06-2020 برقم 

ايداع    19194وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان مكتب 8 & 

9 بالطابق السادس بالعقار رقم 2 شارع وادى النيل المهندسين قسم العجوزه تم نقل القيد الى استثمار اكتوبر

989 - سبيس إير للدراسات الهندسية Space Air شركة سبق قيدها برقم     151260 قيدت فى 

19-07-2020 برقم ايداع    21905وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان ليصبح / الشقه رقم )3( بالدور الول بالعقار رقم )27( شارع حسن المامون عمارات المبعوثين - 

مدينه نصر اول

ALWAFRAH INVESTMENTS AND  990 - الوفرة للستثمارات وإدارة المشروعات

PROJECTS MANAGEMENT شركة سبق قيدها برقم     152829 قيدت فى 26-08-2020 برقم 

ايداع    27539وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 

 ) skies plaza 3( بمساحه 66 م بالدور الول و المقام علي قطعه رقم 20 بمول )الوحده التجاريه رقم )22

القطاع الرابع مركز خدمات المدينه التجمع الخامس

991 - وي منج منت WE - MNG - MENT شركة سبق قيدها برقم     155669 قيدت فى 2020-10-19 

برقم ايداع    27249وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان 

ليصبح / شقه رقم 4 - الدور 4 بعد الرضي العقار رقم 16 ب ش رمضان كامل السلكي - المعادي

992 - بتر فيو لدارة الصول العقارية Better view for real estate asset management شركة 

سبق قيدها برقم     159361 قيدت فى 27-12-2020 برقم ايداع    50001وفى تاريخ  26-05-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح - شقه  4 االدور الول عمارة رقم 1 بلوك 4 - ش 

ناجي عيسي الطماوي

993 - بوتنزا للمشروعات الهندسيه Potenza شركة سبق قيدها برقم     161222 قيدت فى 2021-02-03 

برقم ايداع    5472وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان شقة 

رقم 1 بالدور الرضى بالعقار رقم 33 /34 بمنطقة المستثمرين الجنوبية التجمع الخامس

994 - اوبروتونيتي للتجارة OPPORTUNITY شركة سبق قيدها برقم     162974 قيدت فى 

08-03-2021 برقم ايداع    11074وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

افتتاح الفرع المحل الكائن بالعقار 3 شارع مصطفي كامل - عمارة البرج الذهبي - ناصيه بولكلي - قسم سيدي 

جابر

995 - سقارة جروب لتصنيع وتجارة العلف SAKARA GROUP شركة سبق قيدها برقم     170201 

قيدت فى 08-08-2021 برقم ايداع    35901وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاح فرع : عبارة عن مزرعة مواشي  متفرع من امتداد طريق السياحي الجديد بمشأة دهشور- مركز 

البدرشين

996 - اي تي اكس بروز للستشارات iTXPros شركة سبق قيدها برقم     173350 قيدت فى 

30-09-2021 برقم ايداع    46198وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان الشقة رقم 2 الدور الرضى بالعقار 46 ش جمال عبد الناصر غرب اربيل القاهرة الجديدة التجمع 

الثالث
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997 - الماركات الحديثة لدارة المطاعم NEW BRANDS شركة سبق قيدها برقم     176737 قيدت فى 

28-11-2021 برقم ايداع    57012وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع في المحل رقم 9 بمول ركسي التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنيه - الشركة الوطنية و تنمية و 

ادارة الطرق -  )مطعم نص دستة (

998 - مارسيليا للتسويق العقارى MARSEILLE INVESTMENT شركة سبق قيدها برقم     177159 

قيدت فى 02-12-2021 برقم ايداع    58359وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - 18 ابو العتاهه بجوار سور الحديقة الدولية

999 - الكوثر لتجارة وتوريد الزيوت KTS شركة سبق قيدها برقم     180643 قيدت فى 02-02-2022 برقم 

ايداع    6100وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان الدور الثانى 

الدارى مبنى سيتى مارك قطعه رقم )6( المحور المركزى الجنوبى مدينة السيخ زايد مدينة السادس من اكتوبر تم 

نقل القيد الى استثمار اكتوبر

1000 - اندماج الشركة المصرية للنابيب البلستيكية والمعدنية  تيوبلست مصر في الشركة المصرية للنابيب 

اللومنيوم ) تيوبال مصر( شركة سبق قيدها برقم     262739 قيدت فى 21-06-1990 برقم ايداع    7881

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح الفرع قطعه 4 بلوك 13026 

المنطقه الصناعية الولي - مدينة العبور محافظة القليوبية )شارع 200 المتفرع من شارع 50 المنطقه الصناعية 

الولي( مدينة العبور

1001 - ابن سينا للسكان شركة سبق قيدها برقم     291938 قيدت فى 21-10-1995 برقم ايداع    15707

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 117 شارع عبدالعزيز 

فهمى

Egyption International Gas  ) 1002 - الشركه المصريه الدوليه لتكنولوجيا الغاز ) غازتك

Technology Company( )E-I-G-TEC ( GASTEC شركة سبق قيدها برقم     294350 قيدت فى 

10-03-1996 برقم ايداع    3415وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

افتتاح الفرع / امام الموقف الجديد - طريق القبارى السريع - التجاه القديم من طريق قناه السويس الى منطقة 

محرم بك -بجانب محطة شل اوت

Egyption International Gas  ) 1003 - الشركه المصريه الدوليه لتكنولوجيا الغاز ) غازتك

Technology Company( )E-I-G-TEC ( GASTEC شركة سبق قيدها برقم     294350 قيدت فى 

10-03-1996 برقم ايداع    3415وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

افتتاح الفرع / طريق مصر اسكندرية الزراعى

Egyption International Gas  ) 1004 - الشركه المصريه الدوليه لتكنولوجيا الغاز ) غازتك

Technology Company( )E-I-G-TEC ( GASTEC شركة سبق قيدها برقم     294350 قيدت فى 

10-03-1996 برقم ايداع    3415وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتاح 

الفرع / اول طريق الدائرى اسيوط - مدخل عرب المدابغ - حى غرب اسيوط

Egyption International Gas  ) 1005 - الشركه المصريه الدوليه لتكنولوجيا الغاز ) غازتك

Technology Company( )E-I-G-TEC ( GASTEC شركة سبق قيدها برقم     294350 قيدت فى 

10-03-1996 برقم ايداع    3415وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

افتتاح الفرع / المحمودية 2 - القطعة المكتسبة رقم 14-15 محور المحمودية - امام شركة نيازا

Egyption International Gas  ) 1006 - الشركه المصريه الدوليه لتكنولوجيا الغاز ) غازتك

Technology Company( )E-I-G-TEC ( GASTEC شركة سبق قيدها برقم     294350 قيدت فى 

10-03-1996 برقم ايداع    3415وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

افتتاح الفرع / المحمودية 2 - محور المحمودية -بجوار كنيسة - امام شركة منصور
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Egyption International Gas  ) 1007 - الشركه المصريه الدوليه لتكنولوجيا الغاز ) غازتك

Technology Company( )E-I-G-TEC ( GASTEC شركة سبق قيدها برقم     294350 قيدت فى 

10-03-1996 برقم ايداع    3415وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط افتتاح 

الفرع / دمياط الجديدة المنطقة المركزية )ب( الحى الثانى - بجوار استاد دمياط الجديدة

Egyption International Gas  ) 1008 - الشركه المصريه الدوليه لتكنولوجيا الغاز ) غازتك

Technology Company( )E-I-G-TEC ( GASTEC شركة سبق قيدها برقم     294350 قيدت فى 

10-03-1996 برقم ايداع    3415وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

افتتاح الفرع / منيا القمح شارع سعد زغلول اول مدخل منيا القمح - طريق بنها

Egyption International Gas  ) 1009 - الشركه المصريه الدوليه لتكنولوجيا الغاز ) غازتك

Technology Company( )E-I-G-TEC ( GASTEC شركة سبق قيدها برقم     294350 قيدت فى 

10-03-1996 برقم ايداع    3415وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / القاهرة الجديدة التجمع الخامس امام فندق تريومف بجوار محطة شل اوت مدخل شارع التسعين 

الجنوبى

1032 - جاليريا ديجيتال للتجارة وخدمات االتكنولوجيا  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     97796 قيدت فى 

13-10-2016 برقم ايداع    31161وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اغلق الفرع  - المبني الداري رقم)B102-22(  - داخل القرية الذكية - طريق مصر السكندرية الصحراوى -

Egyption International Gas  ) 1010 - الشركه المصريه الدوليه لتكنولوجيا الغاز ) غازتك

Technology Company( )E-I-G-TEC ( GASTEC شركة سبق قيدها برقم     294350 قيدت فى 

10-03-1996 برقم ايداع    3415وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح الفرع / الكيلو 57 طريق السويس الصحراوى بجوار محطة وطنية مدخل الطريق القليمى

Egyption International Gas  ) 1011 - الشركه المصريه الدوليه لتكنولوجيا الغاز ) غازتك

Technology Company( )E-I-G-TEC ( GASTEC شركة سبق قيدها برقم     294350 قيدت فى 

10-03-1996 برقم ايداع    3415وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / طريق مصر السماعيلية بجوار محطة شل اوت و بجوار بوابة الرسوم

Egyption International Gas  ) 1012 - الشركه المصريه الدوليه لتكنولوجيا الغاز ) غازتك

Technology Company( )E-I-G-TEC ( GASTEC شركة سبق قيدها برقم     294350 قيدت فى 

10-03-1996 برقم ايداع    3415وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع  / امتداد شارع التسعين الشمالى محطة وطنية القرنفل

Egyption International Gas  ) 1013 - الشركه المصريه الدوليه لتكنولوجيا الغاز ) غازتك

Technology Company( )E-I-G-TEC ( GASTEC شركة سبق قيدها برقم     294350 قيدت فى 

10-03-1996 برقم ايداع    3415وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / نزله كوبرى العاشر امتداد جسرالسويس - تقاطع طريق القاهره السماعيلية الصحراوى مع الطريق 

الدائرى امام موقف سيرفس العاشر القديم

1014 - ليندا جي ام بي اتش شركة سبق قيدها برقم     41563 قيدت فى 13-10-2009 برقم ايداع    

20571وفى تاريخ  28-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع : 21 شارع 

طلعت حرب - قصر النيل

1015 - جرو اند جلو GROW AND GLOW شركة سبق قيدها برقم     94889 قيدت فى 2016-06-28 

برقم ايداع    20540وفى تاريخ  28-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 16 

أ ش الحسن - مساكن الشيراتون - قسمالنزهة
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1016 - على عبدا قطماوى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     130473 قيدت فى 23-01-2019 برقم ايداع    

3531وفى تاريخ  28-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - مصنع بالدور 

الول عقاررقم 36 شارع ثلجة الزهراء بالمنطقه الصناعيه الكيلو 18 - جسر السويس - السلم

1017 - فيوتشر للدهانات شركة سبق قيدها برقم     163736 قيدت فى 22-03-2021 برقم ايداع    13656

 G2 وفى تاريخ  28-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع - فرع - محل رقم

الدور الرضي هاي لند مول قطعه 6 التجمع الثالث منطقه الندلس -

1018 - الزهيرى للحاق العمالة المصرية بالخارج شركة سبق قيدها برقم     181423 قيدت فى 

16-02-2022 برقم ايداع    9841وفى تاريخ  28-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تعديل العنوان - عمارة رقم 25 - اول شارع يمين متفرع من شارع الخلفاء الراشدين - العجمى هانوفيل - قسم 

الدخيلة

1019 - رامى فوزى عبدالغفور فرج ل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     183405 قيدت فى 2022-03-17 

برقم ايداع    17213وفى تاريخ  28-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان - 

بجوار محطة مياه الشرب - بى العرب - الباجور المنوفية بملك فوزى عبدالغفور فرج ا

1020 - الشرق الدولية للتجارة Orient International Trading LTD ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     

31136 قيدت فى 18-03-2008 برقم ايداع    5886وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

Open Air  الدور الرضي باوبن اير مول بمدينتي E بالمبني رقم ED01BD محافظة القاهرة الوحدة رقم

Mall Madinaty - طريق القاهرة السويس

1021 - اونكس لتجارة الرخام والجرانيت اشرف على ابراهيم البكل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     35423 

قيدت فى 27-12-1998 برقم ايداع    7105وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

سوهاج افتتاح الفرع / المحجر رق 7774 تراخيص الحايوه

1022 - اونكس لتجارة الرخام والجرانيت اشرف على ابراهيم البكل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     35423 

قيدت فى 27-12-1998 برقم ايداع    7105وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - مدينة بدر - الحرفية ) د ( قطع ارقام 265 الى 271

1023 - الندي ابو سمبل للستيراد والتصدير ش م م شركة سبق قيدها برقم     50820 قيدت فى 

10-03-2011 برقم ايداع    4101وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

العنوان ليصبح / A2 عمارة 18 الدور الثاني - كازان مول السياحة - 6 اكتوبر

1024 - ميدل ايست تاج لتجارة لعب وملبس الطفال شركة سبق قيدها برقم     65596 قيدت فى 

15-04-2013 برقم ايداع    8563وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية العين 

رقم G54 بقطعة الرض رقم B الكائنة بالمنطقة التجارية مول طنطا - مدينة طنطا - محافظة الغربية - كمنفذ بيع 

وتعيين / محمد مجدى قطب قطب السعدنى برقم قومى 29911191600497 مدير فرع

1025 - ميدل ايست تاج لتجارة لعب وملبس الطفال شركة سبق قيدها برقم     65596 قيدت فى 

15-04-2013 برقم ايداع    8563وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الوحده رقم 116/116A الدور الرضى التجارى ) الول ( - سيتى ستار - مدينة نصر - كمنفذ بيع وتعيين مدير 

فرع / عادل حسن عبد الحكيم

1026 - ميد فيرت مصر للتجارة Mid Fert Misr for trade شركة سبق قيدها برقم     74173 قيدت فى 

29-05-2014 برقم ايداع    12810وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 

افتتاح الفرع / طريق برج النور - بلجاى - المنصورة

1027 - حسام الدين موسي رمضان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     76327 قيدت فى 25-12-1996 برقم 

ايداع    7305وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان : قطعة رقم 

11 بلوك 27004فى المنطقة الصناعية ب, ج
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1028 - بلو مارينBlu Marine )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     78258 قيدت فى 01-12-2014 برقم 

ايداع    29039وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء فرع الشركة 

بالعنوان / فندق الفستون -  ك 25 - مدينه مرسي علم

1029 - المشرق للستيراد و التصدير شركة سبق قيدها برقم     82016 قيدت فى 19-04-2015 برقم ايداع    

11044وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة A2 عمارة 18 الدور الثاني - 

كازان مول السياحة - 6 اكتوبر

1030 - تعليم لخدمات الدارة Taaleem Management Services شركة سبق قيدها برقم     96337 

قيدت فى 21-08-2016 برقم ايداع    25910وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة تعديل العنوان : الوحدة رقم )N3-01( بالدور الثالث بالمبني نيبتون رقم )2( بالقطعة رقم 12 محور 

كريزي ووتر

1031 - جاليريا ديجيتال للتجارة وخدمات االتكنولوجيا  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     97796 قيدت فى 

13-10-2016 برقم ايداع    31161وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / الوحدة رقمك A2-14 سيتى سنتر الماظة

1033 - فيترين لصناعه الملبس الجاهزه ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     110331 قيدت فى 

03-10-2017 برقم ايداع    36523وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الدور الرضي - المصنع رقم 11 - شارع انابيب البترول - المنطقة الصناعية -

1034 - الجمال للنظمة الصناعية شركة سبق قيدها برقم     112754 قيدت فى 14-11-2017 برقم ايداع    

44333وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اغلق الفرع -  رقم 3112 علي 

القطعه رقم 140 التجمع الثالث - مجمع كرنفال الصناعي - المنطقة الصناعية 3 - 6 اكتوبر

1035 - الجمال للنظمة الصناعية شركة سبق قيدها برقم     112754 قيدت فى 14-11-2017 برقم ايداع    

44333وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / وحدة صناعية رقم 

)3/706 ( المنطقة الصناعية 800 فدان

1036 - الء للتنميه العقاريه شركة سبق قيدها برقم     113181 قيدت فى 12-05-1997 برقم ايداع    5228

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 10 شارع كمال الدين 

حسين الدور الول غرفة بالشقة رقم ) 6 ( الشيراتون

1037 - هود للبرمجيات شركة سبق قيدها برقم     121924 قيدت فى 07-06-2018 برقم ايداع    25427

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / 7 شارع الجولف

1038 - بارما شوز للحذيه PARMA SHOES شركة سبق قيدها برقم     135323 قيدت فى 

19-05-2019 برقم ايداع    21400وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

قطعة رقم 22ب / بلوك 27006 / المنطقة الصناعية ب / العبور /

1039 - ايليجانت ELEGANT شركة سبق قيدها برقم     138066 قيدت فى 31-07-2019 برقم ايداع    

31973وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح الفرع / الدور الرضى 

بملكية امانى احمد العيسوى -شبراملكان

1040 - موبيشاسترا للتكنولوجيا  MOBISHASTRA TECHNOLOGIES شركة سبق قيدها برقم     

143390 قيدت فى 05-12-2019 برقم ايداع    51964وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة 7 مكرر شارع عبد الوهاب القاضى - ارض الجولف - مدينة نصر-

MK to supply electronic and electrical  1041 - إم ك لتوريد الجهزة الليكترونية والكهربائية

devices شركة سبق قيدها برقم     144271 قيدت فى 24-12-2019 برقم ايداع    54882وفى تاريخ  

29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - محل رقم 1 عقار 8 شارع نبيل 

محمود - ارض الجولف - مدينة نصر اول
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1042 - ساينس لب للتوريدات شركة سبق قيدها برقم     144995 قيدت فى 08-01-2020 برقم ايداع    

1014وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 4 ش يسرى جوهر 

- مدينة نصر

1043 - البيان للحذية الرياضية شركة سبق قيدها برقم     147550 قيدت فى 26-02-2020 برقم ايداع    

9250وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية جزء من القطعه 117 ب صناعي 

بالمنطقه الصناعيه )ب,ج( - بلوك 30000 - و هو عباره عن دور الميزانين و الدور الول علوي من المبني

1044 - اكسب للبرمجياتEksab شركة سبق قيدها برقم     149863 قيدت فى 17-06-2020 برقم ايداع    

17609وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - مكتب رقم 4 , 

15 ش حسن صبرى - الزمالك

1045 - المحمدى للمطاعم والمشروعات السياحية شركة سبق قيدها برقم     150758 قيدت فى 2020-07-09 

برقم ايداع    20305وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتاح الفرع / محل 

بالدور الرضى و الول و الثانى علوى 9 - ش محمود شاهين متفرع من ش سكة سندوب

1046 - ايجى جيت لنظمه الوتوماتيك Egy Gate For Automatic systems شركة سبق قيدها برقم     

153571 قيدت فى 09-09-2020 برقم ايداع    30116وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة الدور الول ارضى بالعقار رقم 2 شارع المروة - متفرع من شارع مصرف مسطرد - شبرا 

الخيمة ثان - القليوبية

W INTERNATIONAL REAL ESTATE  1047 - دبليو انترناشونال للستثمار العقارى

INVESTMENT شركة سبق قيدها برقم     154662 قيدت فى 29-09-2020 برقم ايداع    33772وفى 

تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / قطعة ارض رقم ) G8 ( الحى 

الثالث من منطقة بيت الوطن

W INTERNATIONAL REAL ESTATE  1048 - دبليو انترناشونال للستثمار العقارى

INVESTMENT شركة سبق قيدها برقم     154662 قيدت فى 29-09-2020 برقم ايداع    33772وفى 

تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - التجمع الول البنفسج 2 - 

العقار رقم 37

FOUR BROTHERS FOR SECURITY AND  1049 - فور برازرز للمن والحراسة

GUARDING شركة سبق قيدها برقم     154780 قيدت فى 30-09-2020 برقم ايداع    34080وفى 

تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة يكون المركز الرئيسى / إدارى رقم 3 عماره 

17 المرحلة الولى استثمارى - زهراء مدينة نصر بجوار المحكمة العسكرية - القاهرة

1050 - كابيتال لينك للتطوير شركة سبق قيدها برقم     155723 قيدت فى 19-10-2020 برقم ايداع    

37332وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / 235 الدور 

الرضى - بالقطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع الخامس

1051 - كابيتال لينك للتطوير شركة سبق قيدها برقم     155723 قيدت فى 19-10-2020 برقم ايداع    

37332وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 40 شارع الثورة 

- مصر الجديدة

1052 - كابيتال اوفيس فورنتشر Capital Office Furniture شركة سبق قيدها برقم     156707 قيدت فى 

05-11-2020 برقم ايداع    40710وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

مصنع بشارع الغفير المتفرع من شارع المزرعه - ارض جمعيه النصر - المنطقة الصناعية بابو زعبل - الخانكه 

- ابو زعبل - السيد / محمد محفوظ انور محفوظ - مدير لفرع - رقم القومي 28504240101134
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1053 - كابيتال اوفيس فورنتشر Capital Office Furniture شركة سبق قيدها برقم     156707 قيدت فى 

05-11-2020 برقم ايداع    40710وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الدور الثاني بمعرض مؤمن وبشار - 253 شارع التسعين الشمالي - التجمع الخامس - السيد / محمد محفوظ انور 

محفوظ - مدير لفرع - رقم القومي 28504240101134

1054 - احمد محمد جمعه محمد عاصى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     156993 قيدت فى 2020-11-17 

برقم ايداع    42393وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان : 

فيل اول  علوي – العقار رقم 208 المناطق السكنية -  الحى الحادى عشر- مجاورة 79, ا العاشر من رمضان 

نموذج أ

1055 - ايكون نيوترشن للمستلزمات الطبية شركة سبق قيدها برقم     158441 قيدت فى 13-12-2020 برقم 

ايداع    47066وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان : فيل ثاني 

علوي – العقار رقم 208 المناطق السكنية -  الحى الحادى عشر- مجاورة 79, ا العاشر من رمضان نموذج أ

1056 - كيوت كات 

 CUTE CUT شركة سبق قيدها برقم     160930 قيدت فى 27-01-2021 برقم ايداع    4340وفى تاريخ  

29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المحل التجاري رقم 25B - بالمنبي التجاري بمنتجع 

ستيل القاهرة الجديدة - الكائن برقم 9- 9 أ - محور محمد نجيب بمنطقة المستثمرين الشمالية - بالتجمع الول - 

القاهرة الجديدة - القاهرة

1057 - كيوت كات 

 CUTE CUT شركة سبق قيدها برقم     160930 قيدت فى 27-01-2021 برقم ايداع    4340وفى تاريخ  

29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / محل داخل فندق رينيسانس الكائن 

بالتجمع الول

1058 - كيوت كات 

 CUTE CUT شركة سبق قيدها برقم     160930 قيدت فى 27-01-2021 برقم ايداع    4340وفى تاريخ  

29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح الفرع / الوحدة التجارية رقم 

AVENUE-MALL الكائنة بالمول التجارى F بالدور B بالمبنى BB-F7-BB-F8

 PELLE INTERNATIONAL 1059 - بيللى انترناشونال لتصنيع وبيع المنتجات الجلدية ومستلزماتها

شركة سبق قيدها برقم     164552 قيدت فى 05-04-2021 برقم ايداع    16302وفى تاريخ  2022-05-29   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع 29 ش عثمان بن عفان

1060 - فايبرو للصحة الحيوانية ) مصر Phibro Animal Health )Egypt(LLC ) شركة سبق قيدها برقم     

167410 قيدت فى 14-06-2021 برقم ايداع    26917وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان : الغرفة رقم )3( - الوحدة الدارية رقم 205 - الطابق الثاني فوق الرضي بالمبنى 

التجاري الداري )Plus Mall(  والمقام على قطعة الرض رقم 6 - منطقة الخدمات 2 تجاري إداري - بالقطعة 

رقم )74 / 68 ( بالمستثمرين الجنوبية

1061 - حمدي حسيني حسيني ليمونه لتجارة وتوزيع الدوية شركة سبق قيدها برقم     168430 قيدت فى 

06-07-2021 برقم ايداع    30930وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ 

افتتاح الفرع / شارع صقر متفرع من شارع الستاد

ELMEYDAN COMPANY FOR PROJECT  1062 - الميدان لدارة المشروعات

MANAGEMENT شركة سبق قيدها برقم     172124 قيدت فى 09-09-2021 برقم ايداع    42034وفى 

تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / حديقة الطفل شارع ابو داوود 

الظاهرى مع شارلع احمد فخرى الوحدة رقم / 3 بالد=ور الرضى
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1063 - بحر العرب للحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج شركة سبق قيدها برقم     172847 قيدت فى 

22-09-2021 برقم ايداع    44527وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوا ن- 17 شارع فيصل ) ابراج الهدى برج أ ( الهرم - الجيزة

1064 - محمد فوزى للتجارة والمقاولت شركة سبق قيدها برقم     174463 قيدت فى 20-10-2021 برقم 

ايداع    49715وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا افتتاح الفرع / شقة رقم 13 

الدور الرابع علوى امام المستشفى العام

1065 - شركة الجليل للستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم     175048 قيدت فى 01-11-2021 برقم 

ايداع    51623وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر اغلق الفرع -  9 

شارع المطار امام مدرسه رجاك بجوار حي جنوب الغردقه -

1066 - شركة الجليل للستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم     177008 قيدت فى 30-11-2021 برقم 

ايداع    57815وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر 

اغلق الفرع - 9 شارع المطار امام مدرسه رجاك بجوار حي جنوب الغردقه -

1067 - طيبه الشام للصناعة Taiba Alsham For Industry شركة سبق قيدها برقم     177663 قيدت 

فى 12-12-2021 برقم ايداع    60080وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

جزء من المصنع الكائن بناحية الكيلو )131( طريق وادي النطرون - العلمين

1068 - أجرى اكسيز للستثمار الزراعي ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     178622 قيدت فى 

27-12-2021 برقم ايداع    63422وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح الفرع / بلبيس الكيلو 4,200 طريق بلبيس - جمعية العدلية

1069 - أجرى اكسيز للستثمار الزراعي ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     178622 قيدت فى 

27-12-2021 برقم ايداع    63422وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى 

الجديد افتتاح الفرع / قطعه رقم )30( بمنطقة الفرافرة القديمة

1070 - ايس ورلد لللعاب الترفيهية Ice World شركة سبق قيدها برقم     178835 قيدت فى 

02-01-2022 برقم ايداع    64335وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر الوحدة رقم 103 الطابق الثالث - مركز سيتي سنتر - الدهار

1071 - هيثم محمد جمال عبدالغنى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     179682 قيدت فى 16-01-2022 برقم 

ايداع    2692وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 6 

الدور الول بعد الرضى بالعقار رقم 6 شارع نهرو خلف الميرلند

1072 - ار  ام  تي للتصنيع والتوريد  R M  T شركة سبق قيدها برقم     183292 قيدت فى 2022-03-16 

برقم ايداع    16727وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح الفرع / 

عمارة 31 سينكو 2000 وحدة 17 دور التانى اول

1073 - كوانتم للتجاره والتسويق ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     1015 قيدت فى 12-07-1998 برقم ايداع    

3042وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء شارع سيف بجوار 

صيدلية فهمي

1074 - كوانتم للتجاره والتسويق ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     1015 قيدت فى 12-07-1998 برقم ايداع    

3042وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء فرع 1 النيل تقسيم الياسببي , 

أسيوط

1075 - كوانتم للتجاره والتسويق ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     1015 قيدت فى 12-07-1998 برقم ايداع    

3042وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الغاء فرع 9 ش عمر بن عبد 

العزيز - القصر
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1076 - طارق ابراهيم محمود ابراهيم وشريكه لنتاج الموتوسيكلت وقطع غيارها شركة سبق قيدها برقم     

4912 قيدت فى 18-06-2000 برقم ايداع    640وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة اسيوط افتتاح الفرع / العقار رقم 344 شارع 33 - قسم اول اسيوط )المعلمين (

1077 - طارق ابراهيم محمود ابراهيم وشريكه لنتاج الموتوسيكلت وقطع غيارها شركة سبق قيدها برقم     

4912 قيدت فى 18-06-2000 برقم ايداع    640وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة كفر الشيخ افتتاح الفرع / شقة بالدور الثانى - نمرة 6 - الحامول

1078 - طارق ابراهيم محمود ابراهيم وشريكه لنتاج الموتوسيكلت وقطع غيارها شركة سبق قيدها برقم     

4912 قيدت فى 18-06-2000 برقم ايداع    640وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية افتتاح الفرع / شقة بالدور الثانى بناحية نشوه

1079 - طارق ابراهيم محمود ابراهيم وشريكه لنتاج الموتوسيكلت وقطع غيارها شركة سبق قيدها برقم     

4912 قيدت فى 18-06-2000 برقم ايداع    640وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحيرة افتتاح الفرع / محل دور اول علوى بالعنوان - مدخل البعادية

1080 - طارق ابراهيم محمود ابراهيم وشريكه لنتاج الموتوسيكلت وقطع غيارها شركة سبق قيدها برقم     

4912 قيدت فى 18-06-2000 برقم ايداع    640وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع / 35 , 37 شارع شنن - شقة رقم 1 بالدور الول القسم اليمن

1081 - طارق ابراهيم محمود ابراهيم وشريكه لنتاج الموتوسيكلت وقطع غيارها شركة سبق قيدها برقم     

4912 قيدت فى 18-06-2000 برقم ايداع    640وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القصر افتتاح الفرع / السواقى - الصياغ - بندر القصر

1082 - طارق ابراهيم محمود ابراهيم وشريكه لنتاج الموتوسيكلت وقطع غيارها شركة سبق قيدها برقم     

4912 قيدت فى 18-06-2000 برقم ايداع    640وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة سوهاج افتتاح الفرع / ش ترعة نجع حمادى - سوهاج

1083 - طارق ابراهيم محمود ابراهيم وشريكه لنتاج الموتوسيكلت وقطع غيارها شركة سبق قيدها برقم     

4912 قيدت فى 18-06-2000 برقم ايداع    640وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع /  35 , 37 ش شنن محل بالدور الرضى القسم اليمن رقم 1

SGBEgypt for Scaffolding and  1084 - اس 0جى 0 بى مصر للشدات والسقالت المعدنية

FormWork SAE شركة سبق قيدها برقم     8280 قيدت فى 05-03-2002 برقم ايداع    1173وفى 

تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الشقة رقم 18 الدور الثالث 

فوق الرضى عمارة رقم 126 شارع النزهة - ميدان تريمف

1085 - شركه رايتكس للمفروشات والستائر شركة سبق قيدها برقم     12491 قيدت فى 07-02-2005 برقم 

ايداع    714وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - بارض الفطيم 

مول كايرو فيستيفال وحدة رقم 009 - 0

1086 - شركه رايتكس للمفروشات والستائر شركة سبق قيدها برقم     12491 قيدت فى 07-02-2005 برقم 

ايداع    714وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - بارض الفطيم 

مول كايرو فيستيفال وحدة رقم 0044 - 0

1087 - كايرو كير سيرفيس شركة سبق قيدها برقم     15885 قيدت فى 10-08-2005 برقم ايداع    11274

وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 6 ش صلح ذو الفقار 

العباسية

1088 - ثرى ول ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     22594 قيدت فى 12-02-2007 برقم ايداع    2357

وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان - فندق منتجع خليج 

النكرى لجونا بيتش القائم بالكيلو 17 جنوب مرسى علم

Page 597 of 1274 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

1089 - عيسى للسيارات ومراكز الخدمة ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     25886 قيدت فى 2007-07-19 

برقم ايداع    14378وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان 

ليصبح / 24 شارع حمودة محمود - شقه 101 - الدور الول

1090 - عيسى للسيارات ومراكز الخدمة ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     25886 قيدت فى 2007-07-19 

برقم ايداع    14378وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع بالعنوان 

الكائن / 24 شارع محمد فرج تقسيم المحافظه - قسم اول المنصوره

1091 - عيسى للسيارات ومراكز الخدمة ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     25886 قيدت فى 2007-07-19 

برقم ايداع    14378وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع بالعنوان 

الكائن  12 شارع محمد داود من شارع عبد السلم عارف قسم اول المنصوره

1092 - عيسى للسيارات ومراكز الخدمة ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     25886 قيدت فى 2007-07-19 

برقم ايداع    14378وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع بالعنوان 

الكائن - 8 شارع محمد داود شارع عبد السلم عارف  -  اول المنصوره

1093 - عيسى للسيارات ومراكز الخدمة ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     25886 قيدت فى 2007-07-19 

برقم ايداع    14378وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع بالعنوان 

الكائن /  بنقيطه مركز المنصورة

1094 - عيسى للسيارات ومراكز الخدمة ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     31260 قيدت فى 2008-08-21 

برقم ايداع    18362وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع الكائن 

بالعنوان / 12 شارع محمد داوود من شارع عبد السلم عارف

1095 - عيسى للسيارات ومراكز الخدمة ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     31260 قيدت فى 2008-08-21 

برقم ايداع    18361وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع بالعنوان 

الكائن / 24 ش محمد فرج - تقسيم المحافظة - قسم اول المنصورة

1096 - عيسى للسيارات ومراكز الخدمة شركة سبق قيدها برقم     31260 قيدت فى 05-12-2017 برقم 

ايداع    47713وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع بالعنوان 

الكائن / نقيطه مركز المنصورة

1097 - عيسى للسيارات ومراكز الخدمة ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     31260 قيدت فى 2008-03-26 

برقم ايداع    6412وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع الكائن 

بالعنوان /  8  ش محمد داود عبد السلم عارف مركز خدمة المنصورة  للسيارات - قسم اول المنصورة -

1098 - بلو ويفز رد سى ) ش ذ م م ( شركة سبق قيدها برقم     34694 قيدت فى 17-09-2008 برقم ايداع    

20114وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر مركز صحي داخل فندق 

أرابيل أزور الكائن بطريق الكورنيش – بجوار الميناء – الغردقه .

1099 - بلو ويفز رد سى ) ش ذ م م ( شركة سبق قيدها برقم     34694 قيدت فى 17-09-2008 برقم ايداع    

20114وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر ملكز صحى داخل فندق 

عربية اير ازور الكائن بطريق الكورنيش - بجوار الميناء .

1100 - ديباك غاشيام باهيلوانى وشريكيه)شركة تضامن( شركة سبق قيدها برقم     54996 قيدت فى 

16-11-2011 برقم ايداع    21720وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : مكتب رقم )3( بالدور الرضي- عمارة 11 / 2 -  نموذج 57 شارع الجزائر - المعادى الجديدة

1101 - النور للمقاولت والتوريدات ش م م شركة سبق قيدها برقم     56426 قيدت فى 05-02-2012 برقم 

ايداع    2563وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح الفرع / محجر 

رقم )466( - الجبل وادى سنور -بناحية غياضة -
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1102 - بفرلى هيلز للحلويات المتطورة )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     76861 قيدت فى 2014-09-29 

برقم ايداع    23489وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل رقم 2/ 12 

-14 خدمات بفرلي هيلز - الشيخ زايد

1103 - الهندسية لتطوير انظمة الطاقة - ايه اس دى  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     77261 قيدت فى 

22-10-2014 برقم ايداع    25068وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - العقار رقم 6 - الدور الثانى - شقة 4 - ش مصطفى رفعت - مساكن الشيراتون

1104 - اليت للتجارة و المقاولت )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     78297 قيدت فى 02-12-2014 برقم 

ايداع    29135وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء فرع الكائن 

بالعنوان : وحدة رقم 9 - مجمع مطاعم تيفولي دوم بوليفار - منطقه مصطفي كامل

1105 - مصر لكرة القدم ش م م شركة سبق قيدها برقم     80001 قيدت فى 05-02-2015 برقم ايداع    

3162وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح - 2005 أ 

مبني نايل سيتي - البرج الجنوبي - مكتب رقم )4( الدور 27 - كورنيش النيل

1106 - مصر لكرة القدم ش م م شركة سبق قيدها برقم     80001 قيدت فى 05-02-2015 برقم ايداع    

3162وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 2005 أ مبنى نايل سيتى - البرج 

الجنوبى - مكتب رقم 4 الدور 27 كورنيش النيل

1107 - الصافى السورية لطباعة الملبس شركة سبق قيدها برقم     84908 قيدت فى 26-07-2015 برقم 

ايداع    20798وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل المركز الرئيسي 

ليصبح/ الدور الثالث فوق الرضى من المصنع فقط الكائن بمدينة العبور - المنطقة الصناعية أ - محافظة القليوبية 

قطعة رقم 13 - بلوك 13037

1108 - شركة اس اتش تريدنج ليمتدSH Trading Limited شركة سبق قيدها برقم     86207 قيدت فى 

13-09-2015 برقم ايداع    25829وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - شقة رقم 6 الدور الثانى - الكائنة فى حى النرجس فلت - المنطقة الولى شارع التسعين الجنوبى 

فيل رقم 95 التجمع الخامس

1109 - شركة اوبو ايجيبت للتجارة و التوزيع شركة سبق قيدها برقم     86394 قيدت فى 20-09-2015 برقم 

ايداع    26612وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / المحل 

التجارى الكائن بالدور الرضى ب )10( مبدان بقطر

1110 - درويش لصناعة الزجاج D.G.I((Darwish Glass Industry Company شركة سبق قيدها 

برقم     92573 قيدت فى 12-04-2016 برقم ايداع    12195وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الجيزة القطعة رقم 3 منطقة التوسعات الشمالية وامتدادها

1111 - جيمناي للمنشأت العقارية Gemini For Real Estate شركة سبق قيدها برقم     94081 قيدت فى 

31-05-2016 برقم ايداع    17471وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

2005 أ أبراج النايل سيتى - البرج الجنوبى -الدور 27 - مكتب رقم 5 - كورنيش النيل - رمله بولق

1112 - جاليريا ديجيتال للتجارة وخدمات االتكنولوجيا شركة سبق قيدها برقم     97796 قيدت فى 

23-10-2017 برقم ايداع    39508وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

الغاء فرع المبني الداري رقم)B102-22(  - داخل القرية الذكية - طريق مصر السكندرية الصحراوى -

 - 1113

الوطنية ريل استيت لدارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     110443 قيدت فى 09-10-2017 برقم ايداع    

37087وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  : 248 الدور 

الول رقم 1 الحى الرابع التجمع الخامس القاهرة الجديدة – القاهرة
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1114 - جرينوفاشين                     Greenovation شركة سبق قيدها برقم     126612 قيدت فى 

23-10-2018 برقم ايداع    44691وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

يكون المركزالرئيسي لدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان التالي :-

 وحدة رقم  )TH 42 B , TH 42 A,TH 37,TH26A,TH 25 A , TH 24 A   )–بالدور الثالث-   

بالمول التجاري ميراج مول – التجمع الول طريق مصر السويس الصحراوى

1115 - الفاطمية للنقل الجماعى شركة سبق قيدها برقم     127315 قيدت فى 08-11-2018 برقم ايداع    

47515وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / 1373 كورنيش 

النيل - ابراج اغاجان - برج 5 مركز النيل التجارى

1116 - دافينشى للنتاج الفنى Da Vinci شركة سبق قيدها برقم     129202 قيدت فى 23-12-2018 برقم 

 B11  - ايداع    54682وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان

نموذج 4 عمارات الشركة المصرية الكويتية شارع كورنيش المعراج العلوي – المعادي البساتين – القاهرة

1117 - إى سمارت لنظمه الحاسبات شركة سبق قيدها برقم     129447 قيدت فى 27-12-2018 برقم ايداع    

55848وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / شقه رقم 

3 - قطعه 9377 - شارع هدي شعراوي

1118 - الدلتا لتدوير الزيوت - دلتا أويل Delta Oil شركة سبق قيدها برقم     129463 قيدت فى 

27-12-2018 برقم ايداع    55946وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

افتتاح الفرع / الدور الرابع رقم 7 ش ابن مرزوق - سابا باشا

1119 - كونكت يونيون شركة سبق قيدها برقم     129772 قيدت فى 08-01-2019 برقم ايداع    864وفى 

تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : عقار )11( مربع )1154( 

شارع عمر بن الخطاب - شيراتون النزهة

1120 - فيستا سيستمز للقواطيع Vista Systems for partitions شركة سبق قيدها برقم     134950 

قيدت فى 07-05-2019 برقم ايداع    20021وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان :الكائن فى المكتب الدارى بالدور الول بالمبنى رقم 65 منطقة الورش الحرفية بأراضي 

المنطقة الصناعية - التجمع الثالث

1121 - نيلوس فودز Nilos Foods شركة سبق قيدها برقم     140475 قيدت فى 02-10-2019 برقم ايداع    

41276وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع : الوحدة رقم 28 

بقطعة الرض رقم 28 بلوك C4 مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الكائنه بارض سى بى سى الصناعى 

بمنطقة المطورين

1122 - نيلوس فودز Nilos Foods شركة سبق قيدها برقم     140475 قيدت فى 02-10-2019 برقم ايداع    

41276وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع : الوحدة رقم 8 

بقطعة رقم 8 بلوك C4 بمنطقة الصناعات الصغيرة و المتوسطة بمجمع سى بى سى الصناعى بقطعة الرض رقم 

5

1123 - المجموعة الستثمارية العالمية للتصدير والتجارة والخدمات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     

145433 قيدت فى 16-01-2020 برقم ايداع    2245وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة عقار رقم377 جنوب الكاديمية خلف الداون تاون- التجمع الخامس-

1124 - سواج داتا للدعاية والعلن Swag Data شركة سبق قيدها برقم     147702 قيدت فى 

27-02-2020 برقم ايداع    9681وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان -  حي الرابع بلوك 19048 ك – العبور – محافظة القليوبية .
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1125 - الشركة السويسرية لدارة المستشفيات          Swiss For Hospitals Managment شركة سبق 

قيدها برقم     152903 قيدت فى 27-08-2020 برقم ايداع    27795وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الدور الثالث بالعقار المقام علي القطعه رقم 234-الحى الثانى- 

التجمع الخامس- القاهرة.

1126 - اروماتيك جروب لصناعة الرضيات AROMATIC GROUP شركة سبق قيدها برقم     158373 

قيدت فى 10-12-2020 برقم ايداع    46818وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنوفية قطعه رقم )222-223( امتداد المنطقه الصناعيه الخامسه - السادات

1127 - أو بى ام للخدمات التعليمية     OBM FOR EDUCATION SERVICES شركة سبق قيدها 

برقم     158914 قيدت فى 20-12-2020 برقم ايداع    48549وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - مبنى اليونانى - الدور الثالث - وحدة رقم 322 - 11 ش يوسف 

الجندى - باب اللوق - التحرير

1128 - وات تو? للدعاية?   WHAT TO    شركة سبق قيدها برقم     159768 قيدت فى 04-01-2021 برقم 

ايداع    368وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - الوحدة رقم ) 

T 15 ( بالدور الثانى والكائن بالمركز التجارى الترفيهى ) ايدن سنتر ( حى الشيخ زايد

1129 - جاد ميد لتجارة وتوزيع مستحضرات التجميل والمكملت الغذائيه Gad Mid شركة سبق قيدها برقم     

162176 قيدت فى 22-02-2021 برقم ايداع    8676وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/ 9 شارع نبيل الوقاد ) المروة( - شقه 503

1130 - فلورستا Flowrista شركة سبق قيدها برقم     164538 قيدت فى 05-04-2021 برقم ايداع    

16268وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى ليصبح / 

العقار رقم 190 منطقة شرق اكاديمية الشرطة 2 - قسم القاهرة الجديدة

1154 - كورتينا للتجارة و التوريدات Cortina For Trading And Supplies شركة سبق قيدها برقم     

140130 قيدت فى 25-09-2019 برقم ايداع    40075وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / وحدة رقم s3:55 بالدور الول بالمركز التجارى داون تاون - التجمع 

الخامس .

1131 - كونسيرن تيتان 2 المساهمة Concern Titan 2 - مؤسسة طبقاً لقانون دولة روسيا التحادية شركة 

سبق قيدها برقم     168264 قيدت فى 30-06-2021 برقم ايداع    30307وفى تاريخ  30-05-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع : المكتب رقم 309 - الدور الثالث بالمركز التجارى 

تريفيوم سكوير الكائن بالقطعتين رقم 329 , 330 بالقطاع الثالث - شارع التسعين الشمالى - التجمع الخامس

1132 - جى ال تى مصر لدارة المشروعات GLT Egypt شركة سبق قيدها برقم     175573 قيدت فى 

10-11-2021 برقم ايداع    53523وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - المكتب رقم c242  - مبنى ترفيوم سكوير – القطاع الثالث – القاهرة الجديدة – التجمع الخامس 

– القاهرة

1133 - أبو علم للدواجن شركة سبق قيدها برقم     181071 قيدت فى 10-02-2022 برقم ايداع    8249

وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح الفرع / العقار بحوض ابو يحيى - 

عزبة الجنادى - خلوة سنهرة

1134 - سيجما للتصميمات والديكورات شركة سبق قيدها برقم     187676 قيدت فى 08-03-2021 برقم 

ايداع    1775وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدة الدارية رقم 

b01-g19,b01-m06 ) بقطعة الرض الواقعة جنوب طريق العين السخنة بعد نفق وادى دجلة باتجاه العين 

السخنة مشروع مايندهاوس كمبس mindhaus campus وذلك يتم نقل قيد السجل

1135 - شركة تنمية التجارة والتوزيع )تنمية( شركة سبق قيدها برقم     4667 قيدت فى 04-12-2006 برقم 

ايداع    18781وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع
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1136 - شركة مودرن ديستر يبيوشن شركة سبق قيدها برقم     22382 قيدت فى 31-01-2007 برقم ايداع    

1634وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط محل تجارى رقم 7 الكائن بعقار 

الحاج / جمال عبد المقصود توفيق بشارع اسيوط سوهاج - امام مدخل النخيله القبلى

1137 - لوتس ابر ايجيبت للمنتجات الحيوية ش م م شركة سبق قيدها برقم     24438 قيدت فى 2007-05-10 

برقم ايداع    8715وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح الفرع المنيا - 

مدينة المنيا - المدينة الصناعية

1138 - الملذ للتجارة والصناعة ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     33977 قيدت فى 05-08-2008 برقم 

ايداع    17166وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع قطعه رقم 

110 ال250 فدان - مدينة بدر

1139 - بايو اواسيز للتجارة والتصدير ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     40834 قيدت فى 2009-08-26 

برقم ايداع    17924وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح الفرع جنوب 

التحرير قطاع تحدي الفالوجا - محطة 39 قطعه 14

1140 - العتال للحديد والصلب ش م م شركة سبق قيدها برقم     42011 قيدت فى 02-11-2009 برقم ايداع    

12149وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع رقم 9/ ب / 2013 

بطريق مصر اسماعيلية الصحراوي - قسم النزهه

1141 - برسوم جروب شركة سبق قيدها برقم     50819 قيدت فى 10-03-2011 برقم ايداع    4098وفى 

تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 172 ش الحجاز

1142 - مغامرات للنشطة الترفيهية و رحلت السفاري شركة سبق قيدها برقم     58231 قيدت فى 

07-05-2012 برقم ايداع    9585وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل الفرع 9 شارع كوبري القبه - الوايلي - القاهرة

1143 - مغامرات للنشطة الترفيهية و رحلت السفاري شركة سبق قيدها برقم     58231 قيدت فى 

07-05-2012 برقم ايداع    9585وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل 

الفرع شقه رقم 302 - برج علي ابن ابي طالب - بالعقار رقم 1 شارع قاسم امين متفرع من شارع الجمهورية - 

قسم ثان اسيوط

Business Solutions Company  1144 - بيزينيس سوليوشنز كومباس ايجيبت بى اس سى

Kompass Egypt BSC شركة سبق قيدها برقم     63469 قيدت فى 17-01-2013 برقم ايداع    1366

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة العقار رقم 129 شارع 7 -

1145 - ميدتيرانيان بارتنرز للطاقة Mediterranean Energy Partners شركة سبق قيدها برقم     

84709 قيدت فى 13-07-2015 برقم ايداع    20721وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان : العقار رقم 12 ج - الدور الرضى - مرتفعات الجولف

1146 - الصقر لنظمة كاميرات المراقبة شركة سبق قيدها برقم     86248 قيدت فى 14-09-2015 برقم 

ايداع    25988وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم 2 

مول بانوراما الشروق - مدينة الشروق

1147 - فتحى محمد احمد السيد و شريكيه شركة سبق قيدها برقم     94382 قيدت فى 09-06-2016 برقم 

ايداع    18541وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع التابعه 

للشركة / 34 شارع تورين المتفرع من شارع مصطفي كامل - كمبوند اليكس روز - المنتزه ثالث - السكندرية

1148 - فتحى محمد احمد السيد و شريكيه شركة سبق قيدها برقم     94382 قيدت فى 09-06-2016 برقم 

ايداع    18541وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع العقار 

رقم 1 شارع بطل السلم - سيدي جابر
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1149 - يو دى سى للستثمار U D C INVESTMENT ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     123569 قيدت 

فى 30-07-2018 برقم ايداع    32495وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الدور الثالث فوق الرضى بالعقار الكائن فى 231 - القطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع 

الخامس

The Engineering  Company For  1150 - الشركة الهندسية للخدمات و المقاولت الكهربائية

Electrical Construction Service Ecc شركة سبق قيدها برقم     130218 قيدت فى 2019-01-17 

برقم ايداع    2532وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - مكتب 

رقم M04 - الكائن بالطابق الرابع من العقار رقم 86 - ش عباس العقاد - مدينة نصر اول

1151 - امباور بانكر تريدنج للخدمات البترولية Empower Bunker Trading شركة سبق قيدها برقم     

134872 قيدت فى 05-05-2019 برقم ايداع    19711وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السويس مكتب ادارى - بالدور الخامس - بالعقار رقم 11 - شارع رياض واحمد عبدالعزيز - بفندق ردس 

- بور توفيق - تعيين/ محمد احمد محمد شيخون مدير للفرع

1152 - امباور بانكر تريدنج للخدمات البترولية Empower Bunker Trading شركة سبق قيدها برقم     

134872 قيدت فى 05-05-2019 برقم ايداع    19711وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السويس اغلق فرع بالعنوان /مكتب رقم 1 بالدور الرضي بالعقار رقم 11 شارع رياض واحمد 

عبدالعزيز بفندق ردس - بور توفيق

Health And Beauty International For            1153 - هيلث اند بيوتى انترناشيونال للتجارة

Trade شركة سبق قيدها برقم     139374 قيدت فى 09-09-2019 برقم ايداع    37181وفى تاريخ  

31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - عمارة رقم 106 شارع عبد الحميد 

جودة السحار - منطقة - البنفسج 1 التجمع الول قسم القاهرة الجديدة

1155 - ابراهيم خليل محمدمحمد خليل وشريكته شركة سبق قيدها برقم     146497 قيدت فى 2020-02-05 

برقم ايداع    5702وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع شارع 

سعد زغلول - القبابات - اطفيح - الجيزة

1156 - شركة سيتى بلند ) ش.ذ.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     149597 قيدت فى 10-06-2020 برقم 

ايداع    16797وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عمارة 3010 - زهراء 

مدينة نصر .

National Company For Transport  1157 - الوطنية لصناعة وسائل النقل والتنميه الزراعيه

Industry And     Agricultural         Development N    -Mcv شركة سبق قيدها برقم     

152245 قيدت فى 13-08-2020 برقم ايداع    25503وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة سوهاج 3 شارع المخبز اللى امام ادارة مرور سوهاج

1158 - شوز كلوب Shoes Club شركة سبق قيدها برقم     153197 قيدت فى 02-09-2020 برقم ايداع    

28778وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع محل تجاري رقم 

)13.15( ب الدور )البدروم( بالبرج رقم 3 ابراج سيتي مول - شارع عطيه الصوالحي - مدينة نصر

1159 - شوز كلوب Shoes Club شركة سبق قيدها برقم     153197 قيدت فى 02-09-2020 برقم ايداع    

28778وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل تجاري رقم 

619 و الكائن في جراند مول المعادي - الدور الرابع- بعد الرضي و الميزانين

1160 - تريو لخدمة صحة الحيوان TRIO FOR ANIMAL HEALTHCARE SERVICE شركة سبق 

قيدها برقم     157865 قيدت فى 03-12-2020 برقم ايداع    45391وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدة رقم 6 بالدور الرضى بالعقار المقام على القطعة رقم 12 الحى الثانى 

المنطقة الثالثة التجمع الخامس .
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1161 - محمد شعبان لتجاره الدوية البيطرية  فارم ام اس اتش MSH Farm شركة سبق قيدها برقم     

158514 قيدت فى 13-12-2020 برقم ايداع    48139وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة المنوفية افتتاح الفرع قطعه الرض رقم 219 المنطقه السادسة مركز السادسة

1162 - إى في للخدمات البترولية 

EV FOR PETROLEUM SERVICES شركة سبق قيدها برقم     161604 قيدت فى 2021-02-11 

برقم ايداع    6815وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع خط 

النتاج الكائن بمصنع مصر للبترول مجمع الخلط و التعبئة - مرغم - قسم العامرية

1163 - تماراى أم ار لداره المطاعم و الحفلت 

  Tamarai MR شركة سبق قيدها برقم     166646 قيدت فى 30-05-2021 برقم ايداع    23766وفى 

تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع بالعنوان الكائن ) مطعم و لونج 

بلفدير (  بالدور الول بفندق جولدن ان و المطله علي شارع احمد عرابي - ميدان سفنكش - العجوزة

1164 - ويذن ايرث Within Earth شركة سبق قيدها برقم     177660 قيدت فى 12-12-2021 برقم ايداع    

60060وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل المركز الرئيسي بالعنوان / 

الشقة رقم 6 بالدور الثالث بالعقار رقم 44 شارع سوريا - المهندسين

GREEN FARM EGYPT FOR IMPORT AND   1165 - جرين فارم ايجيبت للستيراد و التصدير

EXPORT شركة سبق قيدها برقم     180873 قيدت فى 08-02-2022 برقم ايداع    7129وفى تاريخ  

31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - فيل 167 - البنفسج - التجمع الول

ELGEZIRY FOR CONTRACTING AND  1166 - الجزيري للمقاولت والستشارات الهندسية

ENGINEERING CONSULTATION شركة سبق قيدها برقم     182660 قيدت فى 2022-03-06 

برقم ايداع    13902وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 14 

ش الرحمة من عبدالحميد مكى البساتين

1167 - محمد محمد محمد عبده وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     184646 قيدت فى 11-04-2022 برقم 

ايداع    22488وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان - محلة  

ابو على - طريق المحلة المنصوره السريع - المحلة الكبرى - الغربية - عقار بجوار مسجد المام

1168 - بى كابيتال انفستمنت B Capital Investments ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     187183 

قيدت فى 07-12-2020 برقم ايداع    1645وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاح الفرع / وحده رقم GF020 مول العرب - ميدان جهينة
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النشاط

1 - شركة الندلس الطبية ش م م شركة سبق قيدها برقم     31143 قيدت فى 18-03-2008 برقم ايداع    

5914 وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . استيراد وتصدير وتسويق وتوزيع 

الدويه والمستلزمات الطبية وكافه مستلزمات الصيدليات وشركات الدويه وأدوات التجميل وخلفه وكذلك 

توكيلت شركات الدويه والمستلزمات الطبية والتصنيع لدى الغير مع مراعاة إحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطه.

2 - نول للمخبوزات NOLA ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     46436 قيدت فى 16-06-2010 برقم ايداع    

13690 وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 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

3 - الصفا للعمال المتكامله والستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم     48622 قيدت فى 2010-10-19 

برقم ايداع    22725 وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح /  

الستثمار والتطوير والتسويق العقارى والسكان وبناء وتملك وتأجير وبيع واستغلل الوحدات السكنية والدارية 

والتجارية- تخطيط واقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات - المقاولت العامة والمتكاملة 

والمتخصصة واعمال التشييد والبناء والتشطيبات والديكور - اعداد التصميمات وتقديم الستشارات الهندسية 

والشراف الفنى والهندسى على تنفيذ المشروعات -  مقاولت صيانة المبانى-  الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية والتوريدات العمومية- التجارة العامة فى كل ما هو مسموح به قانونا  مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008- تلتزم الشركة 

باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال 

الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات النختصة وبما ل يخل لحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض-  مع مراعاة احكام 

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

ان 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 فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

4 - شركة الوشتر )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     60535 قيدت فى 13-09-2012 برقم ايداع    18828 

وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط جديد لغرض الشركة ليصبح النشاط كالتالى : 

التصدير فيما هو مسموح به قانونا -  التوريدات العمومية و تجارة وبيع جميع انواع قطاعات اللمونيوم 

واكسسوارته ومستلزماتها من البلستيك - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المطابخ وال ثاث واللوميتال وشبش 

الحصيرة وانتاج فلتروافران المطابخ ومستلزمات الفران للمطابخ  . مع مراعاة أحكام القوانين وا للوائح والقر 

ارات الساريه وبشرط إستصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه .  ويجوز للشركه أن تكون لها مصلحه 

أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالً شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقاً لحكام القانون
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5 - الجارحى للبناء والتشييد وانشاء الطرق شركة سبق قيدها برقم     121138 قيدت فى 15-05-2018 برقم 

ايداع    21919 وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 

وادارتها واستغللها وصيانتها .  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  شراء وبيع وتاجير وامتلك الراضى 

بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق )مياه / صرف صحى / كهرباء / تليفونات /  طرق( واعدادها للبناء او 

بيعها بحالتها او بعد اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه والداريه  والترفيهيه لتمليكها 

او تاجيرها او اداراتها او استغللها لحسابها او لحساب الغير  القيام بأعمال التشييد والبناء ورصف الطرق مع 

مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

ويجوز 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  طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

6 - برنتو للبلستيك شركة سبق قيدها برقم     124175 قيدت فى 14-08-2018 برقم ايداع    34966 وفى 

تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : توريد البلستيك . اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع البلستيك

7 - بنجوين للستثمار Penguin investment شركة سبق قيدها برقم     144815 قيدت فى 2020-01-05 

برقم ايداع    566 وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تشغيل وادارة 

المطاعم الثابتة والكافيتريات والكافيهات . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . توريد وتوزيع وبيع 

الوجبات السريعه والمياه والمشروبات والعصائر . التصدير مع مراعاة القانون رقم 118 لسنة 1975 والتوكيلت 

التجارية والتوريدات العمومية . تصنيع وتوزيع وتسويق وبيع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبيه 

والمستهلكات الطبية وتصنيعها لدى الغير . تعبئة وتغليف وتجارة المواد الغذائية والتعبئة والتغليف لدى الغير . 

تصنيع وتوزيع وتوريد وبيع الكواب والعبوات الورقيه والبلستيكية . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه 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 او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

8 - فوو للتوريدات VOO شركة سبق قيدها برقم     153393 قيدت فى 07-09-2020 برقم ايداع    29753 

وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التوريدات العمومية . التجارة العامة 

والتوزيع في ما هو مسموح به قانونا . المقاولت العامة . التصدير و التوكيلت التجارية .   تقديم الستشارات في 

كافة المجالت ) فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة 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 ( 

اداره وتشغيل وتجهيز المطاعم والكافتريات والكافيهات والمولت التجارية . الستثمار العقارى وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة و يجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه معا 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 تشتريها او تلحقها بها وذالك طبقا لحكام القانون .
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9 - اندستر ماتير سبلى ـ Industrial Material Supply شركة سبق قيدها برقم     160785 قيدت فى 

25-01-2021 برقم ايداع    3920 وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به / التوريدات العمومية علي الخص توريد المستلزمات والمواد 

الصناعية / الستيراد والتصدير / توريدات المعدات واللت ومهماتها ومواسير البترول والغاز ومستلزماتها وقطع 

غيارها وتوريد المنظفات والمن الصناعي وتوريد المستلزمات الكهربائية وتوريد الصاج والحديد وخدمات الشحن 

والتفريغ وتنظيف تنكات البترول والتخليص المن للزيوت والخامات البترولية والمواد الصلبة ونقل الخامات 

البترولية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل 

المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة أى حق في مزاولة غرضها إل 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 أن أو تشترك بأي 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

10 - كونتراريس آند باعقيل Contreras and Baaghil شركة سبق قيدها برقم     167205 قيدت فى 

10-06-2021 برقم ايداع    25905 وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

إقامة وتشغيل وإدارة مراكز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية وتدريب موظفين وعاملين ومديرين في مجال 

الموتيلت والفنادق والمطاعم والمنشأت السياحية .اداره وتشغيل الفنادق والقري السياحية والموتيلت والمطاعم 

والكافتيريات الثابتة مع مرعاه الوزاري رقم 350 لسنه 2011 بشان شركات الدارة الفندقية وشروط وإجراءات 

الترخيص بها . تقديم الستشارات السياحية فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية 

والستشارات   والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زياده راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطه الشركات العامله في مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في الماده 27 من قانون راس 

المال ولئحته التنفذية . وذلك دون الخلل بأحكام 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 شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مر أو الخارج . 

كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

11 - خروج  الشركة من مظلة القانون رقم 159 لسنة 1981 ودخولها الى مظلة قانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017. شركة سبق قيدها برقم     167723 قيدت فى 20-06-2021 برقم ايداع    28005 وفى تاريخ  

08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تقديم خدمات اختبار وتحليل عينات الصخور والتربة 

المتعلقة بمجال التعدين والخدمات المرتبطة بشركات التعدين واستكشاف المعادن. تصميم وإنشاء وتجهيز مختبرات 

تحليل عينات الصخور والتربة والمعادن. معامل تحاليل واختبارات المعادن. تقديم الستشارات للمختبرات العاملة 

في مجال التعدين ومراجعة أعمال المختبرات )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية 

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 أن تندمج أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

20 - النور الفضى للتجارة شركة سبق قيدها برقم     58476 قيدت فى 20-05-2012 برقم ايداع    10535 

وفى تاريخ  09-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / التجاره العامه و التوريدات 

العموميه فيما هو مسموح به قانونا - التصدير - اداره المشروعات و المولت التجاريه - المقاولت العامه - اداره 

و تشغيل الكافيهات و المطاعم ) الثابته( - محل لبيع الحلوي الشرقيه و الغربيه - مع مراعاه القرار الوزاري رقم 

626 لسنه 2010 بشان شركات الداره الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها مع مراعاه احكام القوانين و 

اللوائح و القرارات الساريه و بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه
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31 - تبوك للصناعات الدوائية مصر شركة ذات مسئولية محدودة وشريكيها شركة سبق قيدها برقم     13465 

قيدت فى 18-04-2005 برقم ايداع    3948 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة هو : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية البشرية والمستحضرات الحيوية والمكملت الغذائية والغذية 

والعشاب والمكملت العشبية والدوية البيطرية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات 

والمطهرات وتصنيع كل ما سبق لدى الغير  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص الزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوة مع الشركات 

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

يجوز بها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية

12 - ربيز لتكنولوجيا المعلوماتRabeez شركة سبق قيدها برقم     174579 قيدت فى 25-10-2021 برقم 

ايداع    50129 وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح/  أنشطة 

داخل قانون الستثماررقم 72 لسنة 2017 - صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة -

صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجى- 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها -اعمال تصميم وانتاج 

البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها -انتاج المحتوى 

اللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات -ادخال البيانات على الحاسبات بالوسائل اللكترونية.  

اعمال التوصيف والتصميم والتطوير 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 - انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات - انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت 

وتطويرها .   النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدى من صوت وصورة وبيانات الى محتوى رقمى بما فى 

ذلك رقمنة المحتوى العلمى والثقافى والفنى .   أنشطة خارج قانون الستثماررقم 72 لسنة 2017 - تقديم 

الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق بأسواق 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 ولئحته 

التنفيذية ( -تنظيم المؤتمرات والمعارض فيما عدا المعارض السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حدة - اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية.  مع اللتزام باغراد 

حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدة - وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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 

او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلط طبقا لحكام القانون.

 Q.C.S  MIDDEL EAST AFRICA 13 - كيو سى اس ميدل ايست افريكا كواليتي سرتيفيكيت سرفيس

شركة سبق قيدها برقم     175869 قيدت فى 15-11-2021 برقم ايداع    54379 وفى تاريخ  

08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح منح واعتماد شهادات الجوده  والبيئة والسلمه والصحه المهنيه وسلمه 

الغذاء وعلمات الجوده الدوليه والقليميه والجنبيه أو اى شهادات نظم اداره محليه أو دوليه أخرى بالمطابقه 

بالمواصفات الدوليه والمحليه_ تدريب وإعداد وتأهيل المؤسسات النتاجية والخدميه والتعليمية والفنيه لنظم الداره 

والجوده وتنميه الموارد البشريه وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول اعمالً شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تخقيق غرضها فى مصر او فى 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك بقاً لحكام القانون
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14 - إيليت الدولية للخدمات الهندسية

 Elite International For Engineering Services شركة سبق قيدها برقم     179188 قيدت فى 

05-01-2022 برقم ايداع    1108 وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

ادارة المشروعات. مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية و وفقاً لما ورد 

بموافقة واجراءات الترخيص بها . المقاولت العامة والمتكاملة وأعمال التشطيبات والديكور. اعداد دراسات 

الجدوى للمشروعات . الشراف على تنفيذ المشروعات . تقديم الستشارات الهندسية والفنية والمالية ) فيما عدا 

الستشارات القانونية والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ و كذا الستشارات المالية 

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

سوق المال ولئحته التنفيذية (. التصميمات الهندسية . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال 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 طبقاً لحكام القانون.

15 - بلزا للتطوير السياحى Plaza Tourist Development شركة سبق قيدها برقم     184201 قيدت فى 

31-03-2022 برقم ايداع    20697 وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

انشطه قانون 72:  اقامه و تشغيل الفنادق الثابته و يخوت السفاري , و الموتيلت , و الشقق و الجنحه الفندقيه , و 

القري السياحيه , و النشطه المكمله او المرتبطه بذلكسواء كانت خدميه او ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافيه 

, و استكمال المنشات الخاصه بها  واتوسع فيها, علي ال يقل مستوي الفنادق و الموتيلت و الشقق و الجنحه 

الفندقيه و القري السياحيه عن ثلثه نجوم , و ال يزيد اجمالي مساحه الوحدات المبيعه منها علي نصف اجمالي 

المساحات المبنيه من الطاقه اليونيه للمشروع. اقامه و تشغيل المراكز التجاريه بالمناطق النائيه و المجتمعات 

العمرانيه الجديده . تخطيط  و اقامه وتنميه المناطق العمرانيه والمناطق الصناعيه والمجتمعات والمناطق النائيه 

والمناطق خارج الوادي القديم . انشطه خارج قانون 72 : اقامه و تشغيل و اداره مدن الملهي الترفيهيه فى المدن 

والمجتمعات العمرانيه الجديده  و ما تضمنه من فيديو جيم , سيميليتور بلي ستيشن (. اقامه و تشغيل المطاعم و 

الكافيتريات الثابته. مع اللتزام بافراد حسابات مستقله و مركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار . و 

ذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه , و بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه 

هذه النشطه و يجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها  التي تزاول اعمال شبيهه 

باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج . كما يجوز لها ان تندمج في شركه اخري او 

معها او ان تتحول الي شركه من طبيعه اخري و ذلك كله طبقا لحكام القانون

16 - شركة الوهبه ايجيبت للصناعات الغذائيه شركة سبق قيدها برقم     2904 قيدت فى 21-06-2001 برقم 

ايداع    500 وفى تاريخ  09-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مطحن ومصنع لجرش 

الحبوب وصومعة تخزين الحبوب والغلل وجرش وتنقية وغربلة وتهيئة الحبوب والحاصلت الزراعية والبقوليات 

بكافة أنواعها ومعالجتها الكترونيا بالليزر)سورتكس( وتعبئتها وتغليفها والحاصلت  والمنتجات الزراعية والحبوب 

) الرز وكسر الرز والسكر والشاي والقمح والفول والعدس والذرة والصويا والسورجام والفول السوداني .......

الخ( وتنقيتها وخلطها وتجهيزها وتعبئتها وكذلك تهيئة جميع البذور والحبوب والمحاصيل الزراعية والعشاب 

والنباتات الطبية والعطرية والتوابل والبهارات بكافة انواعها واصنافها والمكرونة والياميش والمكسرات والفواكهة 

والخضراوات الطازجة والمجففة وتجهيزها وتنقيتها وتعبئتها ومخازن مبردة لحفظ الحبوب والحاصلت الزراعية 

وصوامع الغلل وغربلة التقاوي والبذور لجميع انواع واصناف الحبوب والبذور والحاصلت الزراعية والبقوليات 

والتجار فيها تداولها وخاصة بذور تقاوي البرسيم وجميع النباتات الطبية والعطرية بكافة انواعها واصنافها وجميع 

أنواع الفواكهة والموالح  والخضراوات الطازجة والعلف )الفلرس والبرتقال والبصل والثوم و......الخ( 

والتجار في بيع جميع النواتج والمخلفات من كسر وقشوركافة الصناف والنواع الموضحة بعاليه والناتجة عن 

الجرش والغربلة والتنقية وتصدير لجميع منتجات وسلع جمهورية مصر العربية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة المضافة.
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64 - بكين للتوريدات العمومية BEIJING شركة سبق قيدها برقم     131828 قيدت فى 24-02-2019 برقم 

ايداع    8630 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التصدير والتوريدات 

العمومية / تقديم خدمات رجال العمال من )فاکس - تصوير - تليفون - كتابة كمبيوتر( / تجارة الرخام والجرانيت 

/ تجارة الخضروات والفاكهة وتجارة الجملة والتجزئة

65 - القلعة لتجارة وصناعة الكيماويات شركة سبق قيدها برقم     135520 قيدت فى 23-05-2019 برقم ايداع    

22181 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع لعاده 

تعبئه وخلط الكيماويات والسمدة والكيماويات الزراعية والمنظفات الكيماوية وتكرير المواد البتروكيماويات 

وصناعة كيماويات معالجة المياه / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السلفونيك / التجارة العامة والتوزيع للمواد 

الكيماوية بكافة أنواعها وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح و القرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك باي 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 أن 

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ل حكام القانون

17 - الشركة المصرية المتحدة للمخابز ش م م شركة سبق قيدها برقم     4093 قيدت فى 07-06-1999 برقم 

ايداع    590 وفى تاريخ  09-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . اقامة مصنع لنتاج 

الحلويات والحلوى الجافة والحلوى من عجين وتصنيع المكرونة . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع المواد 

الغذائية الوسيطة والنهائية من مخبوزات والعجائن والبيتزا والكرواسون والباتيه والكيك والحلويات بصفه عامه 

والوجبات الجاهزة وجميع منتجات اللبان والمربات والعصائر والغذية المحفوظة . إنشاء وتصنيع وإدارة المخابز 

بجميع أنواعها واستيراد وتجارة وتجهيز وصيانة وتعبئة وتغليف وحفظ وتجميد وتحميص وتثليج وتوزيع وتسويق 

القمح ومشتقاته واستيراد وتجارة الحبوب والبقول والبهارات ومنتجاتها وبدائلها وانتاج واستيراد الخبز بكافة أنواعه 

والمخبوزات والحلويات المجمده والجافه والحلويات بكافه انواعها والعجائن والخبز الجاف, والنواشف, وجميع 

المنتجات الغذائيه الطازجه والمجمده, وكذا وانتاج واستيراد وتجارة الحلويات الجافه والحلوى من عجين, وخبز 

التورتيل  الجاف والمجمد والبسكويت والبسبوسه, والسمبوسك الجاف والمجمد, وكافه انواع المخبوزات بصفه 

عامه والعصائر والمكرونة والمواد الغذائيه بصفه عامة وجميع منتجات اللبان تامه التصنيع ومشتقاتها بصفه عامه 

والجبان بأنواعها المختلفه والمياه الصالحه للستخدام الدمي وأية أنشطة مكملة أو ملحقة تكفل استغلل الطاقات 

المتاحة لحساب الشركة او لحساب الغير وإستيراد جميع مستلزمات إنتاج المخبوزات والعصائر ومنتحات اللبان 

ومشتقاتها, والبيض المبستر ومشتقاتها  والجبان ومشتقاتها  بكافه انواعها والحلويات بصفه عامه من المواد الولية 

ومحسناتها وكذا المحسنات ومواد الخام  بكافه انواعها وجميع أنواع مواد التصنيع والتغليف والتعليب سواء بغرض 

التجار والتوزيع واللت ومعدات المخابز بكافة أنواعها للستخدام لحساب الشركه والغير سواء بغرض التصنيع 

او التجار, وكذا التجارة  العامة والتوزيع لصالح الغير والتوريدات العموميه بصفه عامه  فيما هو مسموح به 

قانوناً مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه 

النشطة . التصدير والذى يشمل  تصدير كافه منتجات الشركة وكذا المنتجات التى تقوم بتوزيعها للغير . تلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم 

أعمال الوكالة التجارية ولينشئ تأسيس الشركة أي حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركه أن 

تكون لها مصلحة أو تشترك بأي 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 ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك وطبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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18 - راية لللكترونيات ش.م.م  Raya Electronics ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     5327 قيدت فى 

06-06-2000 برقم ايداع    2978 وفى تاريخ  09-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اعمال التجارة 

والتوزيع والتسويق لحساب الشركة والغير للمنتجات والجهزة اللكترونيه والتكنولوجيا المتقدمه والتليفونات 

المحمولة بانواعها وقطع غيارها ومستلزماتها والخطوط اللزمة لتشغيلها كذلك الجهزة والدوات الكهربائية بكافة 

انواعها - اعمال الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية للمصانع والشركات في حدود غرض الشركة للمنتجات 

الوطنية والجنبية المرتبطة او المكملة للنشطة السايقة واعمال الصيانة للجهزة والمنتجات - اعمال المقاولت 

وشبكات التصالت السلكية واللسلكية بكافة انواعها وقطع غيارها ومستلزماتها وانشار مراكز الخدمة وصيانتها-

مقدمو خدمة تمويل استهلكي

19 - النور الفضى للتجارة شركة سبق قيدها برقم     58476 قيدت فى 20-05-2012 برقم ايداع    10535 

وفى تاريخ  09-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / التجاره العامه و التوريدات 

العموميه فيما هو مسموح به قانونا - التصدير - اداره المشروعات و المولت التجاريه - المقاولت العامه - اداره 

و تشغيل الكافيهات و المطاعم ) الثابته( - محل لبيع الحلوي الشرقيه و الغربيه - مع مراعاه القرار الوزاري رقم 

626 لسنه 2010 بشان شركات الداره الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها مع مراعاه احكام القوانين و 

اللوائح و القرارات الساريه و بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه

skills  for  technology  and  coring                                21 - مهارات للتكنولوجيا و الحفر

STC شركة سبق قيدها برقم     76451 قيدت فى 15-09-2014 برقم ايداع    21859 وفى تاريخ  

09-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إقامة وتشغيل وإدارة مراكز التدريب لتنمية وتأهيل 

الموارد البشرية / إعداد دراسات الجدوى / تقديم الستشارات بصفة عامة 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 فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 

الماده 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية / تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر 

والستكشاف وتشمل )صيانه ابارالبترول وتنشيطها وصيانه معدات الحفر والمضخات البترولية / حفر ابار المياه 

والبار الغير عميقه اللزمة لغراض البترول / العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة / معالجة السطح 

من التسريبات / الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي / فحص وصيانه واصلح مواسير النتاج والحفر 

ومواسير تغليف البار )القيسون( وخطوط النابيب البترولية / صيانه واصلح رؤوس البار البترولية المياه 

وبلوف محطات البترول المياه( / التوكيلت التجارية / التصدير / التجارة العامة فيما هو مسموح به قانوناً / 

mud pump - ( التوريدات العمومية وتوريد قطع غيار وأجهزة ومعدات الحفر والنتاج والمضخات

Stabilizer  - Mud system  - Shale Shaker   ( / ادارة المشروعات وتقديم خدمات التعهيد ) تشغيل 

الغير ( / توريد جميع انواع المواد الكيماوية والطفله اللزمة لعمليات حفر وابار البترول والمياه وكذلك النتاج 

والمعالجة والتخزين / صيانة وتشغيل كافة أجهزة ومعدات الحفر والنتاج مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالً 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 

طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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22 - الكنزللستثمار والتجاره  ELKENZ  FOR INVESTMENT AND  TRADING شركة سبق 

قيدها برقم     86513 قيدت فى 22-09-2015 برقم ايداع    26994 وفى تاريخ  09-05-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح غرض الشركه . التوكيلت التجاريه . التجاره العامه والتوزيع فيما هومسموح به قانونا . اقامه 

المعارض لتجاره السيارات مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007ومراعاه قرار رئيس 

جمهوريه مصرالعربيه رقم 356 لسنه 2008 تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنه 1982 والقانون رقم 

121لسنه 1982فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشىء تاسيس الشركه اى حق فى 

مزاوله  غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل 

باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض . مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه , وبشرط 

استصدارالتراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطه . ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه اوتشترك 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 اوتشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه .

23 - تيم للتسويق الرياضى Team شركة سبق قيدها برقم     87954 قيدت فى 17-11-2015 برقم ايداع    

32886 وفى تاريخ  09-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   تجارة وبيع وتوزيع المستلزمات الرياضية.  

اقامة وتنظيم المسابقات الرياضية والندوات والمؤتمرات والمهرجانات.  اقامه وتنظيم الحفلت العامه-خدمات 

المجال الرياضي وتشمل الداره او التسويق او التشغيل او اداره اللعاب الرياضيه او انشاء النديه الخاصه او 

الكاديميات او النديه الصحيه او مراكز اللياقه البدنيه.   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 أوتشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

24 - بيج BIG شركة سبق قيدها برقم     91592 قيدت فى 13-03-2016 برقم ايداع    8367 وفى تاريخ  

09-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة / انتاج الفلم السينمائية والتليفزيونية والفيديو 

والمسرحيات والمسلسلت الذاعية والتليفزيونية وبيع وعرض الفلم السينمائية والمسرحيات والمسلسلت 

الذاعية والتليفزيونية وافلم الفيديو وإنتاج البرامج التليفزيونية/ إقامة وتشغيل وإدارة دور العرض السينمائية / 

تملك وإدارة وانشاء وتجهيز الستديوهات وأماكن التصوير ودور العرض وتأجيرها او استئجارها )كل ما سبق 

اعمال المونتاج وكافة العمال الفنية من )تصوير داخلي او خارجي    فيما عدا تملك استوديوهات البث الذاعي(   

التجارة العامة والتوزيع لكل ما هو  صوت   ميكساج   دوبلج   مونتاج   تحميض نيجاتيف   تصحيح ألوان(   

تأجير كافة المعدات للتصوير والضاءة وبيعها )فيما عدا التأجير التمويلي(/تنظيم المهرجانات  مسموح به قانونا   

والحفلت العامة /شراء وبيع واستغلل حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالنشاط /انتاج المحتوي اللكتروني بصورة 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات  تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وانشاء نظم المعلومات اللكترونية /اعداد 

البحاث العلمية /تقديم الستشارات في المجال العلمي )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا 

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(إقامة وتشغيل مراكز لعداد وتدريب الموارد البشرية /نشر 

وتوزيع الكتب  /تصميم المواقع اللكترونية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

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

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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25 - الهلل جروب لستصلح الراضى والنتاج الحيوانى شركة سبق قيدها برقم     129602 قيدت فى 

02-01-2019 برقم ايداع    282 وفى تاريخ  09-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة / 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا واستصلح الراضي والنتاج الحيواني في كافة مجالتة 

وملحقاتة  وتوزيعة وذلك دون اخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه للشركات وغيرها التى تزاول اعمال 

مشابهه باعمالها او التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج . كما يجوز لها ان تندمج فى شركة 

اخرى او معها او ان تتحول الى شركة من طبيعة اخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون

PRESTIGE ENGINEERING AND  26 - بريستيج للنشاءات و الخدمات الهندسية

CONSTRUCTION SERVICES شركة سبق قيدها برقم     148068 قيدت فى 05-03-2020 برقم 

ايداع    10858 وفى تاريخ  09-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو: المقاولت العامة. 

إعداد التصميمات الهندسية . إشراف على تنفيذ المشروعات . التوريدات العمومية . إدارة المشروعات الهندسية. 

إعداد الدراسات و البحوث الفنية و القتصادية و دراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية فى مجال البنية 

الساسية.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من 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 فى 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

27 - نوتراهيلث لتوريد وتعبئة الغذية الصحية NUTRA HEALTH شركة سبق قيدها برقم     150040 

قيدت فى 22-06-2020 برقم ايداع    18170 وفى تاريخ  09-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : تصنيع وتعبئة وتغليف الغذية والمكملت الصحية لدي الغير / توريد الغذية الصحية / التصدير ذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الزمة لممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج في شركة اخري او ان تتحول 

الى شركة من طبيعة اخري ذلك طبقا لحكام القانون

28 - تو ايه وان ام جروب A 1 M GROUP 2 شركة سبق قيدها برقم     164810 قيدت فى 

11-04-2021 برقم ايداع    17223 وفى تاريخ  09-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح دعاية واعلن•  -

تصنيع وتجهيز  ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافيهات  - مركز خدمة وصيانة مركبات ووسائل النقل  -

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح بة قانونا   تشكيل وتشغيل المعادن لدى الغير  - وسائل النقل لدى الغير  -

تصنيع المواد الغذائية والمشروبات لدى  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  - التوريدات العمومية  - -

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق  استصلح واستزراع الراضي البور او الصحراوية . ومنها   - الغير  -

ويشترط فى الحالتين ان تكون  استزراع الراضى المستصلحة   - الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع   -

الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع . وان تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع وليس 

ادارة المشروعات  توزيع المياة الطبيعية  - تصنيع وتعبئة المياة الطبية لدى الغير  - الرى بطريق الغمر   -

الستيراد  تجارة السيارات  - انشاء وادارة المراكز التجارية  - ادارة مشروعات النتاج الحيوانى  - الزراعية  -

والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 و القانون رقم 121 لسنة 

1982 فى شان سجل المستورين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية , ول ينشي تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة 

غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض التسويق فيما عدا التسويق العقاري   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذا النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمالها شبيهه باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غراضها 

فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
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29 - تكامل مصر للعمال الذكية

Integrity Egypt For Smart Business شركة سبق قيدها برقم     166165 قيدت فى 2021-05-19 

برقم ايداع    22025 وفى تاريخ  09-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة/التصدير -

التوريدات العمومية- التوكيلت التجارية -تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال 

الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة أى حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض-تجارة وتوريد وبيع 

وتوزيع أجهزة التصالت السلكية واللسلكية وشبكات الكمبيوتر وشبكات المن الصناعي والحريق وكاميرات 

المراقبة-مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج  الحربي رقم 64 لسنة 2003.-المقاولت العامة والمتخصصة.  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناً-وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار الترخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة-ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول أعمالً شبية بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج 

كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون

30 - زوم ميديا شركة سبق قيدها برقم     174908 قيدت فى 31-10-2021 برقم ايداع    51218 وفى تاريخ  

09-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :تجارة الدوات المكتبية /تجارة وبيع وتوزيع الكتب 

النتاج الفنى والتوزيع للفلم السينمائية  ومستلزمات التعليم /تعبئة وتغليف لدى الغير/تنظيم الحفلت العامة .   

والتليفزيونية والفيديو والمسرحيات والمسلسلت الذاعية والتليفزيونية وكافة العمال الفنية من ) تصوير   صوت   

ميكساج   دوبلج  مونتاج   تحميض نيجاتيف   تصحيح الوان ( ايجار وتاجير معدات التصوير من الغير وللغير 

تجارة جميع مستلزمات التصوير ايجار وتأجير ديكورات ومستلزمات التصويرالفنى   وذلك دون الخلل بالحكام 

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

ويجوزللشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبية بأعمالها او التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها طبقآ 

لحكام القانون.

32 - أونكس للستيراد والتصدير  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     77818 قيدت فى 13-11-2014 برقم 

ايداع    27225 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1. الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية والتجارة العامة والتوزيع فى كل ما هو مسموح  به قانونا  2. المقاولت 

العامة والمتخصصة والمتكاملة ومقاولت التشطيب 3. ادارة المشروعات ) فيما عدا الفندقية ( والهيكلة الدارية 

واعداد دراسات الجدوى للمشروعات  4. اقامة وادارة وتشغيل مراكز التدريب لتنمية وتأهيل واعداد الموارد 

البشرية 5. تقديم الستشارات فى كافة المجالت ) 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 فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( 6. الوساطة فى انهاء الجراءات الدارية لدى الجهات غير الحكومية 7. تقديم 

خدمات رجال العمال من ) فاكس , تصوير , تليفون (8. اقامة وتشغيل مصنع لتقطيع وجلى وتلميع الرخام 

والجرانيت . مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر 

العربية رقم 356 لسنة 2008 . تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 

1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية , ول ينشى تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة 

غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة 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 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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33 - سوبك للحلول الذكية  SOBEK for Smart Solution ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     78194 

قيدت فى 30-11-2014 برقم ايداع    28821 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : تقديم الستشارات التسويقية والفنية في مجال تطوير وتنمية المشروعات )كل ماسبق فيما عدا مايتعلق 

بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق 

رأس المال ولئحته التنفيذية( - التصدير والتوزيع )لكل ما هو مسموح به قانوناً( - تلتزم الشركة بأحكام القانون 

رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية, 

ولينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض / تقديم الستشارات في مجال تكنولوجيا 

المعلومات, وتسويق البرامج المتعلقة بالحلول التكنولوجية المصرفية والمتعلقة بالتصالت والبنية التحتية / 

التدريب علي نظم المعلومات والحلول الذكية وتنظيم الندوات والمحاضرات والمعارض المتعلقة بنشاط الشركة 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 أعمالً 

شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية

158 - شركة سومة باي للسياحة )ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     19866 قيدت فى 02-08-2006 برقم ايداع    

11694 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح نشاط الشركة: تنظيم رحلت سياحية جماعية او 

فردية داخل مصر او خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل واقامة وما يلحق بها من خدمات طبقا 

لحكام الفقرة )أ( سياحة عامة وفقاً لحكام القانون رقم 38 لسنة  1977  والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008 

ولئحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 209 لسنة 2009 وضوابط وزارة السياحةو ذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية, و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطةو يجوز 

للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقاً 

لحكام القانون.

34 - شركة مجموعة الثقة العربية للتجارة والستيراد والتصدير Arab Trust Group  )ش.م.م( شركة سبق 

قيدها برقم     79449 قيدت فى 15-01-2015 برقم ايداع    1312 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح غرض الشركة : التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  الستيراد و التصدير و 

التوكيلت التجارية .   التوريدات العمومية . المقاولت العامة و المتكاملة و المتخصصة . الستثمار في مجال 

الزراعي و الثروة الحيوانية و السمكية و الداجنة .    مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 و ما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 .    تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982 و القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين و تنظيم اعمال الوكالة التجارية , ول ينشىء 

تأسيس الشركة اي حق مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخبص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة و بما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القارات 

السارية و بشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

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

ذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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35 - شركة شيفرون مصر للتوزيع Chevron Egypt For Distribution شركة سبق قيدها برقم     

85369 قيدت فى 13-08-2015 برقم ايداع    22630 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة . التجارة والتوزيع والستيراد والتصدير فى كل ما هو مسموح به قانونا .  تلتزم الشركة باحكام 

القانون القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين ولينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض.  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 أعما ل 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 طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية

36 - اي بورتل للمقاولت E-PORTAL )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     104480 قيدت فى 

11-04-2017 برقم ايداع    13505 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

اداراه المشروعات . التشغيل والصيانة العامة للمباني ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحي  . تجميع 

وتركيب وحدات معالجة المياه وتنقية المياه بكافة انواعها . أعمال المقاولت العامة والمقاولت الخاصة بمحطات 

وشبكات المياه والصرف الصحي . اعمال المقاولت الكهربية والميكانيكية ومقاولت ترميم المباني والتوريدات 

العامة . مع مراعاه احکام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة 

النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه من الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة بأعمالها او ) التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج فيما عدا منطقه شبه 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا , كما يجوز لها أن تندمج في الهينات السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية

164 - نايا سير للتجارة شركة سبق قيدها برقم     112766 قيدت فى 15-11-2017 برقم ايداع    44345 

وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح/ التجارة العامه و التوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا  -  التوريدات العموميه  للمحاصيل الزراعية باختلف انواعها من الخضروات والفواكه 

-  التصدير - الخدمات اللوجيستية من الشحن والتفريغ وخدمات النقل البحرى -  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه نشاطها- 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  طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

 RED SEA GREEN SOLUTIONS 165 - ريد سي جرين سوليوشنز للطاقة الشمسية و محطات المياه

شركة سبق قيدها برقم     114372 قيدت فى 19-12-2017 برقم ايداع    50693 وفى تاريخ  

17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة النشاطات التية : 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 . بيع شبكات الطاقة الشمسية وبيع مستلزمات انتاجها . المقاولت العمومية .  وذلك طبقا 

لمحضر الجمعية العامة الغير عادية المنعقد 2022/4/11 وعقد التعديل المؤرخ 2022/4/11
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37 - شركة بناية للستشارات والتدريب شركة سبق قيدها برقم     107066 قيدت فى 28-06-2017 برقم ايداع    

22848 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تقديم الستشارات ) 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 فى مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحتة التفيذية ( إقامة وتشغيل وإدارة مركز 

لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية . تصميم وإنتاج البرامج ـ 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 المحتوى اللكترونى بصورة المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات . إدخال البيانات على الحاسبات بالوسائل اللكترونية -أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم 

الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . صناعة تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكزالبيانات, وأنشطة التعهيد, 

وتطوير البرمجيات, والتعليم التكنولوجي . توريد معدات الحاسبات اللية . تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية 

الساسية للمعلومات والتصالت . إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات للتصالت وخدمات النترنت . 

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات . إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها . حاضنات العمال التكنولوجية ودعم 

ريادة العمال . النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدى من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمى بما فى 

ذلك رقمنة المحتوى العلمى والثقافى والفنى . مع مراعاه أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى 

وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها 

فى مصر او فى الخارج . كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحتة التنفيذية .

Six yards for sports and event  38 - سيكسياردز للتسويق الرياضى وادارة الفعاليات

management شركة سبق قيدها برقم     116107 قيدت فى 24-01-2018 برقم ايداع    3873 وفى 

تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة 

أقامة وتشغيل وإدارة الندية  والمقروءة والمرئية /التسويق الرياضى للعبين /تسويق اللعاب الرياضية المختلفة    

الرياضية وانشاء الندية الخاصة ومراكز اللياقة البدنية والتدريب الرياضى/ تنظيم وأقامة المسابقات والدورات 

والمعسكرات الرياضية/تقديم الستشارات فى مجال الرياضة )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة 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 المال ولئحته التنفيذية ( اقامة وتشغيل وادارة المدارس لتعليم كرة القدم فيما ليتعدى التعليم الثانوى /

انشاء وادارة الملعب الرياضية المختلفة وخاصة كرة القدم والتنس والتنس الزجاجى ) البادل( تصميم وانتاج 

البرامج والتطبيقات والنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدى من صوت وصورة وبيانات الى محتوى رقمى بما 

فى ذلك رقمنة المحتوى العلمى والثقافى والفنى والرياضى /انتاج البرامج والمنصات الرياضية والفنية الكترونيا /

اقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة /

التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة الملبس والمستلزمات والدوات الرياضية/التوريدات 

العمومية
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FinBi - Finance & Banking consultants  39 - شركة فينبى - استشاريون فى المال والعمال

International شركة سبق قيدها برقم     118194 قيدت فى 31-12-1997 برقم ايداع    16790 وفى 

تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1ـ إعداد الدراسات الستشارية القتصادية 

والفنية والتسويقية والمالية والمصرفية للمشروعات الجديدة والقائمة وكذلك تقديم الخبرة المالية للوحدات القتصادية 

على المستوى المحلى والعربي والدولي 2ـ تقديم الدراسات والستشارات فى مجال إدارة المشروعات أثناء التنفيذ 

وما يتطلبه ذلك من إعداد أنظمة المراقبة والمتابعة المكملة لها والمرتبطة بها 3ـ تقديم وتنظيم خدمات وبرامج 

التدريب اللزمة لدعم النشطة القتصادية المختلفة 4ـ تقديم الستشارات والدراسات المحاسبية للوحدات القتصادية 

المختلفة 5ـ دراسة واقتراح الشكال القانونية المناسبة للمشروعات المختلفة وتقديم الخبرة الدارية والتنظيمية 

والمحاسبية اللزمة لها 6ـ إعداد الرسومات الهندسية والتصميم النشائي والهندسي لعمال المقاولت العامة 

والخاصة والديكورات وكذا تمثيل المالك فى العمال الهندسية التنفيذية وإعداد كراسة الشروط والمواصفات وتقدير 

الكميات وطرح وتقديم العطاءات وتقدير وتقييم السعار وكذلك الشراف على تنفيذ العمال المـذكورة وإعداد 

ومتابعة تنفيذ البرامج الزمنية للمشروعات 7ـ إعداد مختلف الكوادر المهنية لكافة النشطة القتصادية والفنية 

وتوريد الكوادر المهنية لمختلف المشروعات محليا 8ـ الوكالت عن الشركات المحلية والجنبية 9ـ القيام بكافة 

أعمال المزايدات والشراف عليها 10ـ إبرام كافة العقود التسويقية مع الغير) فيما عدا الستشارات القانونية و 

أعمال المحاماة 11ـ تقديم خدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات والتصالت 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 طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية

Highway Business Consulting & Business   40 - هاي واي بيزنس للستشارات وحلول العمال

Solutions شركة سبق قيدها برقم     132074 قيدت فى 27-02-2019 برقم ايداع    9572 وفى تاريخ  

المشروعات  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  : انشطة من قانون 72 لسنة 2017 :

التى تستثمر فى تطوير حقوق الملكية الفكرية بما فى ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية. صناعة 

تكنولوجيا المعلومات والتصالت , بما تشمله من انشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات 

, وانشطة التعهيد , وتطوير البرمجيات , والتعليم التكنولوجى. نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017 :  انهاء 

الجراءات الدارية وتسجيل العلمات التجارية امام الجهات الحكومية والغير حكومية . تقديم كافة الستشارات 

وحلول العمال  ) فيما عدا 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 ولئحته التنفيذية ( . مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة ان تشترك باى وجة 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 فى شركة اخرى او معاها او ان تتحول الى شركة من طبيعة الى طبيعة اخرى 

وذلك كله طبقا لحكام القانون.
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41 - يونى بيست Uni Pest شركة سبق قيدها برقم     139029 قيدت فى 01-09-2019 برقم ايداع    

35829 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 1. الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية . تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في 

شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجاريه , ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض . 2. تجارة البذور والسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية  والثاث واللت  والمعدات والماكينات 

الزراعيه  . 3. المقاولت العامة. 4. تجاره  مبيدات الصحه العامه والمنزليه ومبيدات مكافحه القوارض ومبيدات 

مكافحه الفات الحشريه . 5. التوريدات العامة. 6. الستشارات الفنية والدراسات والبحوث الحشرية للصحة العامة 

والفات الزراعية. 7. البرامج الستشارية التدريبية وبرامج الفحص لتقييم الداء الفنى للتطبيقات الحشرية . 8. 

تطبيقات صحة البيئة ونقل النفايات الصلبة غير الخطرة للمدن والقري السياحية والتجمعات السكنية . 9. مزاولة 

نشاط مكافحة الفات . وذلك دون الخلل أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة النشطة . 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 ان 

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

42 - جورميه ايجيبت دوت كوم للغذية Gourmet Egypt .Com Foods شركة سبق قيدها برقم     

139290 قيدت فى 05-09-2019 برقم ايداع    36943 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : الستيراد والتصدير وبيع وتوزيع المنتجات الغذائية والمشروبات وتجهيز وتقطيع وتعبئة 

وتجزئة وبيع وتوزيع اللحوم والسماك والدواجن والجبان وبيع وتوزيع الشوايات وقطع غيارها وبيع وتوزيع 

ادوات المطبخ والمائدة وعرض وبيع ادوات الزينة والزهور والمنظفات وإنشاء وإدارة المطاعم والكافتيريات 

وتوريد واعداد وتجهيز وتقديم الوجبات الجاهزة وتحضير وتجهيز وتعبئة وتغليف وبيع المخبوزات والحلويات 

وتقديم عروض ومنافسات طهي للعملء وعرض وبيع وصفات وطرق وكتب الطهى وعرض مصنفات سمعية 

وبصرية عن طريق الدش والتجارة اللكترونيه مع مراعاة احكام القوانيين واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشـترك بأى وجــه من 

الوجوه مع الشــركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة او تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج 

فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات سالفة الذكراو 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحــكام القانون ولئحتة التنفيذية
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43 - شركة لؤلؤة عاصمة العرب للبرمجيات شركة سبق قيدها برقم     151364 قيدت فى 21-07-2020 برقم 

ايداع    22170 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . التجارة اللكترونيه عبر 

النترنت . التوريدات العمومية . 1. صيانة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة 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. إنتاج 

المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . 5. إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية . 6 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . 7. إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها .8.  أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات . 9. تنفيذ وادارة شبكات 

نقل وتداول البيانات . 10. التصالت وخدمات النترنت . 11. المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية 

الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية . 12.إقامة شبكات نقل الصوت والصورة 

والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية . 13. إقامة وأدارة وتشغيل 

وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول علي ترخيص من 

الجهات المعنيه ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون .14. مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة .) مع مراعاه قرار 

وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنة 2033( . 15. إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز 

نقل تكنولوجيا المعلومات .16. إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها .17. حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال . 18. 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 أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبية بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها فيمصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

44 - شركة هاشم هاشم لتجارة اللمونيوم والمعادن شركة سبق قيدها برقم     160578 قيدت فى 

20-01-2021 برقم ايداع    3213 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

تجارة اللمونيوم والمعادن . التجارة العامة والتوريدات العمومية

45 - بستان عدن Eden Garden شركة سبق قيدها برقم     161970 قيدت فى 17-02-2021 برقم ايداع    

7870 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة /  الشحن و النقل البري للبضائع 

ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب و البضائع و المهمات و خدمات النقل داخل القطر المصري او خارجة ال 

بعد القيد مسجل الناقلين و استخراج التراخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي و الدولي /

التصدير و التوكيلت التجارية .  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكالة 

التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  /التعبئة و التغليف لدي الغير / 

التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية /تقديم الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق 

باسواق الوراق المالية و كذا الستشارات القانونية و الستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس 

المال و الستحواذ و كذا الستشارات المالية عن الوراق المالية النشطة الشركات العاملة في مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( و ذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين و اللوائح والقرارات السارية , و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة أو يجوز 

الشركة ان تشترك بأي وجه من الوجود مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق عرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا 

لحكام القانون
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46 - ايجي سفنكس لبيع وتوزيع الكهرباء. )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     167892 قيدت فى 

24-06-2021 برقم ايداع    28742 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

تصميم او انشاء او انتاج او ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها وشبكات 

توزيعها وبيعها / توريد وتركيب انظمة الطاقة المتجددة / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وتركيب السيارات 

الكهربائية ولوازمها وشواحنها والوحدات الكهروميكانيكية / مقاولت اعمال شبكات كهرباء التيار الخفيف / 

مقاولت العمال الكهروميكانيكية واللكترونية للمنشات والمصانع والمبانى العامة / تشغيل وصيانة واستغلل 

وحدات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها للراضى المخصصة للستصلح والستزراع / اقامة او ادارة 

وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريريها وشبكات توزيعها ومعالجتها وتدويرها وفقا للمعايير الفنية والعلمية 

المقررة فى هذا الشأن / تملك واستصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع 

واستزراع الراضى المستصلحة / المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة / التوكيلت التجارية تلتزم الشركة 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تاسيس 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 / التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية / 

بيع طاقة كهربائية من محطات شحن السيارات والمركبات الكهربائية / انشاء وتملك وتشغيل وصيانة محطات 

شحن الكهرباء وذلك للنفس او التعاقد مع الغير / انشاء وتملك مراكز لصيانة السيارات الكهربائية وقطع غيارها 

وتجارتها )بيع شراء استبدال( 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

47 - فلتشى جروب FALACHI GROUP شركة سبق قيدها برقم     174644 قيدت فى 2021-10-26 

برقم ايداع    50356 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح "الدارة والتسويق السياحى للفنادق 

والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات 

العمومية

48 - المبانى العالية للنشاءات High Building Construction شركة سبق قيدها برقم     179987 قيدت 

فى 20-01-2022 برقم ايداع    3778 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

المقاولت المتكاملة والكهروميكانيكية مقاولت اعمال التركيبات مقاولت اعمال الحفر- مقاولت اعمال الطرق 

والكباري وشبكات الصرف الصحي - مقاولت اعمال النشاءات - تجارة مواد البناء والخشب والسمنت ) فيما 

عدا خام السمنت ( . إستصلح و تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع و استزراع 

الراض المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع - 

وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الرى بطريق الغمر . فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 و قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا - التوريدات العمومية وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة الممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن 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 

أن تندمج أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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49 - بيتا للستثمار الصناعى 

BETA شركة سبق قيدها برقم     181184 قيدت فى 13-02-2022 برقم ايداع    8678 وفى تاريخ  

10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 / 2017 :   - إقامة و تشغيل 

مصنع :   - لتشكيل و تشغيل المعادن   - لتصنيع و تعبئة و تغليف المواد الغذائية   - لتصنيع و تعبئة مواد التعبئة 

و التغليف   - لتصنيع الغزل و النسيج و الملبس الجاهزة   - لتصنيع اللوحات الكهربائية   - لتصنيع مواد البناء و 

المنتجات السمنتية فيما عدا خام السمنت  - لتصنيع البلستك و المواد الكيماوية   - لتصنيع الزجاج   - إقامة و 

تشغيل ثلجة لحفظ الخضار و الفاكهه   - إقامة الفنادق الثابتة و يخوت السفارى , و الموتيلت و الشقق و الجنحة 

الفندقية و القري السياحية و النشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية 

او ثقافية و استكمال المنشآت الخاصة بها و التوسع فيها على ال يقل مستوي الفنادق و الموتيلت و الشقق و 

الجنحة و القرى السياحية عن ثلث نجوم او ل يزيد اجمالى مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف اجمالى 

المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع .   - انشاء او إدارة او تشغيل المدارس .   انشطة خارج قانون 

الستثمار رقم 72 / 2017 :   - إقامة وإدارة و تشغيل المولت التجارية .   - إقامة وتشغيل الملهى الترفيهية 

للطفال   - إدارة وتشغيل و تملك المطاعم و الكفيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ) عدا الكحولية ( و 

تقديم جميع أنواع الماكولت التيك اواى   مع اللتزام بإفراد حسابات مالية و مركز مالى مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار ,   وذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط 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 .

50 - شركه علوان للتوكيلت التجاريه الستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     7285 قيدت فى 

12-07-2001 برقم ايداع    3679 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : 

تجارة وتوكيلت أدوات صحية ولوازمها والستيراد والتصدير وإقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات عدا 

مخازن الكيماويات الخطرة وتجارة وتوكيلت الخشاب ومواد البناء والديكور والموبيليا بكافة أنواعها ومستلزماتها 

والدوات الكهربائية بكافة أنواعها ومستلزماتها وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح القرارات السارية 

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

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه 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

51 - اندماج شركة لطفى منصور الدولية للتوزيع 8650 11 06 2002مع شركة المنصور الدولية للتوزيع سجل 

تجارى رقم 10669 28 12 2003 شركة سبق قيدها برقم     10669 قيدت فى 28-12-2003 برقم ايداع    

7533 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الستيراد والتصدير في جميع 

المجالت بما فيها توكيلت الشركات وخصوصا استيراد التبغ المصنع والخام والسجائر والسيجار وتجارة وتوزيع 

كافة أنواع التبغ المصنع والخام وفلتر وورق السجائر وجميع مواد ومستلزمات الخاصة بصناعة السجائر واستيراد 

كل ما يتصل أو يتفرع أو يكون مكمل لهذا النشاط ولها في ذلك القيام بنشاط الدعاية والعلن والتسويق للسلع 

بالوسائل اللكترونية وعرض الفلم المجانية للجمهور والقيام بدراسة السوق وعمل البحاث التسويقية والميدانية 

المرتبطة بنشاط الشركة  كما تقوم الشركة بتصنيع وتعبئة السجائر والتبغ والمعسل والمواد الغذائية بأنواعها كما 

يجوز للشركة تصنيع كل أو بعض ما سبق لدى الغير وللشركة حق فى كفالة الغير . وتجارة وبيع و توزيع 

المنتجات الورقية والورق الصحي بكافة اشكاله وانواعه وتشمل )فوط الوجه ومناديل الجيب وورق تواليت وفوط 

السفرة والفوط الصحية للطفال والنساء ومصاصات العصير وحفاضات كبار السن( وتجارة وبيع وتوزيع منتجات 

الكوستر ورول السرير الطبي والقنعة الطبية وأغطية الرأس ومنتجات الصابون السائل ومنظفات اليدي , وتجارة 

وبيع وتوزيع جميع أنواع الورق والكرتون وورق اللومنيوم ورولت نايلون والمناديل المبللة والمعطرة بكافة 

أنواعها وأشكالها . وذلك جميعه طبقا للقوانين واللوائح مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحه أو تشترك بأى 

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 .
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52 - شركه رسلن للمشروعات الترفيهيه شركة سبق قيدها برقم     11735 قيدت فى 22-08-2004 برقم 

ايداع    5988 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تشييد المشروعات 

السكانية والتجارية بمختلف مستوياتها وتمليكها وصيانتها وإدارتها وتأجيرها للغير .  تشييد القري السياحية 

وتمليكها وصيانتها وإدارتها وتأجيرها للغير .  إنشاء كمبوند متكامل من فيلت ومولت تجارية علي القطعة رقم 4 

بالمستثمرين الشماليين - القاهرة الجديدة , وتمليك وحداته وصيانتها وإدارتها وتأجيرها للغير. إنشاء مشروع 

متكامل مكون من مباني سكنية وخدمية وترفيهية ومولت تجارية علي القطعة رقم 2 المنطقة الترفيهية شمال 

الشويفات التجمع الخامس , القاهرة الجديدة . شراء وتخطيط وتقسيم الراضي والقيام بالبيع والمبادلة في العقارات 

مع مراعاة أحكام القانون 230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصريين للراضي الفضاء . التصدير والتجار في 

الجهزة والمعدات المتعلقة بغرض الشركة وتأجيرها للغير فيما عدا الستيراد وذلك في حدود ما تسمح به القوانين 

واللوائح السارية .  تقديم الرسوم الهندسية والستشارات الفنية فيما عدا القانونية .  الستثمار العقاري بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة , والمناطق النائية , والمناطق خارج الوادي القديم .  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 أعمالً شبيهه بأعمالها أو التي 

قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

53 - عبجي للصناعات الكيماوية و البوليمرات  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     74437 قيدت فى 

10-06-2014 برقم ايداع    14050 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو: 

التصدير  بولي فينيل اسيتات احادي وثنائي البلمرة.  - استيرين اكريليك.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع:  -

صناعة  التجارة العامة في كل ما هو مسموح به قانونيا.  - والتوزيع والتسويق لجميع انواع الكيماويات.  -

مانع للصدأ.  - مانع عفونه.  - مطهرلليدي.  - مواد مشتته من  مزيل صدأ.  - مواد عازلة راتنجية.  -

الستيراد لكافة السلع والمنتجات .    التصنيع للغير.  - البوليمرات.  - تخفيف كحل طبي لتركيز 70 %.  -

مع مراعاة القوانين واللوائح والقرارات 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 لحطام القانون ولئحته التنفيذية.

54 - انجي سمير ديزاينز   Engy Samir Dexigns شركة سبق قيدها برقم     80474 قيدت فى 

23-02-2015 برقم ايداع    4968 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:  

التصميمات الهندسية والشراف علي التنفيذ / المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة والتشطيبات  التوريدات 

العمومية  /تقديم الستشارات الفنيه والهندسيه ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواز وكذا الستشارات المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية (مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط اسصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطةويجوز 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.
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55 - ديماس للستثمار الصناعى D-MAS شركة سبق قيدها برقم     100082 قيدت فى 18-12-2016 برقم 

ايداع    40689 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها /التصدير والتوريدات العمومية  /اعمال المقاولت والديكور والتشطيبات 

تعبئة وتغليف المواد الغذائية لدى الغير   توزيع المواد الغذائية  مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007  مرعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطه .ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باى 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 فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحق بها 

طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

56 - فور لينك للتجارة والتوزيع             FOUR LINK TRADING AND DISTRIBUTION شركة 

سبق قيدها برقم     107540 قيدت فى 16-07-2017 برقم ايداع    24978 وفى تاريخ  11-05-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :التجارة العامة والتوزيع لكافة المنتجات المسموح بها قانوناً    

الستيراد والتصدير   مع مراعاة القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس 

الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض اداره وتشغيل مراكز الخدمة والصيانة .المقاولت 

العامة إستصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع إستزراع الراضى المستصلحة 

.  ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق 

الرى الحديثة وليس الرى بطريق الغمر ) أكثر من ألف فدان وأقل 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 .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدر التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول أعمالً 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 طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

300 - زايد فارما  ZAYED PHARMA شركة سبق قيدها برقم     139590 قيدت فى 15-09-2019 برقم 

ايداع    38141 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . تصنيع وتعبئة وتغليف 

الدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والمستلزمات الطبية والمنظفات والمطهرات 

والنباتات الطبية والعطرية والطحالب والمواد الغذائية لدي الغير . تسجيل وتسويق وتوزيع كل ماسبق . التوكيلت 

التجارية والتصدير. تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية , ول 

ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد احصول علي 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 أعمالً شبيهه 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 طبقاً لحكام القانون .

301 - احمد عاطف محمد محمد غنيمى شرف و شركائه شركة سبق قيدها برقم     143637 قيدت فى 

11-12-2019 برقم ايداع    52696 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

نشاط داخل ق72:  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات العناية بالسيارات . تصنيع منتجات العناية بالسيارات لدي 

الغير والتعبئة والتوزيع . تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج 

الوادي القديم . نشاط خارج ق72 : التنظيف الجاف للسيارات . مع اللتزام بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة 

الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  غرض الشركة :
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302 - إليو ايجيبت للتوريدات والتوكيلت التجارية ALU EGYPT شركة سبق قيدها برقم     146453 قيدت 

فى 05-02-2020 برقم ايداع    5577 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

التوريدات العموميه . التوكيلت التجاري . تجاره عامه . تصنيع مطابخ لدي الغير . تلتزم الشركه بأحكام القانون 

رقم 12 لسنة 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركه اي حق في مزاولة غرضها 

ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل بأحكام القوانين 

المنظمه لهذا الغرض . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه 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 او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

303 - امباير للتسويق العقارى Empire Real Estate شركة سبق قيدها برقم     150918 قيدت فى 

13-07-2020 برقم ايداع    20714 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . التوريدات العمومية . التسويق العقارى وذلك دون الخلل 

باحكام القوانين والوائح 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 فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون

Page 625 of 1274 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

57 - ماجيستيك للصناعة والتجارة شركة سبق قيدها برقم     115730 قيدت فى 17-01-2018 برقم ايداع    

2686 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتشكيل وتشغيل القطاعات الهندسية والمعدنية وألواح الصاج والسقلت المعدنية والخزانات المعدنية والصاج 

والمسمامير والسوست واليايات والسطمبات والفورم وتصنيع ماكينات وألت وخطوط النتاج ومعدات الرفع 

والمناولة وقطع الغيار وتصنيع النجف والجزاء المعدنية المغذية لصناعات مختلفة وتشيكل لوازم المطبخ ) الواني 

والحلل ( من المعادن واللومنيوم . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الكيماوية والبلستيكية نفخ وحقن 

البلستيك وإنتاج الكياس والمواسير و الرولت والعبوات و الصناديق البلستيكية ومواد التعبئة والتغليف وتصنيع 

شرائط ذاتيه اللصق من البلستيك والمواد اللصقة والغراء وتصنيع وخلط وتعبئة الدهانات والملونات والكيماويات 

والمنظفات ومنتجات الفايبر جلس المختلفة .  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتطريز وتجهيز القمشة والملبس 

الجاهزة والمنسوجات والغزل والنسيج والصباغة وتصنيع حقائب اليد وما شابهها من جلود أو أقمشه بكافه أنواعها 

وتصنيع الحذية والشنط والملبس والمستلزمات الجلدية ومستلزمات الحذية من اللدائن . إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتعبئة وتغليف جميع أنواع المواد الغذائية وتصنيع العصائر والبسكويت والشيكولتة والجبن واللبان 

والقشطة والسمن .  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللوميتال باب و شباك و قواطيع و برور واجهات  

PVC وتشكيل وتقطيع وشطف وحفر و صنفره الزجاج و المرايات والسكورييت وزجاج المائدة بجميع أنواعة . 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل والعطور والمناديل الجافه والمبلله والبامبرز و المستلزمات 

الطبيه ماعدا الدويه .  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناديق والعلب الورقية والكرتونية السادة والمطبوع 

وتصنيع الكرتون المضلع وتصنيع علب الورق. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والطوب والنترلوك 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب  والرخام والجرانيت والبلط والحجار وتصنيع الدوات الصحية .

والثاث المنزلي والمكتبي والفندقى بجميع أنواعة . التطوير العقارى. إنشاء المولت والمراكز التجارية والدارية 

والسكنية والترفيهية والكومباوندات ) عمارات - فيلت ( و المعارض والمشروعات العمرانية المتكاملة والمختلطة 

وبيعها أو تشغيلها . إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتيريات الثابتة والتيك اواي والمتنقلة والملعب والنوادي 

والحدائق والمسطحات الخضراء و إدارة وتشغيل دور العرض السينمائي و اقامة وتشغيل ملهي ترفيهية للطفال .  

إقامة المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة أو المتكاملة وما تضمنه من أنشطة داخلية علجية او طبية .

إقامة وتشغيل محطات لتموين وخدمة السيارات المتكاملة . إقامة وتشغيل دور الحضانات للطفال والمدارس و 

معاهد التعليم الفني . استصلح و تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع و استزراع 

الراضي المستصلحة ويشترط فى الحالتين أن تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان 

تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر و المن الغذائي والنتاج الحيواني والداجني .  

بشرط افراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدا . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي يزاول 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 .
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58 - سواعد الخير للصناعة والتجارة شركة سبق قيدها برقم     115747 قيدت فى 17-01-2018 برقم ايداع    

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  2773 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : "

وتشكيل وتشغيل القطاعات الهندسية والمعدنية وألواح الصاج والسقلت المعدنية والخزانات المعدنية والصاج 

والمسمامير والسوست واليايات والسطمبات والفورم وتصنيع ماكينات وألت وخطوط النتاج ومعدات الرفع 

والمناولة وقطع الغيار وتصنيع النجف والجزاء المعدنية المغذية لصناعات مختلفة وتشيكل لوازم المطبخ ) الواني 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الكيماوية والبلستيكية نفخ وحقن  والحلل ( من المعادن واللومنيوم .  "

البلستيك وإنتاج الكياس والمواسير و الرولت والعبوات و الصناديق البلستيكية ومواد التعبئة والتغليف وتصنيع 

شرائط ذاتيه اللصق من البلستيك والمواد اللصقة والغراء وتصنيع وخلط وتعبئة الدهانات والملونات والكيماويات 

والمنظفات ومنتجات الفايبر جلس المختلفة .  " إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتطريز وتجهيز القمشة والملبس 

الجاهزة والمنسوجات والغزل والنسيج والصباغة وتصنيع حقائب اليد وما شابهها من جلود أو أقمشه بكافه أنواعها 

إقامة وتشغيل مصنع  وتصنيع الحذية والشنط والملبس والمستلزمات الجلدية ومستلزمات الحذية من اللدائن .  "

لتصنيع وتعبئة وتغليف جميع أنواع المواد الغذائية وتصنيع العصائر والبسكويت والشيكولتة والجبن واللبان 

والقشطة والسمن .  " إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللوميتال باب و شباك و قواطيع و برور واجهات  

PVC وتشكيل وتقطيع وشطف وحفر و صنفره الزجاج و المرايات والسكورييت وزجاج المائدة بجميع أنواعة .   

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل والعطور والمناديل الجافه والمبلله والبامبرز و المستلزمات  "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناديق والعلب الورقية والكرتونية السادة والمطبوع  الطبيه ماعدا الدويه .    "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والطوب والنترلوك  وتصنيع الكرتون المضلع وتصنيع   علب الورق.  "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب  والرخام والجرانيت والبلط والحجار وتصنيع الدوات الصحية .  "

إنشاء المولت والمراكز التجارية  التطوير العقارى  " والثاث المنزلي والمكتبي والفندقى بجميع أنواعة .  "

والدارية والسكنية والترفيهية والكومباوندات ) عمارات - فيلت ( و المعارض ,والمشروعات العمرانية المتكاملة 

إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتيريات الثابتة والتيك اواي والمتنقلة والملعب  والمختلطة وبيعها أو تشغيلها   "

والنوادي والحدائق والمسطحات الخضراء   و إدارة وتشغيل دور العرض السينمائي و اقامة وتشغيل ملهي 

إقامة وتشغيل دور  إقامة وتشغيل محطات لتموين وخدمة السيارات المتكاملة .   " ترفيهية للطفال .  "

استصلح و تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التى  الحضانات للطفال والمدارس و معاهد التعليم الفني .   "

تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة ويشترط فى الحالتين أن تكون الراضى مخصصه 

لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر و 

المن الغذائي والنتاج الحيواني والداجني .  بشرط افراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدا .  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه 

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي يزاول 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 .

82 - اوكتا ميديكس للخدمات الطبية OCTA MEDIX MEDICAL SERVICES شركة سبق قيدها برقم     

110906 قيدت فى 19-10-2017 برقم ايداع    39080 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : تجارة وتوريد الدوية و المستلزمات الطبية و مستحضرات التجميل و الجهزة الطبية و 

التعويضية . التوريدات العمومية . التصنيع لدي الغير للدوية و مستحضرات التجميل و المستحضرات الطبية . 

التوكيلت التجارية . تجارة وتوريد المشخصات و المواد الكيميائية الخاصة بالمراض البنكرياسية و الفيروسية و 

الطفيلية
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ATUM PHARAONIC FOR TEXTILE AND  59 - أتوم الفرعونية للمنسوجات و الملبس الجاهزة

READY MADE GARMENTS شركة سبق قيدها برقم     124282 قيدت فى 15-08-2018 برقم ايداع    

35274 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانوناً على الخص الملبس الجاهزة والمنسوجات والحذية والكسسوارات بجميع أنواعها . تسويق 

الملبس الجاهزة والمنسوجات والحذية والكسسوارات بجميع أنواعها . التصنيع لدى الغير . التسوق اللكتروني 

عبر النترنت . التجارة اللكترونية عبر النترنت . تقديم الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية 

وكذا الستشارات القانونية والستشارات و الدراسات 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 ( . التصدير . مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح 

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

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد  مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات  

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

Africa Crest For Investment-            3 60 - افريكا كريست للستثمار-القاهرة الجديدة كابيتال ار

New Cairo Capital R3  شركة سبق قيدها برقم     125380 قيدت فى 23-09-2018 برقم ايداع    

39726 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الستثمار في مجال التعليم عن 

طريق إنشاء وإدارة المدارس الخاصة بكافة أنواعها في مراحل التعليم قبل الجامعي مع مراعاة أحكام القوانين 

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

61 - جولدن ارك للمقاولت العامه و التوريدات GOLDEN ARCH GAC شركة سبق قيدها برقم     

125383 قيدت فى 23-09-2018 برقم ايداع    39742 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية . المقاولت العامة 

. القيام باعمال التشطيبات  . التوكيلت التجارية . صيانة المنشات العامة والخاصة. تلتزم الشركة باحكام القانون 

رقم 120 لسنة 1982 لتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق  في مزاولة غرضها ال بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 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 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 .

62 - البركة  لصيانة و ادارة المنشأت شركة سبق قيدها برقم     128113 قيدت فى 28-11-2018 برقم ايداع    

50590 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الجاهزة وادارة و صيانة المشروعات و المنشأت . مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات 

السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة . و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى 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.
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63 - ميديا سيرف للخدمات التسويقية و العلنية MEDIA SERV شركة سبق قيدها برقم     130625 قيدت 

فى 28-01-2019 برقم ايداع    4048 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الشركة /التسويق اللكتروني انشاء المواقع اللكترونية   القيام باعمال تصميم الجرافيك تقديم الخدمات العلنية من 

تصميم و تركيب اللوحات العلنية و الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية و انتاج 

الفيديوهات الدعائية من تصوير و مونتاج و التصوير الفوتوغرافي )عدا التصويرتحت الماء ( والطباعة لدي الغير  

ادارة التطبيقات اللكترونية وامتلكها والتجارة اللكترونية والستشارات لنشاط اعلنات الديجتال والتوريدات 

العمومية والتوكيلت التجارية والتصدير وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية   وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة     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 فيها او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً لحكام القانون

66 - الشريفين فارما جروب Sherefeen Pharma Group شركة سبق قيدها برقم     144536 قيدت فى 

30-12-2019 برقم ايداع    56465 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الشركة /تصنيع الدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية والغذية الطبية والمستحضرات العشبية والجهزة 

الطبية ومستحضرات التجميل لدي الغير- تصنيع المبيدات الحشرية لدي الغير - تسجيل الدوية البشرية والبيطرية 

ومستحضرات التجميل لدي الجهات المختصة - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا - التوكيلت 

التجارية - اداره الصيدليات - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 

فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها 

إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين 

المنظمة لهذا الغرض يجوز للشركة ان 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 طبقاً لحكام القانون

67 - برك رد للمقاولت Brick Red Constructions شركة سبق قيدها برقم     148605 قيدت فى 

23-03-2020 برقم ايداع    12749 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الشركة ليصبح/ مقاولت البناء والتشييد والقيام بأعمال التشطيبات والديكور
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68 - كمال عبد الحميد كمال و شريكه شركة سبق قيدها برقم     148667 قيدت فى 24-03-2020 برقم ايداع    

12867 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . انشطة داخل قانون 72 : 

صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت , بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات , 

ومراكز البيانات , وأنشطة 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 المحتوى اللكتروني بصورة 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات . أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . 

إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات 

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

حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية . إقامة شبكات نقل الصوت 

والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضاف تبعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية . إقامة أو إدارة 

وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص 

من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون . مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية , 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة . إنشاء وإدارة مراكز 

التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات . إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات 

المتخصصة في مجالت والمعلومات والتصالت وتطويرها . حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال 

. النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلي محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة 

المحتوى العلمي والثقافي والفني . الستشارات الهندسية وكذلك أعمال التصاميم الداخلية والخارجية . أنشطة خارج 

قانون 72 : أعمال الرفع المساحي . مع اللتزام بأفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.

116 - الشركه المصريه الدوليه للنشاء )مصطفي خليل وشركاه( شركة سبق قيدها برقم     20681 قيدت فى 

01-10-2006 برقم ايداع    15268 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

جميع اعمال المقاولت من انشاءات خرسانيه ومباني وجميع اعمال التشطيبات والستثمار العقاري واقامه واداره 

القري السياحيه ومنتجعات متكامله وتجمعات عمرانيه متكامله وادارتها واقامه وانشاء واداره منشاءت ترفيهية إقامة 

وإنشاء مدن ملهى ترفيهية للطفال ومعسكرات شبابية ونوادى رياضية وملعب وصالت مغلقة ومنشأت رياضية 

متكاملة -السيتراد والتصدير- -اقامه وإداره وتشغيل المحلت التجاريه ومطاعم وكافتريات

117 - بكتل اوفر سيز كوربوريشن )ش.م.امريكية( شركة سبق قيدها برقم     35679 قيدت فى 1999-02-09 

برقم ايداع    564 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تنفيذ التفاقية المبرمة من/ بكتل 

اوفرسيز كوربوريشن و شركة / البحر الحمر الوطنية للبتروكيماويات بخصوص تنفيذ مصفاه تكرير بترول فى 

المنطقة القتصادية لقناه السويس بتاريخ 9 /2021 و تنتهي بانتهاء العمال الواردة بالتفاقية
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69 - إمارتس للحلول الذكية EMIRATES SMART SOLUTIONS شركة سبق قيدها برقم     149635 

قيدت فى 11-06-2020 برقم ايداع    16878 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل 

غرض الشركة ليصبح/ توريد نظم شبكات والتصالت والجهزة اللكترونية والكهربائية ومكوناتها واللت 

والمعدات الثقيلة والخفيفة والكهروميكانيكية والسيارات بجميع انواعها - اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة 

السيارات بكافة انواعها -  أعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها- اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف انواعها   - 

انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها - تجارة وتوريد الحبوب والغلل بكافة انواعها والمواد 

البترولية والمستلزمات الطبية والمحاصيل الزراعية بكافة انواعها - تجارة وتصدير وتوريد المواد الغذائية بكافة 

انواعها - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدقيق وعصر الزيوت والعلف الحيوانية والنباتية والكاكاو والبن 

والسمسم - اقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية - التصدير  - المقاولت العامة - التوريدات 

العمومية - تجارة مستحضرات التجميل بكافة أنواعها - وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية , وشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة - ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالً 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 طبقاً لحكام القانون

70 - بلزا فلى للستثمار العقارى Plaza Fly For Real Estate Investment شركة سبق قيدها برقم     

152065 قيدت فى 10-08-2020 برقم ايداع    24752 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة ليصبح :الستثمار والتطوير العقارى /توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .   

ويجوز للشركة أن تشارك بأى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى 

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

طبقا لحكام القانون

71 - هانسل لتصنيع الملبس

HANSEL شركة سبق قيدها برقم     162241 قيدت فى 23-02-2021 برقم ايداع    8891 وفى تاريخ  

11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة . 

التصدير . مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 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 

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

لحكام القانون .

72 - بيرش للثاث BIRCH FURNITURE شركة سبق قيدها برقم     162442 قيدت فى 2021-02-25 

برقم ايداع    9432 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . التوريدات العمومية 

. بيع وتوريد الثاث المنزلى والثاث الفندقى والثاث المكتبى والمفروشات بكافة انواعها . التصنيع لدى الغير . 

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

هذة النشطة . ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزتول 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 .
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73 - فاسكو مصرVasko Egypt لدارة المطاعم والمنشأت السياحية شركة سبق قيدها برقم     170332 

قيدت فى 09-08-2021 برقم ايداع    36399 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تشغيل 

وادارة المطاعم الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ) عدا الكحولية ( وتقديم جميع انواع الماكولت والتيك اواى    

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا    التوريدات العمومية      الستيراد  تجارة البن   العروض 

والمنوعات الموسيقية والمصنفات السمعية والبصرية  عن طريق الدش والبروجيكتور) dvd  vcd ( تلتزم الشركة 

بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين , ولينشى تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة 

غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض   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 بها وذلك طبقا لحكام القانون .

74 - الدولية لنظم الوقاية International For Prevention Systems شركة سبق قيدها برقم     

172120 قيدت فى 09-09-2021 برقم ايداع    42030 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح تعديل غرض الشركة/فحص و تأهيل المطابخ الخاصة بالشركات و الفنادق و المطاعم و المصانع و 

البواخر و القصور لتحقيق اعلى مقياس لنظم الوقاية و السلمة الصحية و جودة الطعمة  تنقية مياه الشرب و 

حمامات السباحة  اجراء التحاليل المختبرية المتعلقة بنشاط الشركة   تقديم الستشارات الفنية الخاصة بنشاط 

الشركة ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية و كذا الستشارات القانونية و الستشارات و الدراسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال و الستحواذ و كذا الستشارات الماليةلنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية (   و ذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين و اللوائح و القرارات السارية   بشرط 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 تعاونها 

على تحديد غرضها فى مصر او فى الخارج   كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً 

لحكام القانون

75 - نوفا اورينتال لدارة المشروعات

  Nova Oriental Project Management شركة سبق قيدها برقم     173062 قيدت فى 

26-09-2021 برقم ايداع    45022 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح إقامة وتشغيل 

وإدارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية -إقامة ورش العمل -  إدارة المشروعات )فيما عدا الدارة 

الفندقية( - التوريدات العمومية- المقاولت العامه - مقاولت التركيبات الكهربائية والعمال الميكانيكية 

والكهروميكانيكيه - صيانة وتركيبات المصاعد-   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

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

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

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

القانون .

76 - يومي للتجاره و التوزيع  Daily Fresh شركة سبق قيدها برقم     177137 قيدت فى 2021-12-02 

برقم ايداع    58337 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة التجاره العامه و 

التوزيع فيما هو مسموح بة قانونا وعلي الخص تجاره وتوزيع المواد الغذئية  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه 

من الوجوة 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 شركه اخري اة معها او ان تتحول الي شركة من طبيعه اخري 

وذلك كله طبقا لحكام القانون
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80 - الشركة المصرية السويسرية للحبوب  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     70101 قيدت فى 

04-12-2013 برقم ايداع    42628 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه :  

تجاره الحبوب والغلل . التجاره العامه في كل ما هو مسموح به قانونا . الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه 

. طحن القمح وتصنيع الدقيق الفاخر استخراج 72% لدي الغير . مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه . 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 في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .

81 - الحلول المتكاملة للخدمات الهندسية ISES شركة سبق قيدها برقم     99028 قيدت فى 2016-11-16 

برقم ايداع    35897 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية /التوريدات العمومية /إيجار وتأجير السيارات واللت والمعدات ) عدا التأجير 

التخليص الجمركي تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف ويشمل ذلك :  التمويلي (   

صيانة آبار البترول وتنشيطها /صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية /حفر آبار المياه والبار غير العميقة 

اللزمة لغراض البترول /العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة /تجارة المواد البترولية والزيوت 

ومشتقاتها / المقاولت العامة /إقامة وتشغيل مركز اعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية /تقديم الستشارات 

الهندسية والفنية في مجال البترول والتنقيب والحفر ) 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 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية (

77 - الشركه العالمية لصناعات التكييف والجهزة الكهربائية ) يونيون اير جروب ( شركة سبق قيدها برقم     

5331 قيدت فى 17-08-2003 برقم ايداع    987 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة : 1. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع أجهزة التكييف وكذا تجميع وتصميم وتصنيع جميع 

الجهزة الكهربائية والمنزلية بما فيها الفران الكهربائية والمكانس والثلجات و الميكروييف و الدفايات والغسالت 

ووحدات تنقية و فلتره المياه ونظم ألتحليه والبوتاجاز وسخان الغاز وسخان الكهرباء ومبردات المياه و أجهزة تنقية 

وتعقيم الهواء وتصنيع قطع الغيار الخاصة بها وطلئها باحواض الترسيب الكهربائية .2. تجارة الجملة وتجارة 

التجزئة .3. حقن البلستيك .4. تصنيع أجزاء ومشغولت معدنية من الصاج و الستانلس ستيل لزوم إنتاج أجهزة 

التكييف والجهزة المنزلية والكهربائية . 5. سكرته الزجاج الحراري والنقش والحفر عليه لزوم إنتاج الجهزة 

صناعات الفوم ) ألواح وبلوكات وفورم من بولي ستيرين الممد ( . 7. إقامة وتشغيل  المنزلية والكهربائية . 6.

مصنع لتصنيع وتصميم وتجميع الجهزة اللكترونية والكهربائية ) التليفزيون , والريموتات , الريسيفر وشاشات 

العرض والكارتات اللكترونية والكبل الكهربائى والفيشة ( وقطع الغيار الخاصة بها 8. انتاج المحتوي اللكتروني 

التصنيع لدي الغير وللغير . 10. تصنيع المنتجات الخاصة  بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات . 9.

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطع اكسسوار واجزاء ثلجة بلستيك وقطع  بالتعبئة والتغليف بجميع انواعها . 11.

اكسسوار غسالة بلستيك وادوات كهربائية بلستيك و قطع اكسسوار بوتاجاز بلستيك وجميع اكسوارات الجهزة 

خراطة وتشغيل وتشكيل المعادن . 13. تصنيع قواعد بوتاجاز ومفصلت وقطاعات  الكهربائية والمنزلية . 12.

الستيراد و التصدير بصفة عامة . 15. صيانة واصلح اجهزة التكييف وكافة  واكسسوارات من اللومنيوم . 14.

الجهزة الكهربائية والمنزلية . 16. اجهزة التحكم والمراقبة للغراض الصناعية واجهزة الحماية للشبكات 

الكهربائية وانظمة التحكم والمراقبة والتشغيل وانظمة التحكم عن بعد بالسلكى والتحكم الداخلى وانظمة ربط برامج 

الحسابات وانظمة لمبات الضاءه وانظمة عرض الكترونية والجهزة الكهربائية وسنترالت اجهزة انذار واجهزة 

قياس كهربائية 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 طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية , وعلي الشركة 

افراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدي.
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78 - الملذ للتجارة والصناعة ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     33977 قيدت فى 05-08-2008 برقم ايداع    

17166 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : أقامة وتشغيل مصنع لنتاج 

المواد الغذائية / التجارة بصفة عامة والتصدير وتلتزم المنشاة بالقيد في سجل المصدرين وفقا لحكام القانون رقم 

118 لسنة 1975 مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات 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 أعمال 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 القانون ولئحته التنفيذية

79 - المصريه لنتاج المحتوي الرقمي Egy Technology )ش . ذ . م . م ( شركة سبق قيدها برقم     

54349 قيدت فى 10-10-2011 برقم ايداع    19048 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح    

تعديل غرض الشركة أصبح :  • المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة.             *- التوكيلت التجارية.  • 

المقاولت الكهروميكانيكة .                            *- المقاولت الكهربائية والشبكات الكهربائية    • مقاولت 

شبكات التيار الخفيف والنظمة الذكية والدوائر الكهربائية  • توريد وتركيب اللواحات الكهربائية النظمة المنية 

بكافة انواعها    • اعمال التكييف والحريق                                 *- التوريدات الكهربائية واللكترونية  • 

الدوائر اللكترونية وتكنولوجيا المعلومات             *- العمل بنظام الفرنشايز   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .  ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك بأي وجهة من الوجوهة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها 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 القانون ولئحته التنفيذية.

Page 634 of 1274 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

83 - ستار ام للتصنيع STAR M FOR INDUSTRY شركة سبق قيدها برقم     115749 قيدت فى 

17-01-2018 برقم ايداع    2775 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه :   "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل وتشغيل القطاعات الهندسية والمعدنية وألواح الصاج والسقلت المعدنية 

والخزانات المعدنية والصاج والمسمامير والسوست واليايات والسطمبات والفورم وتصنيع ماكينات وألت 

وخطوط النتاج ومعدات الرفع والمناولة وقطع الغيار وتصنيع النجف والجزاء المعدنية المغذية لصناعات مختلفة 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات  وتشيكل لوازم المطبخ ) الواني والحلل ( من المعادن واللومنيوم .  "

الكيماوية والبلستيكية نفخ وحقن البلستيك وإنتاج الكياس والمواسير و الرولت والعبوات و الصناديق البلستيكية 

ومواد التعبئة والتغليف وتصنيع شرائط ذاتيه اللصق من البلستيك والمواد اللصقة والغراء وتصنيع وخلط وتعبئة 

الدهانات والملونات والكيماويات والمنظفات ومنتجات الفايبر جلس المختلفة .  " إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتطريز وتجهيز القمشة والملبس الجاهزة والمنسوجات والغزل والنسيج والصباغة وتصنيع حقائب اليد وما 

شابهها من جلود أو أقمشه بكافه أنواعها وتصنيع الحذية والشنط والملبس الجلدية ومستلزمات الحذية من اللدائن 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف جميع أنواع المواد الغذائية وتصنيع العصائر والبسكويت  "  .

والشيكولتة والجبن واللبان والقشطة والسمن .  " إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللوميتال باب و شباك 

و قواطيع و برور واجهات  PVC وتشكيل وتقطيع وشطف وحفر و صنفره الزجاج و المرايات والسكورييت 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل والعطور والمناديل الجافه  وزجاج المائدة بجميع أنواعة .   "

والمبلله والبامبرز و المستلزمات الطبيه ماعدا الدويه .    " إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناديق والعلب 

إقامة وتشغيل مصنع  الورقية والكرتونية السادة والمطبوع وتصنيع الكرتون المضلع وتصنيع علب الورق.  "

لتصنيع مواد البناء والطوب والنترلوك والرخام والجرانيت والبلط والحجار وتصنيع الدوات الصحية .  "

التطوير العقاري   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب والثاث المنزلي والمكتبي والفندقى بجميع أنواعة .  "

إنشاء المولت والمراكز التجارية والدارية والسكنية والترفيهية والكومباوندات ) عمارات - فيلت ( و  "

إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم  المعارض والمشروعات العمرانية المتكاملة والمختلطة وبيعها أو تشغيلها .     "

والكافتيريات الثابتة والتيك اواي والمتنقلة والملعب والنوادي والحدائق والمسطحات الخضراء   و إدارة وتشغيل 

إقامة وتشغيل محطات لتموين وخدمة  دور العرض السينمائي و اقامة وتشغيل ملهي ترفيهية للطفال .  "

استصلح و  إقامة وتشغيل دور الحضانات للطفال والمدارس و معاهد التعليم الفني .   " السيارات المتكاملة .   "

تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة ويشترط فى 

الحالتين أن تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى 

الستزراع وليس الرى بطريق الغمر و المن الغذائي والنتاج الحيواني والداجني .  بشرط افراد حسابات مالية 

ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدا .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي يزاول 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 .
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84 - دي سي سي للتصنيع D.C.C FOR INDUSTRY شركة سبق قيدها برقم     116203 قيدت فى 

28-01-2018 برقم ايداع    4217 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه :   "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل وتشغيل القطاعات الهندسية والمعدنية وألواح الصاج والسقلت المعدنية 

والخزانات المعدنية والصاج والمسمامير والسوست واليايات والسطمبات والفورم وتصنيع ماكينات وألت 

وخطوط النتاج ومعدات الرفع والمناولة وقطع الغيار وتصنيع النجف والجزاء المعدنية المغذية لصناعات مختلفة 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات  وتشيكل لوازم المطبخ ) الواني والحلل ( من المعادن واللومنيوم .  "

الكيماوية والبلستيكية نفخ وحقن البلستيك وإنتاج الكياس والمواسير و الرولت والعبوات و الصناديق البلستيكية 

ومواد التعبئة والتغليف وتصنيع شرائط ذاتيه اللصق من البلستيك والمواد اللصقة والغراء وتصنيع وخلط وتعبئة 

الدهانات والملونات والكيماويات والمنظفات ومنتجات الفايبر جلس المختلفة .  " إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتطريز وتجهيز القمشة والملبس الجاهزة والمنسوجات والغزل والنسيج والصباغة وتصنيع حقائب اليد وما 

شابهها من جلود أو أقمشه بكافه أنواعها وتصنيع الحذية والشنط والملبس الجلدية ومستلزمات الحذية   من 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف جميع أنواع المواد الغذائية وتصنيع العصائر والبسكويت  اللدائن .  "

والشيكولتة والجبن واللبان والقشطة والسمن .  " إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللوميتال باب و شباك 

و قواطيع و برور واجهات  PVC وتشكيل وتقطيع وشطف وحفر و صنفره الزجاج و المرايات والسكورييت 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل والعطور والمناديل الجافه  وزجاج المائدة بجميع أنواعة .   "

والمبلله والبامبرز و المستلزمات الطبيه ماعدا الدويه .    " إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناديق والعلب 

إقامة وتشغيل مصنع  الورقية والكرتونية السادة والمطبوع وتصنيع الكرتون المضلع وتصنيع   علب الورق.  "

لتصنيع مواد البناء والطوب والنترلوك والرخام والجرانيت والبلط والحجار وتصنيع الدوات الصحية .  "

التطوير العقاري   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب والثاث المنزلي والمكتبي والفندقى بجميع أنواعة .  "

إنشاء المولت والمراكز التجارية والدارية والسكنية والترفيهية والكومباوندات ) عمارات - فيلت ( و  "

إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم  المعارض والمشروعات العمرانية المتكاملة والمختلطة وبيعها أو تشغيلها .    "

والكافتيريات الثابتة والتيك اواي والمتنقلة والملعب والنوادي والحدائق والمسطحات الخضراء   و إدارة وتشغيل 

إقامة وتشغيل محطات لتموين وخدمة  دور العرض السينمائي و اقامة وتشغيل ملهي ترفيهية للطفال .  "

استصلح و  إقامة وتشغيل دور الحضانات للطفال والمدارس و معاهد التعليم الفني .   " السيارات المتكاملة .   "

تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة ويشترط فى 

الحالتين أن تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى 

الستزراع وليس الرى بطريق الغمر و المن الغذائي والنتاج الحيواني والداجني .  بشرط افراد حسابات مالية 

ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدا .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي يزاول 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
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85 - جولدن جروب للصناعة golden group شركة سبق قيدها برقم     116263 قيدت فى 2018-01-29 

برقم ايداع    4468 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتشكيل وتشغيل القطاعات الهندسية والمعدنية وألواح الصاج والسقلت المعدنية والخزانات المعدنية 

والصاج والمسمامير والسوست واليايات والسطمبات والفورم وتصنيع ماكينات وألت وخطوط النتاج ومعدات 

الرفع والمناولة وقطع الغيار وتصنيع النجف والجزاء المعدنية المغذية لصناعات مختلفة وتشيكل لوازم المطبخ ) 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الكيماوية والبلستيكية نفخ  الواني والحلل ( من المعادن واللومنيوم .  "

وحقن البلستيك وإنتاج الكياس والمواسير و الرولت والعبوات و الصناديق البلستيكية ومواد التعبئة والتغليف 

وتصنيع شرائط ذاتيه اللصق من البلستيك والمواد اللصقة والغراء وتصنيع وخلط وتعبئة الدهانات والملونات 

والكيماويات والمنظفات ومنتجات الفايبر جلس المختلفة .  " إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتطريز وتجهيز 

القمشة والملبس الجاهزة والمنسوجات والغزل والنسيج والصباغة وتصنيع حقائب اليد وما شابهها من جلود أو 

أقمشه بكافه أنواعها وتصنيع الحذية والشنط والملبس والمستلزمات الجلدية ومستلزمات الحذية من اللدائن .  "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف جميع أنواع المواد الغذائية وتصنيع العصائر والبسكويت 

والشيكولتة والجبن واللبان والقشطة والسمن .  " إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللوميتال باب و شباك 

و قواطيع و برور واجهات  PVC وتشكيل وتقطيع وشطف وحفر و صنفره الزجاج و المرايات والسكورييت 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل والعطور والمناديل الجافه  وزجاج المائدة بجميع أنواعة .   "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناديق والعلب  والمبلله والبامبرز و المستلزمات الطبيه ماعدا  الدويه .    "

إقامة وتشغيل مصنع  الورقية والكرتونية السادة والمطبوع وتصنيع الكرتون المضلع وتصنيع   علب الورق.  "

لتصنيع مواد البناء والطوب والنترلوك والرخام والجرانيت والبلط والحجار وتصنيع الدوات الصحية .  "

التطوير العقاري   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب والثاث المنزلي والمكتبي والفندقى بجميع أنواعة .  "

إنشاء المولت والمراكز التجارية والدارية والسكنية والترفيهية والكومباوندات ) عمارات - فيلت ( و  "

إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم  المعارض والمشروعات العمرانية المتكاملة والمختلطة وبيعها أو تشغيلها .    "

والكافتيريات الثابتة والتيك اواي والمتنقلة والملعب والنوادي والحدائق والمسطحات الخضراء   و إدارة وتشغيل 

إقامة وتشغيل محطات لتموين وخدمة  دور العرض السينمائي و اقامة وتشغيل ملهي ترفيهية للطفال .  "

استصلح و  إقامة وتشغيل دور الحضانات للطفال والمدارس و معاهد التعليم الفني .   " السيارات المتكاملة .   "

تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة ويشترط فى 

الحالتين أن تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى 

الستزراع وليس الرى بطريق الغمر و المن الغذائي والنتاج الحيواني والداجني .  بشرط افراد حسابات مالية 

ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدا .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي يزاول 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 .

86 - الشمس لخدمات التعدين شركة سبق قيدها برقم     119933 قيدت فى 15-04-2018 برقم ايداع    

17211 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة : توريد و تأجير المعدات 

والمستلزمات و اللت الزمة لنشاط التعدين )فيما عدا التاجير التمويلي ( تقديم خدمات بترولية المساندة لعمليات 

حفر و الستكشاف ويشمل ذلك : صيانة ابار البترول وتنشيطها . صيانة معدات الحفر و المضخات البترولية . حفر 

ابار المياه غير العميقة و الزمة لغراض البترول . العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة . معالجة 

السطح من الترسبات . الخدمات المتعلقة بانزال مواسير التغليف و انابيب النتاج . الخدمات المتعلقة بالستكشاف 

البترولي . توريد المواد الغذائية الزمة . مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط 

استصدار التراخيص الزمة لممارسة هذه النشطة .
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87 - شركة مجموعة مادى للستثمارات العقارية و التجارية Madi Investment Group MiG شركة سبق 

قيدها برقم     121477 قيدت فى 24-05-2018 برقم ايداع    23295 وفى تاريخ  12-05-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح / التوكيلت التجارية ) تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 , ولينشى 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 خامات 

الخشاب ومستلزماتها والثاث والزيوت والمواد الغذائية ومواد البناء والمعادن والبلستيك و المستلزمات الطبية 

والقمشة والمنسوجات وقطع الغيار بانواعها - القيام باعمال التشطيبات والديكور - المقاولت - النقل البرى 

والبحرى والبضائع - الستثمار العقارى - التجارة العامة والتوزيع فيما مسموح به قانونا - نشاط التصدير ) تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 118 لسنه 1975بشأن سجل المصدرين مع مراعاة أحكام القوانيين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ( - التنقيب عن الخامات التعدينية و المعادن و 

استخراجها و تقطيعها وتجهيزها و إجراء أى عمليات صناعية عليها و ل يشمل ذلك محاجر الرمل و الزلط - 

توريد و تركيب وصيانة خطوط إنتاج الخبز و معدات التعيينات , ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك 

بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعماًل شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر أو فى خارجها كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها وذلك طبقًا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

88 - المصرية الهندسية للبتكارات والحلول ) ابتكار ( شركة سبق قيدها برقم     131495 قيدت فى 

17-02-2019 برقم ايداع    7371 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة   

توريد وتركيب وصيانة وتشغيل الجهزة والمعدات الطبية والكهروميكانيكية المقاولت العامة والمتخصصة  

التصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1981 

فى شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكاله التجارية , ولينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها 

إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل بأحكام القوانين 

المنظمة لهذا الغرض.التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية

89 - ايجبشين استريت لين Egyptian Straight Line شركة سبق قيدها برقم     132953 قيدت فى 

18-03-2019 برقم ايداع    12676 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الشركة /ليصبح التصدير و التوكيلت التجاريه - التوريدات العمومية - اقامة وتشغيل مصنع لصناعة النسيج و 

الملبس الجاهزة والمفروشات تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكاله 

التجارية ول ينشي تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول ع التراخيص اللزمه لمزاوله 

غرضها من الجهات المختصه و بما ل يخل بحكم القوانين المنظمه لهذا الغرض و ذلك دون الخلل باحكام 

القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه و يجوز 

للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيه باعمالها او التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون

110 - توب بيراميدز شركة سبق قيدها برقم     153139 قيدت فى 01-09-2020 برقم ايداع    28559 وفى 

تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح:المقاولت العامة -تأجير المعدات 

الخفيفة والثقيلة واصلحها وصيانتها والقيام بالعمال الكهربائية والميكانيكية والخدمات الصناعية المسانده -التجارة 

العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية - التصدير - ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصى وبما ل يخل 

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  - مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار 

التراخيص اللزمه 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 او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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90 - أسامة يحى أسيكو لدارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     134469 قيدت فى 21-04-2019 برقم 

ايداع    18265 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . إدارة المشروعات . 

إدارة وتشغيل المنشات السياحية والفنادق والموتيلت والقري السياحية والمنتجعات السياحية . انشاء وتشغيل 

الكافتريات والمطاعم الثابته والمتحركة . إدارة وتشغيل الشواطي الخاصة والعامة . إنشاء و إدارة المزارع السمكية 

. إنشاء وادارة المزارع الحيوانية و الداجنة   . تقديم الخدمات الضيافة الفندقية . ادارة و تشغيل قاعات الفراح . 

ادارة و تشغيل حمامات السباحة . التوريدات العمومية . توريدات زراعية للمحاصيل الطازجة والجافة و المجمدة . 

انشاء و تشغيل محطات فرز و تعبئة و تصدير الحاصلت الزراعة . التوريدات الغذائية و تقديم الوجبات الجاهزة 

المطهية و الغير مطهية والمشروبات للجهات   الحكومية و الغير حكومية . استصلح و تجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .و استزراع الراضي المستصلحة. و يشطرت في هاتين الحالتين أن تكون 

الراضي مخصصة لغراض  الستصلح و الستزراع و أن تستخدم طرق الرى الحديثة في الستزراع و ليس 

الري بطريق الغمر في ما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وقرار 

رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008 . انشاء و ادارة البيوت المحمية ) الصوب الزراعية ( و زراعة 

الزراعات المحمية . تجارة و توريد المبيدات و السمدة الزراعية . الستيراد والتصدير . المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملة . مقاولت العمال الكهربائية والميكانيكية  . القيام بأعمال التشطيبات و الديكور . أعمال 

الترميم و التأهيل للمنشأت ومعالجة الرسالة و اللند سكيب و العمال المساحية و صيانة الملعب . وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشروط التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة و يجوز 

للشرکه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذالك طبقا 

لحكام القانون .

91 - جيوهربور إيجيبت Geoharbour Egypt شركة سبق قيدها برقم     140450 قيدت فى 

01-10-2019 برقم ايداع    41251 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

اعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات الجدوي للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية / 

العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة / معالجة السطح من الترسيبات / اعداد دراسات البنية التحتية 

واعمال حفر الساسات والهندسة الرضية واعمال فحص التربة ومعالجتها / المقاولت العامة مع افراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط حدة 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 تزوال اعمال شبية بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما 

يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

92 - روتشيلد للتعبئة والتغليف شركة سبق قيدها برقم     144366 قيدت فى 25-12-2019 برقم ايداع    

55296 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكرتون والشرائط اللصقه الشفافة والغير شفافة . وتعبئة وتغليف كافة المنتجات . وتصنيع المواسير . وتصنيع 

البلستيك . 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 الخارج؛كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

105 - حالول للمقاولت شركة سبق قيدها برقم     112803 قيدت فى 15-11-2017 برقم ايداع    44588 

وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :1-المقالت العامة و المتخصصة و 

3-القيام بتأجير و  المتكاملة2-  تملك و اقامه و اداره و تشغيل المراكز التجارية و الترفيهية و الدارية .   

استئجار الوحدات و المحلت التجارية  فيما عدا التأجير التمويلى مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات 

السارية و بشرط استصدار الترايص اللزمة لممارسة هذة النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

تشترك بأي وجه من الوجوة مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

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

ذلك كلة طبقا لحكام القانون و لئحتة التنفيذية .
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93 - وتيك مصر للتوريدات و الدارة شركة سبق قيدها برقم     146545 قيدت فى 06-02-2020 برقم ايداع    

5764 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .  اقامة او تشغيل وادارة وصيانه 

محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها . اقامة او تشغيل وادارة 

وصيانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلتها . توريد وتركيب الطلمبات الغاطسة 

والطرد المركزى ومضخات العماق والكابلت اللزمة وقطع غيارهم وانظمة الرى الحديثة وانظمة مكافحة 

الحريق وما يلزمها من معدات ولوحات تحكم مع مراعاه ما ورد بقرار وزارة الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 

2003 . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . التوريدات العمومية . التصدير . الدارة والتسويق 

السياحى للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية . ادارة المشروعات , مع مراعاه القرار الوزارى 

رقم 300 لسنه 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط واجراءات الترخيص بها . اقامة وتشغيل وادارة 

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

اواى . اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية . تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 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 

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 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 .

94 - الكريم لتجارة المواد الغذائية والكيماويات شركة سبق قيدها برقم     147283 قيدت فى 2020-02-20 

برقم ايداع    8343 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . تجارة المواد الغذائية 

والكيماويات وتشغيل وادارة المطاعم

95 - امبكت كومينكيشن IMPACT COMMUNICATION شركة سبق قيدها برقم     148782 قيدت فى 

23-04-2020 برقم ايداع    13336 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل.   صيانة ابار البترول وتنشيطها .   صيانة 

معدات الحفر والمضخات البترولية .   حفر ابار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول.   العمال 

المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.   معالجة السطح من الترسيبات .   الخدمات المتعلقة بانزال مواسير 

التغليف وانابيب النتاج.   الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولى .   إقامة وإدارة محطات إستقبال الغاز الطبيعى 

أو إعادة تغييره أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج الى مواقع الستخدام من مدن وقرى 

ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو النابيب وليشمل ذلك نقل البترول.   التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا .   التوريدات العمومية .   حق استغلل العلمات التجارية )الفرانشيز( .   البيع بالعمولة.  

الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية .    أصدار نشرات دعائية وإعلنية بصفة غير 

دورية وتوزيعها .  . الطباعة لدى الغير.  . اعداد التصميمات الخاصة بالدعاية والعلن .  . أقامة وتنظيم 

المعارض والمؤتمرات والندوات والحفلت العامة عدا السياحية بشرط أستصدار التراخيص لكل معرض على حده  

. التصدير والتوكيلت التجارية .  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم أعمال 

الوكالة التجارية , ول ينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.   وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة .  

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارح , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقاً لحكام القانون.
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96 - ريدوكس لحلول التاكل Redox for corrosion solution ذات مسئولية محدوده شركة سبق قيدها برقم     

177034 قيدت فى 01-12-2021 برقم ايداع    57964 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح أضافة نشاط / العمال الكهروميكانيكية متمثله فى تصميم وتوريد وتركيب منظومة الحماية الكاثودية 

وتشغيلها من خلل التيار المستمر أعمال التيار الخفيف التي تشمل على أعمال التأريض وأنظمة منع الصواعق 

عمل المحولت الكهربائية أحادية الطور الخاصة بمنظومة الحماية الكاثودية

97 - شركة لفن لدارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     79293 قيدت فى 12-01-2015 برقم ايداع    

786 وفى تاريخ  14-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . ادارة وتشغيل وصيانة المبانى 

والتجمعات الدارية والتجارية والسكنية وتقديم كافة الخدمات المتكاملة من نظافة وترميم واصلح وتنسيق الحدائق

98 - انفوبيب ايجيبت لخدمات النترنت INFOBIP EGYPT LLC شركة سبق قيدها برقم     92827 قيدت 

فى 20-04-2016 برقم ايداع    13135 وفى تاريخ  14-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة: 

تصميم وتطوير وبيع البرمجيات وتطبيقات المحمول وبرمجيات النترنت . تصميم وتطوير المواقع على شبكة 

النترنت . اعمال التوصيف والتحليل والتصميم لبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . اعمال 

انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . 

انتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصوره وبيانات . ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية . إقامة او إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية بعد الحصول على 

ترخيص من الجهات المعنية وفقاً للقوانين المعمول بها ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون . اعمال التوصيف 

لشبكات نقل وتداول البيانات .  تقديم خدمات الدعم الفني لشركات التصالت ونقل البيانات . مع مراعاة احكام 

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

ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبه بأعمالها او التي 

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

تلحقاها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

99 - امبكت كومينكيشن IMPACT COMMUNICATION شركة سبق قيدها برقم     148782 قيدت فى 

23-04-2020 برقم ايداع    13336 وفى تاريخ  14-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل.   صيانة ابار البترول وتنشيطها .   صيانة 

معدات الحفر والمضخات البترولية .   حفر ابار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول.   العمال 

المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.   معالجة السطح من الترسيبات .   الخدمات المتعلقة بانزال مواسير 

التغليف وانابيب النتاج.   الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولى .   إقامة وإدارة محطات إستقبال الغاز الطبيعى 

أو إعادة تغييره أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج الى مواقع الستخدام من مدن  وقرى 

ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو النابيب وليشمل ذلك نقل البترول.   التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا .   التوريدات العمومية .   حق استغلل العلمات التجارية )الفرانشيز( .   البيع بالعمولة.   

الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية .    أصدار نشرات دعائية وإعلنية بصفة غير 

دورية وتوزيعها .   الطباعة لدى الغير.   اعداد التصميمات الخاصة بالدعاية والعلن .  . أقامة وتنظيم 

المعارض والمؤتمرات والندوات والحفلت العامة عدا السياحية بشرط أستصدار التراخيص لكل معرض على حده  

. التصدير والتوكيلت التجارية .  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم أعمال 

الوكالة التجارية , ول ينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.   وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة .  

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارح , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقاً لحكام القانون.
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Al Magd for General Supplies & 100 - المجد فور جنرال سبليز& ايكوبمنتس ماركتنج

Equipments Marketing  شركة سبق قيدها برقم     153930 قيدت فى 15-09-2020 برقم ايداع    

31240 وفى تاريخ  14-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : توريد وتركيب وتسويق المعدات 

ومستلزماتها وحدات توليد الطاقة الكهربائية ومستلزماتها . التوريدات العمومية . المقاولت العمومية . التوكيلت 

التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بشأن تنظيم لعمال الوكالة التجارية . 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 أو التي قد 

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

لحكام القانون .

101 - شركه الصفا للسمده والكيماويات شركة سبق قيدها برقم     5201 قيدت فى 18-05-2000 برقم ايداع    

2578 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة / 1/ توفير كافة مستلزمات النتاج 

الزراعي ) العبوات   تقاوي ( السمدة والمخصبات والسمدة الورقية ومبيدات الفات الزراعية والمبيدات الحشرية 

بكافة انواعها   اعمال المقاومة بكافة انواعها   2 /الستيراد لجميع المجموعات السلعة المسموح بها   3 /التصدير 

لجميع المنتجات الزراعية والصناعية ومستلزمات النتاج الزراعي والمنتجات الحيوانية والغذائية والزراعية 

وخاصة السماد الكيماويات والمنتجات الزراعية ومواد التعبئة   4 /التوكيلت التجارية عن الشركات الصناعية 

والزراعية في مجال نشاط الشركة .   5 /تسويق وبيع المنتجات اللزمة للزراعة في مصر بما فيها السمدة 

والمبيدات والكيماويات ومهمات شبكات الري والزراعة والحبوب والمركزات الغذائية وتسويق كافه المنتجات 

الستشارات الفنية في المجالت الخاصة بالخدمات الزراعية فيما الستشارات القانونية  7 /شراء  الزراعيه  6 /

/استغلل السيارات  وتاجير اراضى ومخازن ومستودعات لستعمالها لخدمة النشاط وتشغيلها لحساب الغير  8 

ايجار واستئجار الثلجات   10  والمقطورات المملوكة للشركة لخدمة  نشاط الشركة وتشغيلها لحساب الغير  9/

/التصنيع لدى الغير وكذلك التعبئة والتغليف لدي الغير مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة   ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجة مع 

الشركات وغيرها التي 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 ولئحتة التنفيذية .

102 - تروبيكال للستثمار السياحي والترفيهي شركة سبق قيدها برقم     19367 قيدت فى 26-06-2006 برقم 

ايداع    9352 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1. إقامة وإدارة و تملك 

الكافيتريات والمطاعم الثابتة والفنادق الثابتة. 2 .إدارة وتملك المطاعم العائمة والفنادق العائمة السابق لها صدور 

التراخيص والموافقات من الجهات المعنية. 3. تقديم كافة الخدمات السياحية والترفيهية والفندقية.4. الستيراد 

والتصدير فى حدود اغراض الشركة. 5. الوكالت التجارية. 6. استصلح و تجهيز الراضي بالمرافق الساسية 

التي تجعلها قابلة للستزراع, و استزراع الراضي المستصلحة. ويشترط فى الحالتين أن تكون الراضي 

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

الغمر. 7. تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم, وتربية 

جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو انتاج البيض أو التسمين أو اللحوم, 

والمزارع السمكية, والهندسة الوراثية فى المجالت النباتية والحيوانية.  مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و 

القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالً شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقًا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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103 - ابتيوماتكس ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     41903 قيدت فى 27-10-2009 برقم ايداع    21742 

وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : أعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها. اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد 

البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها. انتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفة من 

صوت وصورة وبيانات . ادخال البيانات على الحاسبات بالوسائل اللكترونية. انشاء وادارة المناطق التكنولوجيا 

والحضانات العلمية . انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات . انشاء 

وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها . تدريب كافة 

المواد البشرية فى جميع مجالت غرض الشركة . الوكالت التجارية بكافة انواعها التصدير  تلتزم الشركة بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل غرض على حدة . وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها وفقا لحكام القانون . 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 ولئحته 

التنفيذية

104 - المزاحم تكس شركة سبق قيدها برقم     103404 قيدت فى 14-03-2017 برقم ايداع    9701 وفى 

تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : أقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة 

و الغزل و النسيج و التجهيز و الصباغة و التطريز و الطباعة فيما عدا تصنيع اللياف الصناعية

106 - محمود عبدالهادي احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     135273 قيدت فى 16-05-2019 برقم ايداع    

21205 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إقامة وتشغيل مجمع ورش 

صيانه وحرفييه وصناعية / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه والخشاب والموبيليا والثاث والبالتات 

الخشبيه / إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل وخراطة المعادن / إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق / 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف بكافة انواعها / إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئة العصائر 

والمركزات / إقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتجميد وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية 

والمواد الغذائية والخضراوات والفاكهه / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية / اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع البرانيك من البلستيك وخراطيم الرى ومستلزمات الرى الحديث والكياس والشنط البلستيكيه / اقامة 

وتشغيل مصنع لسحب وحقن ونفخ وتشكيل حرارى للبلستيك / إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية / إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الكيميائية وتصنيع الجلود /إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج  والملبس 

مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين  

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

107 - ديوتون برو سنتر الجونة Duotone Procenter ElGouna شركة سبق قيدها برقم     139917 

قيدت فى 22-09-2019 برقم ايداع    39349 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل 

غرض الشركة ليصبح /اقامة وتملك وتشغيل يخوت السفاري -اقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف 

ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها او المرتبطة بها السياحة البيئية وذلم باقامة وادارة النزل البيئية ومواقع 

نشاهد الطيور والشعاب المرجانية وغيرها من الظم البيئيك المتميزة  - ادارة وتملك وتشغيل الوحدات البحرية 

القائمة بالفعل والسابق الحصول لها على ترخيص -اقامة وتملك وتشغيل مراكز اللعاب المائية  والنشطة البحرية 

)الكواسنتر - كايت سرف - ويند سرف (- وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسك هذه النشطة
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108 - اف اس اتش للستثمار والتجارة والتوريدات )ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     141156 قيدت فى 

17-10-2019 برقم ايداع    43799 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الشركة :   اقامة وتشغيل وادارة المطاعم   التجارة العامة والتوزيع  لكل ما هو مسموح به قانونا والتوريدات 

العمومية  وتجارة وتوريد زيوت السيارات وقطع غيار السيارات - تصنيع وتعبئة وخلط زيوت السيارات 

والشحومات -  وذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشاط- 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 فى الخارج - كما يجوز لها ان تندمج 

فيها او تشتريها او تلحق بها وذلك طبقا لحكام القانون

109 - كيمت للمقاولت والنشاءات المتكاملة )KEMIT( شركة سبق قيدها برقم     147163 قيدت فى 

19-02-2020 برقم ايداع    8036 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

المقاولت العامة والمتكامله والمتخصصه . مقاولت اعمال النشاءات المتكامله والتشطيبات الفندقيه . صيانة 

المباني والمنشأت . تقديم خدمات النظافه للمباني والمنشات وابادة الحشرات والقوارض . تقديم الستشارات في 

المجالت الفنيه والتصميمات الداخليه والخارجيه للعقارات والمنشات السياحيه  )فيما عدا الستشارات القانونيه , 

الدراسات المتعلقه والتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ  وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه 

لنشطة الشركات العامله في مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في الماده 27 من قانون سوق المال ولئحت 

التنفيذات( التجارة في جميع أنواع إطارات السيارات وقطع غيار السيارات . التوريدات العمومية  . 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 .

111 - باك برو للحلول المتكاملة PACKPRO FOR IN TEGRATED SOLUTIONS شركة سبق 

قيدها برقم     157240 قيدت فى 24-11-2020 برقم ايداع    43708 وفى تاريخ  15-05-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تجارة وتوزيع الكيماويات والماكينات الخاصة بالطباعة ومستلزماتها وتقديم 

خدمات الصيانة المتنقلة لها . تقديم خدمات الصيانة المتنقلة للجهزة الكهربائية . التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا . الستيراد والتصدير . التوكيلت التجارية . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 

في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية والقانون 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 الخلل  بأحكام القوانين و اللوائح 

والقرارات السارية و بشرط 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 

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

112 - قمه الماركات للتجاره Top Brands شركة سبق قيدها برقم     163231 قيدت فى 2021-03-11 

برقم ايداع    11887 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح التجاره العامه والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا - تجارة المواد الغذائيه وتصديرها- الستثمار العقارى وادارة مراكز تجارية - وذلك دون الخلل 

باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 

للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها 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
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113 - سمارت اوتوميشن سيستم للتجارة والخدمات الهندسية             

Smart Automation System شركة سبق قيدها برقم     167215 قيدت فى 09-06-2021 برقم ايداع    

26051 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :1. التجارة العامة والتوزيع فبما 

هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية . 2. المقاولت العامة 3. تركيب وصيانة الماكينات والجهزه 

الكهربائية والمعدات4. تقديم خدمات الدعم الفنى  . إقامة وتشغيل المحال التجارية 6. الستيراد والتصدير7. 

التشغيل لدى الغير فى صناعة لوحات ومحولت كهربائية ومغيرات سرعه وكروت الكترونية . وذلك دون الخلل 

بأحكام 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 أعمالً شبيهة 

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

بها, وذلك طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

114 - سى ال اى لتنمية الموارد البشرية CLE شركة سبق قيدها برقم     176304 قيدت فى 2021-11-21 

برقم ايداع    55614 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تنمية و تدريب 

الموارد البشرية وذوى الحتياجات الخاصة . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية , و 

يشترط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التى تزاول اعمالً شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى 

الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فى شركة اخرى او معها او ان تتحول الى شركة من طبيعة اخرى وذلك كله طبقاً 

لحكام القانون .

115 - تى ان اوت دور TN OUTDOOR شركة سبق قيدها برقم     14072 قيدت فى 16-05-2005 برقم 

ايداع    5448 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :-اعداد دراسات الجدوى 

وابحاث السوق والستشارات المتعلقة بنشاط المعارض والمؤتمرات والحفلت ومهرجانات التسويق-. تقديم 

الستشارات الفنية الخاصة باعمال الدعاية والعلن )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات 

القانونية و الستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال و الستحواذ و كذا الستشارات 

المالية عن الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس المال و لئحته التنفيذية. مع 

مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وبشرط إستصدار  التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  

,ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج,كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات 

السالفة اوتشتريها اوتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

118 - مصطفي حسين احمد ابراهيم وشريكة شركة سبق قيدها برقم     47901 قيدت فى 05-09-2010 برقم 

ايداع    19665 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إقامة وتشغيل مصنع 

لنتاج) طوب اسمنتي مفرغ . طوب اسمنتي مصمت . طوب ديكور . بردورة أسمنتية رصيف( . اقامة وتشغيل 

مصنع لعادة تدوير اطارات السيارات المستهلكة محليا بتقطيع وفرم وطحن لستخراج برادة المطاط بكافة 

مقاساتها وكبس الحديد الخردة الناتج عن عملية تقطيع الكوتش الخردة وتنقية سلوك الكوتش المستعمل وسحبها مرة 

اخر ولفها )الطواء ( وكبس برادة المطاط لنتاج البلطات المطاطية بكافة انواعها واشكالها )جميع منتجات 

الكاوتشوك والطارات ( . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذة الشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجة من الوجوة 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 ولئحتة التنفيذية
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119 - اشرف عبد الحميد محمد على الصياد و شركاه شركة سبق قيدها برقم     54559 قيدت فى 

19-10-2011 برقم ايداع    19911 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا 

منطقة شبة 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 . تصميم او انشاء او اداره و تشغيل و صيانه 

محطات توليد الكهرباء علي اختلف مصادرها و شبكات توزيعها . التصدير والتوكيلت التجارية ومقاولت اعمال 

الكهروميكانيكية والليكترونية وشبكات التصال . قطاع التصالت وتكنولوجيا المعلومات ويشمل مشروعات 

تكنولوجيا المعلومات والتصالت وانظمه الحاسبات وتطويرها . اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه و تشغيلها والتدريب عليها . اعمال المراجعات والدراسات الفنية 

لشبكات الكهرباء بالمبانى والمصانع وتصميم حلول ذكية لتوفير استهلك الكهرباء . اعمال التوصيف والتصميم 

والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها وتصميم وتنفيذ النظمة الهندسية الذكية ذات التيار الخفيف بما في ذلك 

دراسة وأنشاء وتطوير أنظمه التحكم للمباني والمدن الذكية . تصميم وتنفيذ اداره مشروعات البنيه الساسيه 

للمعلومات و التصالت . اعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات . تخطيط واقامه وتنميه 

المناطق العمرانيه )المناطق الصناعيه والمجتماعات العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم ( . 

بيع وانشاء وتركيب وتشغيل وصيانة محطات شحن السيارات الكهربائية . انشاء وتركيب وتشغيل انظمة توفير 

الطاقة فى تسخين المياه باستخدام المضخات الحرارية والطاقة المتجددة . تلتزم الشركه بأحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 و القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه . مع 

التزام الشركه بافراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حده مع مراعاه احكام القوانين واللوائح و 

القرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها .

120 - سمارت للسيارات )سمارت كار()ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     60383 قيدت فى 2012-09-06 

برقم ايداع    18207 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح المادة ) 3 ( بعد التعديل :   غرض 

استيراد كافة لوازم  تجارة السيارات وبيعها  3  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  2  الشركة هو :  1 

الصيانة المتنقلة للسيارات  السيارات و قطع الغيار 4 مركز متكامل لصيانة واصلح السيارات والمعدات  5 

تأجير سيارات الركوب ووسائل النقل للفراد والجماعات والبضائع الي الغير سواء لجهات رسمية  والمعدات  6 

تشغيل سيارات النقل وسيارات أوناش النقاذ وسيارات التوبيس  او اعتبارية من هيئات او شركات او افراد  7 

الخاص والرحلت ونقل الركاب .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.   ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية .

121 - تايم مصر لدارة الفنادق  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     74716 قيدت فى 19-06-2014 برقم 

ايداع    15242 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو الدارة السياحيه 

للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقري السياحية.  وإدارة وتشغيل القرى السياحية والفنادق ) الثابته ( 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية 

وتجارية وثقافية .  أضافه خدمات وصيانه ونظافه المبانى والفيلت والشقق السكنيه بجميع أنواعها.  العمل بنظام 

أقتسام الوقت ) التايم شير ( .
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122 - مودرن موتورز للتجارة و التوكيلت Modern Motors For Trading  )ش.م.م( شركة سبق قيدها 

برقم     85069 قيدت فى 30-07-2015 برقم ايداع    21389 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة / 1-إقامه وتشغيل مركز لصيانه السيارات 2-تجاره وبيع وتوزيع السيارات بكافه أنواعها 

والبيك أب والسيارات الكهربائيه بكافه أنواعها  والتوبيسات والميكروباص  والمركبه الثنائيه العجلت )

الموتوسيكلت مزود بالمحرك بنزين والمحرك كهرباء والسكوتر مزود بالمحرك بنزين والمحرك كهرباء ووسائل 

النقل الخفيف ثلثيه العجلت )التروسيكلت ( والجرارات الزراعيه وكذلك هياكل السيارات وذلك بواسطه الشركه 

أولدي الغير.  3-الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه تلتزم الشركه بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 

والقانون رقم 121  لسنه 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكاله التجاريه ولينشيء تأسيس 

الشركه أي حق في مزاوله غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات 

المختصه وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض .مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط إستصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه أن تكون لها مصلحه أوتشترك 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 السالفه أو تشتريها أوتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه .

123 - تعديل اسم الشركة ليصبح/ جور ايجيبت للتصدير والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     87260 

قيدت فى 26-10-2015 برقم ايداع    30362 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل 

غرض الشركة ليصبح/ التصدير - والتوكيلت التجارية -  التجاره العامه فيما هو مسموح به قانونا    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 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة

124 - الدوليه لتكنولوجيا المياه و البيئة شركة سبق قيدها برقم     90460 قيدت فى 07-02-2016 برقم ايداع    

4026 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل 

اقامة أو تشغيل  وتشغيل المعادن . اقامة وتشغيل مصنع لتجميع وحدات ومحطات تنقية ومعالجة وتعقيم المياه . 

وادارة وصيانة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها . أعمال ادارة التنفيذ 

للمشروعات الصناعية . اعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات . تجارة الجملة . تجارة 

التجزئة . تنفيذ والشراف علي المقاولت الكهروميكانيكية . الوكالت التجارية . بيع المياه غير المعبأه لمحطات 

ومعالجة وتحلية المياه . المعالجة الكيميائية والتعقيم . التوريدات العمومية . الستيراد والتصدير . مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حده , مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لمباشرة هذه النشطة .

125 - جرين كايرو للملبس )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     90528 قيدت فى 08-02-2016 برقم ايداع    

4234 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل مركز اتصالت ) 

كول سنتر ( . التصالت وخدمات النترنت . الستعلم الميدانى عدا التصنيف و الستعلم الئتماني عن عملء 

الشركات او الفراد او المؤسسات . التصدير والتوكيلت التجارية . التوريدات العمومية . التجارة العامه والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا . التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها واستغلل المناجم والمحاجر .  ول 

ينشىء تأسيس الشركة اى حق فى مزاوالة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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TAQA Company for wires and electric  126 - طاقه للسلك والكابلت الكهربائية - كابلت طاقه

cables - TAQA Cables  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     90713 قيدت فى 15-02-2016 برقم ايداع    

4999 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو: 1  اقامة وتشغيل مصنع 

تصنيع الجهزة والدوات الكهربائية ومستلزماتها  لتصنيع السلك والكابلت الكهربائية بجميع انواعها ومقاساتها   

تصنيع المواسير والخراطيم والوصلت المختلفة الخاصة بتمديد السلك والكابلت  بكافة اشكالها وانواعها   

2   الستيراد والتصدير في كل ما هو مسموح به قانونا  3  تصنيع وتجميع الشغال المعدنية  الكهربائية    

والجرابات المعدن للنظارات والعلب المعدن للساعات والعلب المعدن للهدايا والحقائب والحوافظ المعدنية وتصنيع 

وتجميع النظارات الطبية والشمسية ومستلزماتها  \ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 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 

ولئحته التنفيذية

127 - محمد عبد المنعم جوده عطيه خميس وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     92282 قيدت فى 

04-04-2016 برقم ايداع    11096 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة /

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جيلز السيراميك/ الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  مع اللتزام بافراد 

حسابات ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدة  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون 

رقم 121 لسنة 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية,ول ينشىء تاسيس الشركة اى 

حق فى مزوالة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

يخل باحكام القوانين المنظمة لها الغرض مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقررات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة الزمة لمباشرة نشاطها

128 - ايميدج جروب للمبيدات والمخصبات Imagegroup For Pesticides And Fertilizers )ش.ذ.م.

م( شركة سبق قيدها برقم     93917 قيدت فى 26-05-2016 برقم ايداع    16853 وفى تاريخ  

16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل غرض الشركه هو:  تجارة السمدة والمبيدات والمخصبات 

الزراعية والبذور والحاصلت الزراعية ومستلزمات النتاج الزراعي وتجارة مبيدات الصحه العامة وتجارة 

الكيماويات.          -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع 

الراضي المستصلحة ) فى حدود الف فدان ( ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض 

الستصلح والستزراع وتن تستخدم طرق الرى الحديثه وليس الري بطرق الغمر.  مع مراعاة ما ورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008  -

التصدير والتوكيلت التجارية.  -الستشارات الزراعية )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقديم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العالمة فى مجال الوراق المالية لنشطة الشركات العامله 

فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية(  تلتزم 

الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم 

اعمال الوكالة التجارية , ولينشئ تأسيس الشركة اى حق مزاوالة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 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 الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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157 - غطاس جروب شركة سبق قيدها برقم     18182 قيدت فى 22-03-2006 برقم ايداع    3815 وفى 

تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة: هو استئجار وادارة وتشغيل محال بيع 

المجوهرات والكوفيرات والمطاعم والكافيتيريات والستيراد والتصدير.  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة. ويجوز 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 اعرضها في مصر او في الخارج ويجوز لها ان تندمج في في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقاً لحكام القانون ولئحتة التنفيذية.

129 - الثروات و الموارد للتعدين شركة سبق قيدها برقم     99088 قيدت فى 17-11-2016 برقم ايداع    

36075 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :- التنقيب عن الخامات 

التعدينية والمعادن واستخراجها .  -إعداد الدراسات والبحاث العلمية والمعملية الخاصة بالنشاط.  -الستيراد و 

التصدير و التوكيلت التجارية .  - اقامة وتشغيل مصنع لستخلص الذهب والمعادن المصاحبة له و ملحقاته.  - 

القيام باعمال البحث و الستكشاف و التنقيب و التنميه و النتاج للبترول و الغازات الطبيعيه و مشتقاته .  تلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم 

اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .    مع مراعاة 

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

لشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

130 - رافل هوسبتالتي Revel Hospitality )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100802 قيدت فى 

08-01-2017 برقم ايداع    946 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة و تشغيل و ادارة 

المطاعم و الكافتريات الثابتة  -  التوريدات العمومية -    الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية   - 

الستشارات فى التسويق والتدريب فى مجال الغذية والمشروبات للمطاعم ولبفنادق )فيما عدا الستشارات المالية 

والقانونية ( تنظيم المعارض والحفلت بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة فيما عدا 

المعارض السياحية - تقديم خدمات الكاترينج - 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 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 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 طبقاً لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية

131 - جود للستثمار وادارة المشروعات )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     103093 قيدت فى 

07-03-2017 برقم ايداع    8592 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

الموافقة بالجماع على الغاء نشاط الستثمار العقاري من غرض الشركة
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132 - اس ار دي للتطوير العقاري SRD  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     106036 قيدت فى 

24-05-2017 برقم ايداع    18970 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

كالتي:  التجارة العامة فيما هو مسموح به قانوناً  التسويق العقاري  التوريدات العمومية  ادارة المشروعات 

فيماعدا الفندقية  مقاولت التشطيبات الداخلية والخارجية والديكورات  اعداد الرسومات والتصميمات الهندسية 

والشراف علي تنفيذ المشروعات  شراء وبيع وتجارة الراضي وبيع وتأجير الوحدات السكنية والدارية والتجارية 

وامدادها بالمرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي  الستثمار العقاري  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة)اقل من عشرين الف فدان(  مع مراعاة 

ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم356 لسنة 

2008  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 , ول ينشىء تأسيس الشركة اى حق بمزاوله غرضها 

ال بعد  الحصول على الرتاخص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين 

المنظمة لهذا الغرض   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها 

ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

133 - فيفا جروب viva group شركة سبق قيدها برقم     109643 قيدت فى 14-09-2017 برقم ايداع    

33711 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح نشاط الشركة المقاولت العامة والتوريدات 

العمومية  والدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  .  مع مراعاة القرار 

الوزاري رقم 300لسنه 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط وإجراءات الترخيص بها الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 

1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال  الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها..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  طبقاً لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية

134 - باك أند تراك Pack and Track شركة سبق قيدها برقم     114162 قيدت فى 14-12-2017 برقم 

ايداع    49737 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح / اقامة و 

تشغيل و ادارة المخازن و المستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة  التعبئة و التغليف لدي الغير  النقل البري 

للبضائع  و تخزين غزل و نسيج و وبريات و فوط و بشاكير و تخزين بضائع للغير ما عدا المنتجات البتروليه مع 

مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه و 

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  طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

Tristell Metal Industries and Cement  ( 135 - ترايستيل للصناعات المعدنية وتجارة السمنت

Trading ( شركة سبق قيدها برقم     119636 قيدت فى 04-04-2018 برقم ايداع    16042 وفى تاريخ  

16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : أنشطة داخل قانون الستثمار . إقامة وتشغيل مصنع 

لتشكيل وتشغيل المعادن وتشريح وتقطيع الصاج بانواعه وتشكيل الكمر وتجميع الجمالونات وتصنيع الخوص 

والمربعات وتجارة السمنت ومواد البناء . 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 أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية .
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136 - مودرن ماشينيرى للتجارة Modern Machinery شركة سبق قيدها برقم     119963 قيدت فى 

15-04-2018 برقم ايداع    17340 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية التجارية العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناً 

وعلى الخص اللت والمعدات والسيارات . استيراد وتصدير وبيع وتأجير جميع أنواع المعدات واللت 

والماكينات والسيارات لجميع الغراض والمعدات الزراعية بجميع أنواعها والجرارات والحصادات وأعمال 

الزراعة والحصاد والمعدات الثقيلة بجميع أنواعها, والحفارات اللوادر بجميع أنواعها جريدرات وأوناش بجميع 

أنواعها وروافع بجميع أنواعها والمعدات المناولة والمولدات والطلمبات . أعمال المقاولت والتركيبات 

الكهرومياكنيكية . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون 121 لسنة 1982 في شأن سجل 

المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . 

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 أعمالً 

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 طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية

137 - النظمة المتكاملة للشحن INTEGRATED FREIGHT SYSTEMS شركة سبق قيدها برقم     

125128 قيدت فى 17-09-2018 برقم ايداع    38769 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة هوتقديم الخدمات اللوجستية من الشحن والتفريغ والتوكيلت الملحية وخدمات الشحن البري 

والبحري والجوي للبضائع والتخليص الجمركي -اقامة وتشغيل مخازن البضائع )عدا مخازن الكيماويات والمواد 

الخطرة( -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 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية التوريدات العمومية.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 

لسنة 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية   ول ينشي تأسيس الشركة أي حق في 

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

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

138 - طوابق للمقاولت العامه واداره المطاعم شركه شخص واحد محدوده المسئوليه شركة سبق قيدها برقم     

128133 قيدت فى 28-11-2018 برقم ايداع    50659 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركه هو   1- إقامه وتشغيل واداره المطاعم والكافيتريات لتقديم جميع انواع المشروبات ) عدا 

الكحوليه ( تقديم جميع انواع المأكولت والتيك اواي   2- أعمال المقاولت العامه

139 - البدر لتصنيع وتجميع قطع غيار معدنية لماكينات البلستيك وتشغيل وتشكيل المعادن شركة سبق قيدها برقم     

132218 قيدت فى 03-03-2019 برقم ايداع    10041 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع قطع غيار معدنية لماكينات البلستيك وتشغيل 

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

اللزمة لممارسة هذة النشطة   ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجة من الوجوة 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
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140 - كيمت أجروفيت للتصنيع و التجارة Kemit Agrovet For Manufacturing and Trade شركة 

سبق قيدها برقم     146231 قيدت فى 30-01-2020 برقم ايداع    4776 وفى تاريخ  16-05-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المبيدات الزراعيه والدويه البيطريه واضافات 

العلف ومبيدات الفات الزراعيه / تصدير وتجارة الجمله والتجزئه والتصدير للمبيدات الزراعيه والدويه 

البيطريه واضافات العلف والبذور والتقاوي الزراعيه والسمده الورقيه والسوبرفوسفات والمخصبات الزراعيه 

و كافه مستلزمات الزراعه بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه پأ عمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في شركه اخرى او معها او ان تتحول الى شركه من طبيعه 

اخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون

141 - ميديكا سكوب MEDICA SCOPE شركة سبق قيدها برقم     148763 قيدت فى 2020-04-22 

برقم ايداع    13235 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تجارة وتسويق 

الدويه ومستحضرات التجميل و المستلزمات و المعدات الطبيه والمنتجات الطبيعيه واغذية الطفال . التوكيلت 

التجارية . تصنيع لدي الغير .  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شان تنظيم اعمال الوكاله 

التجاريه.ول ينشىء تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   وذلك دون الخلل باحكام 

القوانين و اللوائح والقرارات السارية  وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويوجز 

للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعماللها او التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج. كما يوجز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها  بها وذلك طبقا 

لحكام القانون.

142 - اكا بلىAKA PLAY شركة سبق قيدها برقم     149365 قيدت فى 21-05-2020 برقم ايداع    

15741 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا وعلي الخص تجارة وتوزيع لعب ومستلزمات الطفال والهدايا والدوات المكتبية والمنزلية 

والخردوات بكافة انواعها . التوريدات العمومية . المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة ومقاولت التشطيبات 

والديكور . تقديم الستشارات الهندسية واللكتروميكانيكية ) 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 في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية ( .  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في 

شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي 

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 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 ولك طبقا لحكام القانون .

143 - تيماس للتجارة شركة سبق قيدها برقم     150699 قيدت فى 08-07-2020 برقم ايداع    20088 وفى 

تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح    تعديل غرض الشركة ليصبح/ التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية-المقاولت العامة و المتكاملة والمتخصصة ومقاولت اعمال التشطيبات 

-اعداد التصميمات الهندسية- توريد وتجارة الدوات الكهربائية ومواد البناء والكابلت الكهربائية ولوحات التوزيع 

الخاصة بالضغط المنخفض والمتوسط والمحولت الكهربائيه واجهزة الحريق والتكييف والنذار ومعدات التيار 

الخفيف - الشراف على تنفيذ المشروعات   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

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 فى 

الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
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144 - مافين للصناعه والتجارة والتوكيلت التجاريه والتصدير شركة سبق قيدها برقم     150728 قيدت فى 

08-07-2020 برقم ايداع    20241 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط 

الستيراد للنشاط الرئيسي

145 - بورتو فينو انفستمنتس PORTO FINO INVESTMENTS شركة سبق قيدها برقم     151868 

قيدت فى 05-08-2020 برقم ايداع    23990 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح التسويق 

العقارى - 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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

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

146 - أدد ديفيلوبمنتس ADD DEVELOPMENTS شركة سبق قيدها برقم     151922 قيدت فى 

06-08-2020 برقم ايداع    24174 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح التسويق العقارى - 

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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

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

147 - سى إن للدعاية والعلن شركة سبق قيدها برقم     155877 قيدت فى 21-10-2020 برقم ايداع    

37877 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة   - الدعاية والعلن بكافة 

الوسائل المسموعة و المقروءة والمرئية   إقامة وتنظيم المؤتمرات و المعارض فيما عدا المعارض السياحية )

بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حدة (   - إنشاء وتشغيل وإدارة المواقع اللكترونية   - 

تطوير المحتوي اللكتروني

148 - نيفوس تريب للمعارض Nivo’s tribe شركة سبق قيدها برقم     156779 قيدت فى 2020-11-08 

برقم ايداع    40956 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو أقامة و تنظيم 

المعارض و الكرفانات المتنقلة وبيع و تسويق منسوجات حريمى  ) فيما عدا السياحية () بشرط أستصدار 

التراخيص اللزمه لكل معرض على حده ( .
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AL BURUJ COMPANY FOR COMMERCIAL  149 - البروج كمبنى للستثمار التجارى

INVESTMENT شركة سبق قيدها برقم     160907 قيدت فى 27-01-2021 برقم ايداع    4317 وفى 

تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:    الستيراد والتصدير   تلتزم الشركة 

بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين , ول ينشىء تأسيس الشركة اى حق في مزاولة 

غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض .   التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناً .   إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة 

وتغليف المواد الغذائية .   إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا 

الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواى .   التوكيلت التجارية .   تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 

120 لسنة 1982 , في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشىء تأسيس الشركة اى حق في مزاولة غرضها 

ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين 

المنظمة لهذا الغرض .  المقاولت العامة والمتخصصة.  إقامة وتشغيل وإدارة مصنع لنتاج وتحضير منتجات 

اللحوم والدواجن والسماك وتبريدها.  إقامة وتشغيل وإدارة مخزن )فيما عدا تخزين الكيماويات الخطره(  إقامة 

وتشغيل وإدارة محطة لفرز وتدريج وتجهيز وتشميع وتعبئة وتجميد الفاكهة والخضار   الثلجات الخاصة بحفظ 

الحصالت الزراعية الخاصة للشركة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة   إقامة وتشغيل وإدارة 

ثلجة لحفظ وتخزين وتبريد وتجميد المواد والمنتجات الغذائية والزراعية بكافة انوعها للشركة وللغير  تجارة المواد 

الزراعية والغذائية والسمدة والعلف وموادها والمخصبات والمعدات والمكينات الصناعية والنتاجية والمعدات 

الثقيلة بجميع انوعها.  الستثمار الزراعي   إقامة وتشغيل وإدارة وتجديد مشاتل زراعية تجارية ومعامل نسيجية 

لنتاج الشتلت وتصديرها للخارج.  إقامة وتشغيل وإدارة وتجديد وتشغيل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة 

والسمكية.   إقامة وتشغيل وإدارة وتجديد وتشغيل معمل للهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.   القيام 

بالذات أو المشاركة في تنفيذ عمليات استصلح والستزراع الراضي الصحراوية والبور أو احدهما   استصلح 

اراضى زراعية ونشاط حيوانى وسمكى وزراعة نخيل  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسيه التى 

تجعلها قابله للستزراع  استزراع الراضي المستصلحه ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه 

لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه وليس الرى بطريق الغمر وذلك لكثر من الف 

فدان واقل من عشرين الف فدان.     تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف ويشمل ذلك:  •

حفر ابار المياه والبار  صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.  • صيانة ابار البترول وتنشيطها.  •

معالجة السطح  العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.  • غير العميقة اللزمة لغراض البترول.  •

الخدمات المتعلقة بالستكشاف  الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وانابيب النتاج.  • من الترسيبات.  •

البترولي.    السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المراكز الطبية ومعامل التحاليل الطبية   

اعداد برامج الرعاية الصحية  )RCM( -   تقديم الستشارات الطبية.  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

150 - خلطة بيتي للتوريدات العمومية

Khaltabety شركة سبق قيدها برقم     164513 قيدت فى 05-04-2021 برقم ايداع    16243 وفى تاريخ  

16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح / التوريدات العموميه  - تقديم خدمات 

الكاترينج و التغذية 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 طبقاً لحكام القانون .
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151 - براندت للطباعه Brandit inc شركة سبق قيدها برقم     164918 قيدت فى 12-04-2021 برقم ايداع    

17618 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه . التوريدات العمومية . الدعاية 

والعلن .  الطباعة لدى الغير  . 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 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

152 - سيجنال لدارة المشروعات Signal شركة سبق قيدها برقم     172322 قيدت فى 14-09-2021 برقم 

ايداع    42822 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : ادارة و تشغيل و صيانة 

المراكز التجارية و مراكز التسوق ) مولت ( . اقامة و تشغيل و ادارة المراكز الترفيهية و الثقافية للطفال .  

اقامة و تشغيل و إدارة المطاعم الثابتة و الكافيتريات لتقديم جميع انواع الماكولت و المشروبات عدا الكحولية . 

اقامة و تشغيل و ادارة المتاجر ) سوبر ماركت ( . اقامة و تشغيل و ادارة مخازن البضائع بكافة انواعها . صيانة 

المباني و المنشات . تقديم خدمات تنسيق الحدائق و التشجير و اللند سكيب . إعداد تصميمات الديكور الداخلي . 

مقاولت التشطيبات و الديكور . توريد المعدات بكافة أنواعها و المفروشات والثاث . تملك و بيع وتاجير اللوحات 

العلنية اللكترونية . ادارة و انشاء و تشغيل الفنادق , ويخوت السفاري , والموتيلت , والشقق والجنحة الفندقية 

, والقرى السياحية , والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية , 

واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها , ويشترط لتمتع الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية , 

والقرى السياحية بضمانات وحوافز الستثمار أل يقل مستواها عن ثلث نجوم , وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات 

المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع ادارة و تشغيل المخيمات السياحية 

. اقامة و ادارة و تشغيل الجراجات المتعددة الطوابق بنظام T.O.B سواء كانت تحت سطح الرض أو فوق 

الرض وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام B.O.T والقيام باعمال النظافة الداخلية و الخارجية للمنشأت و كذا 

جمع ونقل المخلفات الصلبة اعدا المخلفات الخطرة

D.S.G for Aluminum 153 - تعديل اسم الشركه ليصبح / دي. اس. جي لللومنيوم و الواجهات الحديثة

and Modern facades شركة سبق قيدها برقم     177531 قيدت فى 09-12-2021 برقم ايداع    

59741 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح / اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتجهيز اللوميتال و الواجهات الحديثة و التصدير

154 - تعديل اسم الشركة ليصبح/ طاج للنقل البرى والبحرى TUG TRUCKING & SHIPPING شركة 

سبق قيدها برقم     179584 قيدت فى 13-01-2022 برقم ايداع    2424 وفى تاريخ  16-05-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح/ الشحن الدولى البحرى وعمليات النقل البرى المحلى والدولى 

ونقل الخامات والبضائع خارج المياه القليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحرى المختلفة كالناقلت والبواخر 

والعبارات ويجوز تأجير السيارات والمراكب من الغير او الي الغير

155 - شركه الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه شركة سبق قيدها برقم     3732 قيدت فى 

02-09-1999 برقم ايداع    4830 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

اصبح 1 /الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   2 /صيانة الهواتف المحموله وانشاء مراكز صيانه   3 /

التوريدات العموميه والمقاولت العامه والمتخصصه والمتكامله واعمال الديكور  4 /التخليص الجمركى   5 /

التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا )خاصة الهواتف المحموله ومستلزماتها واكسسواراتها(  6 /

توريد وتركيب الجهزه اللكترونيه للمنشات من الداخل فقط والبوابات اللكترونيه واجهزة النذار   7 /توريد 

وتركيب معدات السلمه ونظم الطفاء الحرائق بمختلف انواعها والجهزه الكهرو ميكانيكيه  8 /التطوير العقارى  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه  

ويجوز 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 تلحق بها  وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذيه
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156 - شركه المهندسون المتحدون للتجاره والمقاولت شركة سبق قيدها برقم     10621 قيدت فى 

16-12-2003 برقم ايداع    7260 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

ليصبح القيام بجميع أعمال التجارة والمقاولت العامة والستثمار العقاري وشراء الراضي وتقسيمها إذا لزم المر 

وبناء العقارات وتمليك وحداتها وتجارة مواد البناء ومستلزمات الديكور والقيام بأعمال التشطيبات والديكورات 

والشراف الهندسي علي النشاءات وعمل التصميمات المعمارية والنشائية والقيام بجميع الستشارات الفنية 

والهندسية عدا القانونية والتوريدات العامة والتوكيلت التجارية والتصدير.  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 أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

159 - الشركه المصريه للمشروعات والخدمات الفنيه والتجاريه شركة سبق قيدها برقم     28563 قيدت فى 

17-09-1996 برقم ايداع    4253 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

ممارسة نشاط التجارة الداخلية والخارجية والدولية بمختلف صورها , التوريدات العمومية والستيراد والتصدير 

للشركة أو للغير , أعمال التوكيلت التجارية عن الشركات الجنبية , تنفيذ وإدارة المشروعات الفنية وأعمال 

المقاولت بكافة أنواعها والقيام بأعمال التركيبات والصيانة المتعلقة بها والقيام بأعمال الشراء والبيع والتأجير 

للراضى ووحدات المباني بكافة أنواعها وتقديم الخدمات والستشارات فيما عدا القانونية , وكذا تصميم وإنتاج 

وتأمين برامج وأنظمة الحاسبات وتطويرها وانشاء نظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها , وإنتاج 

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

اللكترونية , والقيام بأعمال التوصيف والتصميم والصيانة والتأمين لنظم الحاسبات وشبكات نقل وتداول البيانات 

بمختلف أنواعها , وإنتاج وتطوير وتأمين النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها , مع مراعاة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة من الجهات المعنية بما ل يتعارض مع أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 وقانون رقم 230 

لسنة 1996 , كما يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمالً شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها 

أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون ولئحتة التنفيذية

160 - الريج للغذية الصحية )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     69557 قيدت فى 11-11-2013 برقم 

ايداع    23879 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه/ التوكيلت 

التجاريه والتجاره العامه والتوزيع في كل ما هو مسموح به قانونا وعلي الخص في مجال المواد الغذائيه الصحيه    

-اقامه وتشغيل مصنع لتعبئه و تغليف  العسل بكافه انواعه 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

161 - ميتسوبيشى كوربوريشن ) مساهمة يابانية ( شركة سبق قيدها برقم     78261 قيدت فى 1988-02-19 

  CP411   برقم ايداع    1923 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة التعاقدات التالية

المجموعة التعاقدية   النظمة الكهروميكانيكية   و اعمال السكة و الورشة  مشروع المرحلة الولي من الخط الرابع 

لمترو انفاق القاهرة الكبرى   عقد رقم: 104/مترو  بين:  جمهورية مصر العربية  الهيئة القومية للنفاق و  اتحاد 

الشركات : شركة ميتسوبيشي    شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة   اوراسكوم للنشاءات  تم بدء اعماله في 27 

/3 /2022 و مدة تنفيذه مقررة ب 2191 يوم   CP412 المجموعة التعاقدية 2   للوحدات المتحركة   مشروع 

مترو النفاق الكبرى  الخط الرابع   المرحلة الولى  عقد رقم 110/مترو  بين: الهيئة القومية للنفاق   و 

ميتسوبيشي كوربوريشن  تم بدء اعماله في 31 /3 /2022 و مدة تنفيذه مقررة ب 2191 يوم

162 - البنت الشاميه تالينا شركة سبق قيدها برقم     97301 قيدت فى 26-09-2016 برقم ايداع    29335 

وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس 

الجاهزة والمفروشات عدا اللياف الصناعيه - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
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163 - شركه ليف كير للتجهيزات الطبيه )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     102565 قيدت فى 

23-02-2017 برقم ايداع    7144 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه . 

التوكيلت التجاريه . تجاره و توزيع الجهزه و المستلزمات الطبيه . التوريدات العموميه . توريد التجهيزات 

الطبيه  . المقاولت العامه . توريد وتركيب شبكات الفازات الطبيه و صيانتها . القيام باعمال الصيانه المتنقله 

للجهزه الطبيه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى 

تزاول اعمال  شبيهه باعملها  التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او خارج مصر كما يجوز لها ان 

تندمج فى الهيئات السالفه وتشتريها او تلحقها بها وذالك طبقا لحكام القانون ولئحته

166 - يحيي جروب لتصنيع الجهزة الكهربائية شركة سبق قيدها برقم     132363 قيدت فى 2019-03-05 

برقم ايداع    10616 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :-  أقامة و 

تشغيل مصنع لتصنيع و تجميع الجهزة الكهربائية و اللكترونية و المنزلية , تصنيع الجزاء البلستيكية للجهزة 

الكهربائية واللكترونية و المنزلية و جميع مكونتها , و ذلك للنفس و للغير و لدي الغير و ذلك دون الخلل باحكام 

القوانيين واللوائح و القرارات السارية و بشرط أستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذا النشاط  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 فيما عدا شبة جزيرة سيناء فليزم موافقة الهيئة مسبقاً, كما يجوز لها ان 

تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

167 - المحيط للخدمات البترولية والنقاذ البحرى شركة سبق قيدها برقم     133211 قيدت فى 2019-03-24 

برقم ايداع    13554 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه . 1. تقديم خدمات 

النقاذ و السعاف البحرى السريع .  2 .تقديم الخدمات البتروليه المساندة وتشمل توفير خدمات السعاف والنقاذ 

البحري لمنصات البترول العامله في البحر.  3. إقامة وتشغيل مركز غوص ورياضات بحريه وتقديم الخدمات 

والنشطه المكمله والمرتبطه بها.  4 . إدارة وتشغيل وامتلك الوحدات البحرية واللنشات.  5. التوريدات 

العموميه.  6. استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسيه التي تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضي 

المستصلحه )في حدود الف فدان( ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح 

والستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثه وليس الري بطرق الغمر.  مع التزام الشركه بافراد حسابات مستقله 

لكل نشاط علي حده مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه 

لممارسة هذه النشطه . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها 

ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .

168 - اوفرسيز مارين للخدمات البحرية OVERSEAS MARINE SERVICES شركة سبق قيدها برقم     

135577 قيدت فى 26-05-2019 برقم ايداع    22373 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح /   التوكيلت الملحيه   تملك وأدار وتشغيل واستجيار الوحدات البحريه 

القائمه بالفعل والسابق الحصول لها علي التراخيص   تقديم الخدمات الشحن والتفريغ البري والبحري للبضائع   

تقديم الستشارات الفنيه الخاصه بالسفن ومستلزماته فيما عدا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات 

المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه 

الشركات العامله في ي مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في الماده 27من قانون سوق المال ولئحته التنفيذيه   

تجاره وبيع وتوزيع قطع الغيار والحبار والدهانات الخاصه بك السفن   تموين ا ال سفن   صيانه واصلح السفن  

التوريدات العموميه   ا قامه وتشغيل مراكز الغوص والنشطة ا لمكمله لها أو المرتبطه بها  توريد المواد الغذائيه 

وإعداد ا ل وجبات الجاهزه وتوصيلها ,وتقديم الخدمات اللوجيستية ,تقديم خدمات وأعمال النظافه والتجميل 

بالمنازل والحدائق والمباني الخاصه وتجميع القمامه والفضلت وتدويرها لدي الغير ,الصيانه المتنقلة للمعدات 

واللت والجهزة وادوات الطهي ,اقامه. وتشغيل مغسله للملبس والقمشة ,اقامه وتشغيل المطاعم الثابته ,اقامه 

وتشغيل مصنع لعداد الوجبات الجاهزه   التوريدات البحريه   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح   

استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ,ويجوز للشركه إن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزوال أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج ,كما يجوز 

لها أن تندمج في شركه أخري أو معها أو أن تتحول إلي شركه من طبيعه أخري وذلك كله طبقا لحكام  القانون
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169 - مى محمد على متولى و شريكها شركة سبق قيدها برقم     140181 قيدت فى 25-09-2019 برقم ايداع    

40241 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : انشطة داخل قانون 72 : اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية / اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت 

الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها او تجميدها تجميدها ومحطات الحاويات وصوامع حفظ 

وتخزين الغلل / اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزيتون والمخللت 

بكافة انواعها وزيت الزيتون / اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتعبئه وتغليف وحفظ وتبريد وتجميد الخضراوات 

والفاكهه الحاصلت الزراعية والمواد الغذائية / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه / اقامة وتشغيل 

مصنع لصنع قطع ووصلت بلستك وصنع رولت واكياس وعبوات وصناديق بلستك وصنع انابيب ومواسير 

وخراطيم من البلستك / استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع 

الراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين ان 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 / 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 / تربية 

الخيول / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية 

والخشاب واعمال الموبيليا / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون و الورق / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكيماويات والمواد الكيميائية / إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخرسانية والسمنتيه / اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتعبئة  وتغليف العصائر والمركزات / اقامة وتشغيل المراكز التجارية فى المناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدهانات والبويات ــ انشطة خارج قانون 72 : ادارة المشروعات 

عدا الدارة الفندقية / انشاء وادارة محطات تموين السيارات / اقامة وتشغيل مراكز خدمات وصيانة وغسيل 

السيارات / اقامة وتشغيل المخازن ) عدا مخازن الكيماويات الخطرة ( / اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات 

الثابته لتقديم جميع انواع المشروبات ) عدا الكحوليه ( وتقديم جميع انواع الماكولت والتيك اواى / انشاء وادارة 

الوحدات الدارية والتجارية والسكنية والثقافية مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

170 - هشام للتجارة والستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     142319 قيدت فى 13-11-2019 برقم 

ايداع    48109 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   غرض الشركة هو:  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا /  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية /  التسويق اللكترونى  / التجارة 

اللكترونية  / المقاولت العامة   /التوريدات العمومية  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 

والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية , ول ينشىء 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 بأى 

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

فى مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى شركة أخرى أو معها او ان تتحول الى شركة من طبيعة اخرى 

وذلك كله طبقا لحكام القانون.

171 - نور احمد سلمه الشريف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     145161 قيدت فى 13-01-2020 برقم 

ايداع    1507 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة / انشطة داخل قانون 72 :  

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديده والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء مع مرعاه ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاه بقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008ومراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها.   انشطه خارج قانون 72 : اقامة وانشاء وتشغيل وادارة المولت 

التجارية   تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار مع مراعاه 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها.
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172 - سمارت للحذية والمصنوعات الجلدية SMART شركة سبق قيدها برقم     157282 قيدت فى 

25-11-2020 برقم ايداع    43771 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحذية والمصنوعات الجلدية والتصدير . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذا النشاط . 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 طبقاً لحكام القانون .

173 - اركون لتصنيع الجهزه الطبيه - Arcon شركة سبق قيدها برقم     164168 قيدت فى 2021-03-29 

برقم ايداع    14981 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تصنيع الجهزة 

الطبية / توريدات وتوكيلت الجهزة الطبية / صيانة الجهزة الطبية

174 - المسك لتجارة الورق وللصناعات الورقية شركة سبق قيدها برقم     172572 قيدت فى 2021-09-19 

برقم ايداع    43753 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة هو :- انشطة 

من داخل ق 72 لسنة 2017 -  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواسير الكرتونية وقص وتحويل الورق بكافة 

اشكاله وصوره- تجارة الجملة والتجزئة للورق بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خراج 

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 لسنة 2008 - اعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها - انشطة من خارج قانون 72 لسنة 

2017 :- التصدير- مع الللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , 

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 فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها 

او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

175 - ذا لورا للصناعات الغذائية ZALORA شركة سبق قيدها برقم     173664 قيدت فى 2021-10-10 

برقم ايداع    47164 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . انشطة داخل 

القانون الستثمار 72 . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية السائلة والجافة .  تجاره الجمله والتجزئه للمواد 

الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده : انشطة خارج قانون الستثمار 72  . التصنيع لدى الغير . 

مع افراد الحسابات الماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار. التوريدات العمومية . وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة للمارسة هذه النشطة . ويجوز 

للشركة ان 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً 

لحكام القانون ) ايران ( مع مراعاة احكام القوانين واللوائح وقد القرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذة النشطه . 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 كما 

يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية

176 - فويجو بلستيشن كافيه شركة سبق قيدها برقم     179997 قيدت فى 20-01-2022 برقم ايداع    

3788 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : بلستيشن و كافية

181 - اندماج شركة اوراسكوم لصيانة مصانع السمده والمنشاه وفقا لحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 

ولئحتة التنفيذية كشركة مندمجة في الشركه المصريه للسمده والمنشاة شركة سبق قيدها برقم     32506 قيدت 

فى 15-02-1998 برقم ايداع    371 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط 

ليصبح /انتاج و تصدير المونيا و كافة انواع السمدة الكيماوية و مشتقاتها الكيماوية الخرى علي ان تبدا الشركة 

باقامة مصنعين علي مرحلتين علي النحو التالي: المرحلة الولي: اقامة مصنع في السويس لنتاج و تصدير 

المونيا ) كمنتج وسيط( و اليوريا ) كمنتج نهائي( المرحلة الثانية: تتمثل في اقامة مصنع في موقع آخر ) تتم اخذ 

موافقة الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة عليه( مسبقًا و ذلك لنتاج و تصدير امونيا , حامض النيتريك ) 

كمنت وسيط( و نيترات المونيا ) كمنتج نهائي(
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177 - مصرى ترانسبورت للعمال اللوجيستية Egypt Transport For Logistics شركة سبق قيدها برقم     

181358 قيدت فى 16-02-2022 برقم ايداع    9632 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة هو : النقل الدولي )البري والبحري( . النقل البري الداخلي والدولي للبضائع بما فيه النقل المبرد 

والمجمد والشحن والتفريغ . النقل متعدد الوسائط . وكيل اعمال النقل البري للبضائع والحاويات . النقل البري 

والدولي. نقل البضائع العامة والحاويات والبضائع الصب. )ول يتم مزاولة نشاط النقل للركاب او البضائع )

الداخلي-الدولي( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر او خارجة ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص 

بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(. تقديم الخدمات اللوجيستية من الشحن والتفريغ 

بانواعه والتوكيلت الملحية وخدمات النقل الدولي والتخليص الجمركي. الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية 

. تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982م. والقانون 121 لسنة 1982م. في شان سجل المستوردين 

وتنظيم اعمال الوكالة التجارية , ول ينشي تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام لقوانين المنظمة لهذا الغرض. تجـارة 

وتاجير المعدات الثقيلة بكافة انواعها وكذلك قطع الغيار الجديدة والمستعملة للمعدات والسيارات بانواعها والطلمبات 

والمحركات البحرية بانواعها والمضخات بانواعها . وتجارة وتاجير معدات الشحن والتفريغ بكافة انواعها وتجارة 

وتاجير السفن والوحدات البحرية والحاويات )فيما عدا التاجيرالتمويلي والليموزين(. المقاولت العامة والمتخصصة 

والمتكاملة. اقامة وتشغيل المخازن والمستودعات )عدا مخازن ومستودعات الكيماويات والمواد الخطرة(. توريد 

المهمات البحرية. تقديم خدمات الفحص الفني للسفن والمخازن وعنابر السفن والحاويات وتبخير المخازن والعنابر 

والعدد والحصر والموازين. 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 2007م. وقرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 2008م. ادارة المطاعم 

والكافتريات. تصنيع وتعبئة الملح بكافة انواعه لدي الغير. 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 اعال شبيهة 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 القانون .

178 - منصور لخدمه البريد السريع شركة سبق قيدها برقم     7063 قيدت فى 06-06-2001 برقم ايداع    

2822 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة / خدمات الشحن والتفريغ والمناولة 

الجوىوالبحرى ومزاولة الخدمات البريدية والنقل البريدى والنقل بصفة عامة وعموم الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية والملحية القيام بعمليات نقل الرسائل الجمركية الواردة أوالصادرة من وإلى الموانى المصرية 

والشحن الجوى والشحن الدولى  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط أستصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى 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 ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية

179 - محمد احمد رضوان  وشريكة شركة سبق قيدها برقم     12744 قيدت فى 09-03-2005 برقم ايداع    

1643 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

العبوات البلستيكية والرولت والحبال والدوبارة البلستيكيةوعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها .
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180 - السماعيلية للستثمار شركة سبق قيدها برقم     31635 قيدت فى 10-04-2008 برقم ايداع    7693 

وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : المشاركة في تنمية الثروة الداجنة من 

خلل بيع بيض التفريخ وكتاكيت التسمين وبيع الدواجن للغير وكل ما يتعلق بالنشاط الداجني والسمكي وللشركة 

الحق في إدارة شركات الدواجن وكل ما سبق مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي 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 طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية

182 - نفرتارى الدولية للخدمات التعليمية  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     75031 قيدت فى 2014-07-07 

برقم ايداع    16235 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1. مقاولت فرش 

وتجهييز المنشأت التعليمية .                     2 . توريد الدوات المدرسية والمكتبية .     3 . نشر وتوزيع الكتب 

.                                                     4. تجهيز وادارة المسارح والملعب الرياضية .  5 . اقامة 

وتنظيم الحفلت العامة .                        6 . الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية   

7. اقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حدة   8. 

النقل البري الجماعي للركاب فيما عدا النقل السياحي .                        9. تجارة وبيع وتأجير السيارات ) فيما 

عدا النقل السياحي والليموزين (  10 . بيع واستيراد قطع غيار السيارات ومستلزماتها .                                     

11. مقاولت تجهيز معامل الكمبيوتر .  12 . الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية .                 13 . 

ادارة وتشغيل المدارس والؤسسات التعليمية  مع مراعاة الحكام والقوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذا النشطة   ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجة من 

الوجوة 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 

ولئحتة التنفيذية .

183 - البستان المتحدة للتجارة المتعددة  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     93404 قيدت فى 2016-05-10 

برقم ايداع    15008 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح/ ادارة 

و امتلك السلسل و المولت التجارية- تجارة المواد الغذائية بأنواعها والمحاصيل الزراعية- الستيراد و التصدير 

و التوكيلت التجارية- التوريدات العمومية-كل ما سبق مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 - تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 

120 لسنة 1982 و القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين و تنظيم أعمال الوكالة التجارية , و 

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

الجهات المختصة و بما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض- مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و 

القرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة -ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 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.

184 - ايه ار ام جروب للستثمار السياحى A.R.M Group For Tourism Investment  )ش.م.م( شركة 

سبق قيدها برقم     99948 قيدت فى 13-12-2016 برقم ايداع    40122 وفى تاريخ  18-05-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : ادارة و تشغيل القرى السياحية و الفنادق ) الثابته ( و الموتيلت و النشطة 

المكملة او المرتبطة بما ذكر من خدمية و ترفيهية و رياضية و تجارية و ثقافية . ادارة  و تشغيل مارينا اليخوت و 

ملعب الجولف و مراكز الغوص و النشطة المكملة لها او المرتبطة بها . ادارة  و تشغيل المطاعم السياحية و 

الكافتيريات الثابتة. و ل ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاوله غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

او فى الخارج كما يجوز لها لن تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  .
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185 - ابراهيم جلل فايد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     105488 قيدت فى 11-05-2017 برقم ايداع    

17035 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة الرئيسى : إقامة وتشغيل مصنع 

مواد غذائية لتصنيع الكاجو والتعبئة والتغليف ـ النشاط الرئيسي الخر : إقامة وتشغيل مصنع منظفات صناعية 

والسلفونيك مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنة 2003م مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها

186 - رابوتات للستشارات والخدمات الطلبية RABOTAT شركة سبق قيدها برقم     119294 قيدت فى 

27-03-2018 برقم ايداع    14673 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة / 

تقديم الستشارات الفنيه )فيما عدا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زيادة 

رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله في مجال الوراق 

الماليه المنصوص عليها في الماده27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذيه(  الوساطه في انهاء الجراءات 

الداريه لدى الجهات الغير حكوميه  تقديم الستشارات الطلبيه والتعليميه وتقديم استشارات اختيار التخصص 

الدراسي والجامعي واستشارات حول الدراسه في الخارج.  العمل كوكيل طلبي وكذا الترجمه وتعليم اللغات.  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 

شبيهه باعمالها او التي قد تعاون على تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا باحكام القانون ولئحته التنفيذيه

187 - سمارت بروفيشنال سيرفيس للستثمارات وتكنولوجيا المعلومات ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     

121326 قيدت فى 20-05-2018 برقم ايداع    22629 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح اضافة النشطة التالية صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من انشطة صناعية وتصميم 

وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي .  2  اعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها .  3  اعمال تصميم وانتاج 

البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .  4  انتاج 

المحتوى اللكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5  ادخال البيانات على الحسابات وبالوسائل 

اللكترونية .  6  اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها .  7  انتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها .  8  تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات.   9  المشروعات التي تستثمر في تطوير 

حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية .  10  مشروعات البحث 

والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات 

التكنولوجيا الحديثة .   11  انشاء وإدارة مراكز التدريب .  12  انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات 

المتخصصه وتطويرها ) فيما عدا القانونيه والماليه (.  13  حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال .  

14 – النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات الى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه 

المحتوى العلمي والثقاقي والفني .   16  الستشارات الهندسية.  17  الوكاله الملحيه للسفن.  18  التوريدات 

العموميه.  19  التدريب في مجال التنميه البشريه والمهارات الوظيفيه.

Page 662 of 1274 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

188 - انوفانو للتطبيقات INNOVANO شركة سبق قيدها برقم     122497 قيدت فى 28-06-2018 برقم 

ايداع    27875 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو :صناعة تكنولوجيا 

المعلومات والتصالت بما تشمله من تصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد 

وتطويرالبرمجيات والتعليم التكنولوجي -أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

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

اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها - المشرعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكيه الفكريه بما في ذلك 

براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعيه -صناعة كافة انواع المنتجات البلستيكيه اللدائنيه -صناعة كافة 

انواع النابيب البلستيكيه الثقيله والخفيفه التحمل -صناعة حقائب التسوق ومفارش السفره واكياس القمامه والمواد 

الخام للكياس البلستيكيه 8- صناع الكياس الورقيه- صناعة الكمامه .  10.اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل 

المعادن الحديديه 11- اقامة وتشغيل مصنع لصيانة وتجميع وتصنيع المكائن البلستيكيه واعادة  تدوير البلستيك  

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه . ول ينشيء تاسيس 

الشركه اي حق في مزاوله اغراضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات 

المختصه وبما ليخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض  .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت 

الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة 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 في الخارج . كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .

189 - الفرماوي للمقاولت والعلن شركة سبق قيدها برقم     130011 قيدت فى 13-01-2019 برقم ايداع    

1734 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :  توريد الثاث والمفروشات بجميع 

انواعها .  الدعايه والعلن بكافه الوسائل المسموعه والمقروءه والمرئيه . المقاولت العامه . تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله 

التجاريه ,ول ينشي تاسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول علي التراخبص اللزمه لمزاوله 

غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض . 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 في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .

190 - أبيرو للتجارة العامه والمعارض والمؤتمرات APERO شركة سبق قيدها برقم     134240 قيدت فى 

15-04-2019 برقم ايداع    17277 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا و على الخص تجاره الجهزه و المستلزمات الطبية  إقامة 

وتنظيم المؤتمرات و الحفلت العامه والمعارض )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.وذلك 

دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها و 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 طبقاً لحكام القانون

191 - شركة مورجنتي للصيانة العامة وخدمات ادارة المرافق والمنشآت مؤسسة طبقاً لقانون المارات العربية 

المتحدة. شركة سبق قيدها برقم     136494 قيدت فى 20-06-2019 برقم ايداع    25722 وفى تاريخ  

18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة التعاقد المبرم بين الفرع وشركة سى سى سى للتنمية العقارية 

برقم M G I / CCC / C -0001 بخصوص عقد تقديم خدمات صيانة وادارة المرافق و المنشات
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192 - محمد عبد الحسيب عبد الحليم عبد الغني وشريكتة شركة سبق قيدها برقم     153307 قيدت فى 

03-09-2020 برقم ايداع    29086 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

1( اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الدويه الطبيه البشريه والبيطريه والمكملت الغذائيه ومستحضرات التجميل 

والتجار في اضافات العلف وخاماتها وبيع وتداول مبيدات حشريه وبيطريه والتصنيع لدي الغير وتخزين 

مبيدات حشرية. )2(اقامه وتشغيل مزرعه لتربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم. )3(تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

اللبان او التسمين او اللحوم . )4( الستيراد والتجاره العامه فيما مسموح به قانونا واستيراد المبيدات الحشريه 

والبيطريه . وتلتزم الشركه باحكام القانون 121 لسنه1982 بشأن القيد في سجل المستوردين مع التزام الشركه 

بافراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حده مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه وعلي الشركه  الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها . مع مراعاه احكام القوانين 

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

193 - معتز محمد عصام الدين الخولي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     155224 قيدت فى 2020-10-11 

برقم ايداع    35667 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة / تصنيع 

اربطة وجبائر للعظام - مثبت للعظام جبيره من بوليمرات الراتنج

194 - بنيان للمقاولت المتكاملة والستثمار ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     155366 قيدت فى 

12-10-2020 برقم ايداع    36156 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

ادارة المشروعات . المقاولت العامة والمتكاملة و المتخصصة . التوريدات العمومية . تصميم وتنفيذ المشروعات 

العقارية والتطوير العمراني وتسويق المشروعات العقارية والدارية والتجارية والستثمار العقاري . 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 شبيهة بأعمالها والتي 

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

وذلك طبقا لحكام القانون .

195 - تعديل اسم الشركه ليصبح / اليو فريم للتنميه العمرانيه شركة سبق قيدها برقم     158364 قيدت فى 

10-12-2020 برقم ايداع    46809 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الشركة ليصبح /   أنشطة قانون 72      اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل ألواح اللومنيوم .     إقامة أو 

تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها.     إنشاء الطرق 

الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغللها وصيانتها.   إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه 

الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضي المخصصة للستصلح والستزراع.     تخطيط وإقامة وتنمية 

المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم.  

أنشطة من خارج القانون      توريد وتركيب ألواح اللومنيوم والزجاج .     المقاولت العامة والمتخصصة.     

توريدات عمومية   و ذلك  دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح او القارات السارية , و بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  و يجوز للشركة ان تشترك بأي و جه من الوجود مع الشركات و 

غيرها التي تواول اعمال 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 و ذلك طبقا لحكام القانون
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196 - التيم كومباني للتجارة

TEAM COMPANY شركة سبق قيدها برقم     158615 قيدت فى 14-12-2020 برقم ايداع    47518 

وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح  :  - التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا  - المقاولت العامة والتوريدات العمومية  - التوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام 

القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية ولينشىء تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة 

غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل بأحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض .  - التصدير  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار الترخيص اللزمة للمارسة 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 فى 

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

197 - ذا تيم كومبانى للمقاولت والتجارة TEAM COMPANY THE شركة سبق قيدها برقم     158615 

قيدت فى 14-12-2020 برقم ايداع    47518 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل 

غرض الشركة ليصبح  :  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - المقاولت العامة والتوريدات 

العمومية  - التوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة 

التجارية ولينشىء تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  - التصدير  وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار الترخيص اللزمة للمارسة 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 فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون

230 - تى بى اى مصر لحلول وخدمات السداد ش م م شركة سبق قيدها برقم     50005 قيدت فى 

09-01-2011 برقم ايداع    622 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تقديم 

حلول وخدمات السداد في كافة المجالت والنشطة التجارية والغير تجارية والبيع والتجارة والتوزيع واستيراد 

وتجارة الجهزة اللكترونية والتعهيد اللكتروني لخدمات خدمة العملء ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالً شبيه بأعمالها او التي قد تعونها علي تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السابقة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية

231 - كايت باور الجونه )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     90710 قيدت فى 15-02-2016 برقم ايداع    

4996 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . تملك يخوت السفارى والنشطة 

المكملة لها . اللعاب المائية من )سنوركل والتزحلق على الماء واللواح الشراعية (  -ادارة وتشغيل صالت 

اللعاب الرياضية والنوادى الصحية )مساج . ساونا . سبا ( اقامة وتشغيل المطاعم والكافيتريات الثابته . تنظيم 

الحفلت العامة . تملك و تشغيل الوحدات البحرية . مع مراعاه أحكام القوانين و اللوائح والقرارات الساريه وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحه أو تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر 

أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذيه .
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Modern Hygienic                                              198 - مودرن هايجنك برودكتز أم أتش بي

Products "MHP" شركة سبق قيدها برقم     160285 قيدت فى 17-01-2021 برقم ايداع    2225 وفى 

تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح/   أنشطة قانون 72 لسنة2017   

ــ أقامة و تشغيل مصنع لتصنيع حفاضات الطفال و كبار السن و الفوط الصحية و رولت البولي أيثيلين و 

الشرائط اللصقة و المواد اللصقة و المناديل الورقية و المناديل المبللة و تعبئتها و تغليفها   ـــ إقامة و تشغيل 

مصنع تصنيع مواد العناية الشخصية سائلة و صلبة و بودره و الكريمات  ـــ إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات البلستيكية و حقن و نفخ و سحب البلستيك و تصنيع منتجات بلستيكية بتفريغ الهواء و الطباعة على 

البلستيك و أكياس النايلون و تصنيع تيوبات   بلستيكية و طباعتها و إعادة تدوير المخلفات البلستيكية و فرم 

البلستيك و تصنيع الكواب الورقية و البلستيكية و أقلم الرصاص و اقلم التلوين الخشبية و البلستيكية و أقلم 

الحبر   ـــ إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع منظفات صناعية و الكميائية و منها الصابون السائل و الصلب و البودر و 

الجيل و تصنيع الخامات المستخدمة و في تصنيع المنظفات و تصنيع المطهرات و المواد   الخام المستخدمة فى 

صناعة المطهرات و المواد المعطرة للجو و تنظيف الملبس سائلة و صلبة و بودرات و حبيبات و جيل   ــإقامة و 

تشغيل مصنع لتصنيع مواد العناية بالشعر من زيوت و سوائل و جيل و كريمات   ـــ إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع 

مواد التعبئة و التغليف و طباعتها من مواد ورقية و بلستيكية و إقمشة غير ممسوجة و غيرها من مواد تغليف 

غذائى أو صناعى و تصنيع الملبس و الكمامات الطبية و الضمادات الطبية .  ــــ إقامة و تشغيل مصنع حقائب 

اليد بكافة انواعها سواء كانت من جلود أو ورق أو بلستيك أو أقمشة منسوجة أو غير منسوجة   ــــ تجارة الجملة 

و التجزئة بالمناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدةأنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017   ـــ التصدير .  

تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشأ تأسيس الشركة 

أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهاب المختصة و بما 

ل يخل بإحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .   ـــ إستغلل العلمات التجارية )الفرانشايز(  مع إفراد حسابات 

مالية و مركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار   و ذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و 

القرارات السارية , بشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .   و يجوز للشركة أن تشترك باى 

وجة من الوجوة مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها 

فى مصر أو الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا ً لحكام القانون.

199 - أحمد محمد مجاهد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     162363 قيدت فى 24-02-2021 برقم ايداع    

9196 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : انشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017 : أـ إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغللها وصيانتها ب ـ إقامة أو إدارة وتشغيل 

وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها , وفقاً للمعايير الفنية 

والعلمية المقررة في هذا الشأن ج ـ أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق علي 

اختلف انشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع  د ـ اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك بغرض 

الصناعة و التجارة هـ ـاقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية ـ أنشطة خارج قانون 72 لسنة 

2017 أ ـ المقاولت العامه ب ـ التوريدات العمومية مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول 

علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

200 - مجدى جويلى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     168230 قيدت فى 30-06-2021 برقم ايداع    

30140 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / انشطه داخل 

قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده للمواد 

الغذائيه بكافه انواعها  انشطه خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  اقامه وتشغيل واداره المخازن 

والمستودعات وتخزين المواد الغذائيه والدويه عدم مخازن الكيماويات الخطره

Page 666 of 1274 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

201 - ايه دى اى للخدمات الطبية 

ADI Medical Services شركة سبق قيدها برقم     179439 قيدت فى 11-01-2022 برقم ايداع    

2017 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة: تجارة وصيانة المعدات الطبية 

ومستلزماتها وملحقاتها. تجارة الجهزة المخبرية ومستلزماتها وملحقاتها. مقاولت تجهيز وفرش المستشفيات 

والعيادات والمعامل. تجارة الدوية والمستلزمات الطبية. الستيراد والتصدير. تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 

121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض. التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا. اعداد برامج الرعاية الطبية )دون أعمال التأمين والوساطة في 

التأمين(. وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذا 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.

202 - إمباسدور ليخوت السفارى Ambassador For Safari Yachts شركة سبق قيدها برقم     

186748 قيدت فى 18-05-2022 برقم ايداع    29348 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح تشغيل وإدارة يخوت السفارى.  إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة 

المكملة لها أو المرتبطة بها.  تشغيل وإدارة الوحدات البحرية السابق الحصول لها على ترخيص.  تشغيل وإدارة 

مراكز النشطة البحرية.  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 طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

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

نشاطها.

203 - شركه المكتب العلمي التجاري للخدمات الفنيه تاكسو شركة سبق قيدها برقم     302190 قيدت فى 

17-02-1997 برقم ايداع    2842 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الشركه ليصبح /     الوكالة التجارية والعلمية للشركات والمصانع المصرية لكافة المنتجات والسلع والخدمات 

والتصدير والتجار والتسويق عامة وخاصة في الجهزة العلمية والطبية والمعملية والبصرية والكهربائية 

واللكترونية والكيماوية وأجهزة القياس والموازين الحساسة وأجهزة المساحة والرصد والفلك وماشبه ذلك 

والتوريدات والمناقصات والعطاءات كل ماسبق بما ل يتعارض مع أحكام القوانين واللوائح السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة بممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أوتشترك في أي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيه 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 و 

لئحته التنفيذية.

204 - شركه السبع اوتو موتيف شركة سبق قيدها برقم     1669 قيدت فى 14-10-1998 برقم ايداع    4887 

وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة : حق كفالة شركة السبع الشركات الشقيقة او الغير 

كفالة تضامنية
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205 - شركة السبع اوتوسيرفيس ذ م م شركة سبق قيدها برقم     21783 قيدت فى 20-12-2006 برقم ايداع    

20514 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة:   1 صيانة و اصلح السيارات.  

تجارة السيارات.  4 الستيراد و التصدير.  5 التطوير العقاري.  6  2 تجارة قطع غيار السيارات.  3 

المقاولت العامة.  7 شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضي بهدف تقسيمها و تخطيطها و مدها بالمرافق و 

اعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامة المنشات عليها و اقامة المباني و الوحدات السكنية و التجارية و الدارية 

و الترفيهية لتمليكها او تأجيرها او ادارتها او استغللها لحسابها او لحساب الغير.  8 تجهيز الراضي بمرافق البنية 

تنسيق الحدائق  الساسية )مياة / صرف صحي / كهرباء / تليفونات / طرق( و استغللها بالتمليك او اليجار.  9 

و الطرق و الميادين.  10 النقل البري للركاب.مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية بشرط 

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه  استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.   

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي 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 

ولئحته التنفيذية

206 - دوفر للخدمات التعليمية ) مدرسة دوفر المريكية الدولية ( ش م م شركة سبق قيدها برقم     38329 

قيدت فى 19-04-2009 برقم ايداع    7959 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : 1.  تقديم الخدمات التعليمية وايجار وشراء وتملك الراضى والمبانى لغرض بناء واقامة وانشاء المدارس 

والبنية التعليمية وادارة المنشأت التعليمية سواء المملوكة للشركة او للغير وامتلكها وتأجيرها وبيعها ) كل ما سبق 

فيما ل يجاوز مرحلة التعليم الثانوى ( 2. تملك وادارة واستخدام كافة وسائل النقل البرى لخدمة العملية والتعليمية ) 

فيما عدا النقل السياحى ( 3 . تصميم وانتاج البرامج من اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها 4 . أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . جميع ما سبق مع 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 بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن 

تكون لها مصلحة أو ت شترك باى 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 * ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب ) الداخلى 

والدولى ( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه البعد القيد بالسجل الناقلين واستخراج 

التراخيص اللزمة لمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

207 - فارما كيور لتجارة المبيدات والمخصبات الزراعية )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     59598 قيدت 

فى 18-07-2012 برقم ايداع    15212 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

: تجارة السمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية والبذور والحاصلت الزراعية ومستلزمات النتاج الزراعي 

ومبيدات الصحة العامة والمبيدات البيطريه والدوية البيطريه وأضافات العلف وتصنيع لدي الغير فيما سبق 

واستيراد وتصدير وتوكيلت تجارية فيما سبق وخلط وتعبئة اسمدة مركبة NPK سائلة وبودرة وخلط وتعينة اسمدة 

ورقية ومخلبية سائلة وبودرة وخلط وتعبئة وتصنيع للغير مبيدات زراعية سائلة وبودرة وخلط وتعبئة وتصنيع 

للغير مبيدات الصحة العامة والمنزلية سائلة وبودرة وخلط وتعبئة وتصنيع للغير مبيدات بيطرية وأضافات العلف 

والدوية البيطرية السائلة والبودرة وخلط وتعبئة وتصنيع للغير تثر ودهانات مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها 

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

على 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
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208 - كيتشينو للمطابخ العصرية )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     72750 قيدت فى 27-03-2014 برقم 

ايداع    7480 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تجارة وتوزيع المطابخ 

والثاث الفندقى والمنزلى . التوريدات العمومية . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج المطابخ والثاث الفندقى 

والسكنى والمنزلى بكافة أنواعه وأشكاله . الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة . ويجوز للشركة ان 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 او فى الخارج. كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

209 - سكاى الومنيشن تكنولوجى Sky Illumination Technology شركة سبق قيدها برقم     107646 

قيدت فى 19-07-2017 برقم ايداع    25236 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل 

غرض الشركة ليصبح / انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و تجميع مكونات 

الضائه الحديثة )الليد( وتصنيع السلك الكهربائية وتصنيع اللوحات الكهربائية وتصنيع الخراطيم  - انشطة خارج 

قانون 72 لسنة 2017 : التجارة العامة فيما مسموح به قانونا    - التوريدات العمومية - وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  وفقا لحكام القانون واللتزام بافراد حسابات ماليه مستقله ومركز 

مالى مستقل لكل نشاط على حده

210 - شركة اكسبو ايجيبت للستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية 

Expo Egypt for import , export & agencies شركة سبق قيدها برقم     108563 قيدت فى 

07-09-1996 برقم ايداع    9023 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية / التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية 

/ ادارة المشروعات فيما عدا الدارة الفندقية / التجارة اللكترونية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982 و القانون رقم 121 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشيء 

تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل باحكام القواني المنظمة لهذا الغرض 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

211 - رايز RISE شركة سبق قيدها برقم     110327 قيدت فى 03-10-2017 برقم ايداع    36519 وفى 

تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية 

الموارد البشرية / IT تحليل البيانات واستخدام قواعد البيانات وانتاج برامج الكترونية علي الحاسب والهاتف 

المحمول والعمل داخل مصر وخارجها مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبية باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة 

التنفيذية

212 - تحويل من العمل تحت مظله القانون رؤقم 72 لسنه 2017 الى العمل تحت مظله القانون 159 لسنه 

1981 طبقا لعقد التحويل شركة سبق قيدها برقم     111845 قيدت فى 30-10-2017 برقم ايداع    41300 

وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح/ تربيه جميع انواع المواشى 

سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم

213 - سليمان ابو زيد و شركاه شركة سبق قيدها برقم     112012 قيدت فى 01-11-2017 برقم ايداع    

41850 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

السمدة والمبيدات . تجارة وتوزيع السمدة والمبيدات . الستيراد والتصدير . مع اللتزام باحكام القانون 

رقم1982 بشأن سجل المستوردين .
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214 - التوفيق للخدمات شركة سبق قيدها برقم     116545 قيدت فى 04-02-2018 برقم ايداع    5455 وفى 

تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . الستثمار العقاري . استصلح وتنمية وتعمير 

الراضي الصحراوية واستزراعها وشرائها وبيعها واقامة المزارع عليها فيما عدا           المناطق التي يصدر بها 

قرار من رئيس الوزراء . شراء و بيع و تأجير و اقامة الوحدات الدارية و السكنية و الفندقية .  شراء وبيع و 

تقسيم الراضي بغرض البناء عليها ومدها بالمرافق الساسية ) كهرباء . مياه . صرف (. ادارة المشروعات عدا 

الدارة الفندقية . اعداد دراسات الجدوى للمشروعات .  تقديم الستشارات الدارية و العقارية ) فيما عدا ما يتعلق 

بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية و الستشارات و الدراسات 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( المقاولت العامة والمتخصصة 

والمتكاملة . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها 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 طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

Standards For Projects And Facility      215 - ستاندرز لدارة المشروعات والمنشأت

Management شركة سبق قيدها برقم     124876 قيدت فى 10-09-2018 برقم ايداع    37818 وفى 

تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح/ إدارة وصيانة المباني من الناحية 

الهندسية والميكانيكية والكهربائية واللكترونية والنشائية لكافة أنواع المباني - مقاولت تنسيق الحدائق )

اللندسكيب( وأنظمة الضاءة والري والقيام بأعمال التشطيبات والديكور - المقاولت الكهربائية والميكانيكية 

ومقاولت ترميم المباني - المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة - توريد وتركيب المعدات والنظمة والدوات 

والخامات الخاصة بالصيانة والنظافة - توريد وتركيب جميع النظمة والجهزة والمنتجات الموفرة للطاقة والصيانة 

المتنقلة لها -  التسويق العقاري- تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء علي اختلف 

مصادرها وشبكات توزيعها - تقديم خدمات النظافة بكافة أنواعها ومكافحة القوارض والحشرات - إدارة 

المشروعات - التويدات العمومية- إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط إستصدار 

التراخيص اللزمة لكل معرض علي حده, خدمات الدعاية والعلن عن طريق الصحف والمجلت المقرؤة 

والمسموعة وكذلك وسائل العلن عن طريق القنوات المرئية والغير مرئية وذلك عن طريق وكالت الدعايا 

والعلن لصالح الشركة أو للغير علي أن ليشمل ذلك إصدار الصحف أو إطلق قنوات البث الذاعي أو المرئي 

أو المسموع- إستيراد وتصدير ووكالت تجارية -  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة - ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أوتشترك 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 ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون 

ولئحتة التنفيذية.
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216 - المركز الثقافى المصرى للتحكيم وفض المنازعات شركة سبق قيدها برقم     130903 قيدت فى 

03-02-2019 برقم ايداع    5053 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح إقامة وتشغيل وإدارة 

مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية . تأهيل الشركات للحصول على شهادات الجودة . إعداد دراسات 

الجدوى للمشروعات .  إعداد الدورات التدريبية .عقد كورسات فى إدارة العمال واللغات ـ الوساطة فى إنهاء 

إجراءات إلتحاق الطلب راغبى الدراسة بالجامعات فى الخارج .إعداد البحاث والدراسات العلمية . العمل في 

مجال نشاط التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية وإعداد وتدريب المحكمين على أل يكون من بين أغراضها 

القيام بأعمال المحاماة . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط إستصدار التراخيص 

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

أعمالً 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 طبقاً لحكام القانون يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات أو غيرها التى تزاول أعمالً 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 طبقاً لحكام القانون 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

217 - نانو لستصلح الراضى والتنمية الزراعية شركة سبق قيدها برقم     144639 قيدت فى 

01-01-2020 برقم ايداع    12 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / العمل فى 

مجال تصنيع السمدة الحيويه والمبيدات الحيويه والمغذيات الحيوية وكل ما يلزم الزراعة الحيوية و الكومبوست 

الزراعى وجميع مجالت التصنيع الزراعى الخرى

228 - جراند انفستمنت للتجاره شركة سبق قيدها برقم     19011 قيدت فى 30-05-2006 برقم ايداع    

7537 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : هو الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية والتجارة والتوريدات العامة والمقاولت العامة والستثمار والتسويق العقاري والتسويق وتملك 

الراضي المستصلحة والقابلة لستصلح والرملية وإستزراعها وتقسيمها وبيعها في ماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

والستثمار الزراعي والحيواني وإستيراد قطع غيار السيارات والمعدات وتخزين المواد الكيماوية فيما عدا الخطرة 

منها 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 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
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218 - إيكون للمواد الغذائية ECON شركة سبق قيدها برقم     149648 قيدت فى 11-06-2020 برقم ايداع    

16931 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو   أنشطه قانون 72 :     أقامة 

و تشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة و تغليف المواد الغذائية بكافة أنواعها    أستصلح و استسزراع الراضي البور 

أو الصحراوية و منها – أ( استصلح و تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع – ب( 

أستزراع الراضي المستصلحة – و يشترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح و 

الستزراع و ان تستخدم طرق اري الحديثة في الستزراع و ليس الري بطريق الغمر     أقامة و أدارة و تشغيل و 

صيانة محطات تحلية المياه و تكريرها و شبكات توزيعها و خطوط نقلها و معالجتها و تدويرها و فقا للمعاير الفنية 

و العلمية المقررة في هذا الشأن    إقامة أو تشغيل و إدارة و صيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف 

الصناعي و التنقية و توصيلتها    إنشاء أو أدارة أو تشغيل المدارس – أنشاء أو أدارة أو تشغيل مدارس و معاهد 

التعليم الفني – أنشاء الجامعات  أنشطة خارج قانون 72 :     التطوير العقاري     تجارة الحديد و الخردة    

الستيراد و التصدير و تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين    المقاولت 

العامة و التوريدات العمومية    تركيب و تشغيل و صيانة المصاعد  في جميع المشئات    أقامة مركز متكامل 

لخدمات و صيانة السيارات يشمل )مغسلة سيارات و أعمال صيانة و تركيب و تغير قطع الغيار و الزيوت و 

أصلح و بيع الطارات ( و كافة خدمات السيارات  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية و مركز مالي مستقل للنشطه 

الوارده بقانون الستثمار  وذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القررات السارية , و بشرط أستصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه .  و يجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهه 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

219 - تخيلت الحلول المباشرة Imaginings Direct Solutions شركة سبق قيدها برقم     156020 

قيدت فى 25-10-2020 برقم ايداع    38468 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل 

غرض الشركة ليصبح / تقديم الستشارات ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية للنشطة الشركات 

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

اعداد هيكلة الشركات من الناحية الدارية فقط -اعداد دراسات الجدوى القتصادية للمشروعات- تنظيم المعارض 

فيما عدا السياحية ) بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة ( - تنظيم المهرجانات الفنية 

والثقافية والغنائية - وضع خطط تسويقية - الوساطة فى انهاء الجراءات الدارية امام الجهات غير الحكومية - 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا - القيام باعمال العلقات العامة - المقاولت العامة – التوريدات 

العمومية – العلمات التجارية – التوكيلت التجارية - العمل فى مجال نشاط التحكيم فى المنازعات المدنية 

والتجارية واعداد وتدريب المحكمين على ان ل يكون من بين اغراضها القيام بأعمال المحاماه - القيام بأعمال 

الهيكلة واعادة الهيكلة الداخلية للشركات - تقديم الستشارات لمجتمع رجال العمال من خلل توفير البيانات 

والمعلومات عن مختلف الخدمات التجارية والستثمارية - خدمات رجال العمال - القيام باستغلل حقوق الملكية 

الفكرية بما فى ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية - القيام بأنهاء اجراءات تسجيل العلمات 

التجارية وحقوق المؤلفين امام الجهات المختصة - وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة - ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى 

الخارج وذلك فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا, كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة  أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
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220 - المحمود للثروة الحيوانية شركة سبق قيدها برقم     157756 قيدت فى 01-12-2020 برقم ايداع    

45061 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :-  انشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017 :-  تجارة الجملة والتجزئة فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص للمواشي حية ومزبوحة 

وللعلف بكافة انواعها واللت والمعدات الزراعية.  تربية جميع انواع الحيوانات , سواء كان ذلك لنتاج 

السللت او اللبان أو التسمين او اللحوم.  اقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات 

الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها او تجميدها.  استصلح واستزراع الراضي البور او الصحراوية ومنها : )

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع - استزراع الراضي المستصلحة( 

ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري 

الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر . انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 : التصدير : 

تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , 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 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.

221 - وريرز جروب لدارة الكاديميات الرياضية WARRIORS GROUP شركة سبق قيدها برقم     

158723 قيدت فى 15-12-2020 برقم ايداع    47925 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا علي الخص تجارة وتوزيع لدوات 

والملبس الرياضية / التوريدات العمومية / تدريب فرق رياضية / التسويق الرياضي / انشاء وإدارة وتشغيل 

الكاديميات الرياضية وذلك دون الخلل باحكأم القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

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

أعمال شبيهه بأعمالها او 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

222 - كيمدكس ايجيبت للتجارة العامة شركة سبق قيدها برقم     164025 قيدت فى 28-03-2021 برقم ايداع    

14495 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تجارة الجهزة الطبية 

ومستلزماتها والدوية و المكملت الغذائية ومستحضرات التجميل . استيراد وتصدير

223 - ارفاين للستثمارات التعليمية شركة سبق قيدها برقم     186365 قيدت فى 10-05-2022 برقم ايداع    

27153 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إدارة الجامعات. تقديم 

الستشارات التعليمية والفنية والدارية. التدريب والتأهيل وتقديم الخدمات التعليمية. إدارة المشروعات التعليمية. 

تجهيز الجامعات من فرش وأثاث وأجهزة. وذلك دون الخلل بالقوانين 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 طبقاً لحكام القانون

224 - السيد منصور السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     47774 قيدت فى 24-08-2010 برقم ايداع    

19038 وفى تاريخ  21-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة   - إقامة و تشغيل مصنع لنتاج 

ماستر باتش و حبيبات البي في سي  - الستيراد و التصدير و التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا   مع 

مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة للمارسة هذه النشطة .   

تلتزم الشركة باستيفاء شروط القيد في سجل المصدرين و المستوردين وفقا لحكام القانون رقم 118لسنة 1975و 

القانون رقم 121لسنة 1982.  تلتزم الشركة بافراد حسابات مستقلة للنشاط المضاف
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229 - الشركه العقاريه الدوليه للنشاء و التعمير ) ماتش جروب ( شركة سبق قيدها برقم     23580 قيدت فى 

27-03-2007 برقم ايداع    5749 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : 

الستثمار العقارى وإعداد دراسات الجدوي واقامة المشروعات وأعمال التصميمات الهندسية والشراف علي التنفيذ 

والستشارات الهندسية وأعمال الترميمات وصيانة العقارات والتشطيبات المعمارية والخدمات العامه مع مراعاة 

أحكام القوانين واللوائح الساريه ويشترط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او 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 في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

225 - مؤمن متولي ابراهيم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     133294 قيدت فى 25-03-2019 برقم ايداع    

13792 وفى تاريخ  21-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : أنشطة من داخل قانون 72 لسنة 

2017 : تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم / تربية جميع 

انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ أو إنتاج البيضاء والتسمين أو اللحوم / إقامة 

المزارع السمكية / تجارة الجملة والتجزئة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء 

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا ـ انشطة من خارج قانون 72 لسنة 2017 : المقاولت العامة / التوريدات العمومية 

والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية / التصنيع لدى الغير لكافة المنتجات / التعبئة والتغليف لدى الغير مع 

إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 

لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين والقانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية ول 

ينشيء تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين لهذا الغرض مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

226 - فيرست ستيب لدارة المشروعات First Step شركة سبق قيدها برقم     138543 قيدت فى 

19-08-2019 برقم ايداع    33919 وفى تاريخ  21-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

هواقامة وتشغيل وادارة مراكز الكول سنتر/ إدارة المشروعات   مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300  لسنة 

2012  بشأن شركات الدارة الفندقية و وفقا لما ورد اموافقة واجراءات الترخيص بها / إقامة وتشغيل وادارة 

المدارس /إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطةويجوز للشركة أن تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة   بأعمالها أو التى قد تعاونهاعلى تحقيق غرضها 

فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون .
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227 - اندماج شركة لطفى منصور الدولية للتوزيع 8650 11 06 2002مع شركة المنصور الدولية للتوزيع 

سجل تجارى رقم 10669 28 12 2003 شركة سبق قيدها برقم     10669 قيدت فى 28-12-2003 برقم 

ايداع    7533 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :  الستيراد والتصدير في 

جميع المجالت بما فيها توكيلت الشركات وخصوصا استيراد التبغ المصنع والخام والسجائر والسيجار وتجارة 

وتوزيع كافة أنواع التبغ المصنع والخام وفلتر وورق السجائر وجميع مواد ومستلزمات الخاصة بصناعة السجائر 

واستيراد كل ما يتصل أو يتفرع أو يكون مكمل لهذا النشاط وكذا استيراد وتجارة وتوزيع السائل اللكتروني )

سجائر الكترونية ( واجهزة تدخين السائل اللكتروني ومنتجات التبغ المسخن واجهزة منتجات التبغ المسخن  بكافة 

اشكالها وانواعها  ولها في ذلك القيام بنشاط الدعاية والعلن والتسويق للسلع بالوسائل الليكترونية وعرض 

الفلم المجانية للجمهور والقيام بدراسة السوق وعمل البحاث التسويقية والميدانية المرتبطة بنشاط الشركة  كما 

تقوم الشركة بتصنيع وتعبئة السجائر والتبغ والمعسل والمواد الغذائية بأنواعها كما يجوز للشركة تصنيع كل أو 

بعض ما سبق لدى الغير وللشركة حق فى كفالة الغير .  وتجارة وبيع و توزيع المنتجات الورقية و الورق الصحي 

بكافة اشكاله وانواعه وتشمل )فوط الوجه ومناديل الجيب وورق تواليت وفوط السفرة والفوط الصحية للطفال 

والنساء ومصاصات العصير وحفاضات كبار السن( وتجارة وبيع وتوزيع منتجات الكوستر ورول السرير الطبي 

والقنعة الطبية وأغطية الرأس ومنتجات الصابون السائل ومنظفات اليدي , وتجارة وبيع وتوزيع جميع أنواع 

الورق والكرتون وورق اللومنيوم ورولت نايلون والمناديل المبللة والمعطرة بكافة أنواعها وأشكالها .  وذلك 

جميعه طبقا للقوانين واللوائح مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحه أو تشترك بأى 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 .

232 - ادفانتدج )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     101386 قيدت فى 24-01-2017 برقم ايداع    3005 

وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو: التدريب والستشارات الدارية /تقديم 

الستشارات بكافة أنواعها وبالخص الستشارات الدارية والتسويقية )فيما عدا كل ما يتعلق بأسواق الوراق 

المالية والستشارات القانونية والستشارات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة الوراق المالية المنصوص عليها في مادة 

27 من قانون سوق رأس المال ولئحتة التنفيذية(     تنمية الموارد البشرية/ تصميم وإدارة المواقع اللكترونية 

عبر النترنت إدارة المشروعات )عدا الفندقية(.    تقديم خدمات التعهيد في مجال الكمبيوتر.    اعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.    اعمال انتاج وتطوير البرامج 

والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.    انتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.    ادخال البيانات علي الحاسب وبالوسائل اللكترونية.    

اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحسابات بمختلف أنواعها.    انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها.    اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها   التي تزاول اعمال شبيها بأعمالها 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 القانون ولئحتة التنفيذية.

233 - بروف كونتراكتورز لستخراج خامات المناجم والمحاجر  prof contractors   )ش.م.م( شركة سبق 

قيدها برقم     108820 قيدت فى 17-08-2017 برقم ايداع    29885 وفى تاريخ  22-05-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة . إستخراج وإستغلل خامات 

المناجم والمحاجر. التصدير . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات 

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

يجوز لها تندمج فى   الهيئات السالفة اوتشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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234 - سوفى كورب – سوفي باي للتجارة والمدفوعات 

Sofi Corp – Sofi Pay For Trade and Payments شركة سبق قيدها برقم     113920 قيدت فى 

12-12-2017 برقم ايداع    48978 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

: الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية – توريدات المواد الغذائية الطازجة والمحفوظة 

والحاصلت الزراعية – كافة مستلزمات السوبر ماركت – توريد الخضروات والفواكه المعبأة ومستحضرات 

التجميل والمكملت الغذائية وكافة لوازم المطاعم وتقديم خدمات تحصيل الفواتير وتقديم خدمات التحصيل 

اللكتروني للفواتير والمدفوعات والشحن وادخال البيانات علي الحاسب والوسائل اللكترونية وادارة نظم 

المدفوعات اللكترونية وتوفير البرامج والتطبيقات وقواعد البيانات وتنظيم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب عليها, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالً شبيهة 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 طبقاً لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية

324 - عدنان بصيص وشريكه شركة سبق قيدها برقم     148703 قيدت فى 24-03-2020 برقم ايداع    

12989 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح انشطة داخل قانون الستثمار 72  : تجارة الجملة 

والتجزئة لجزاء السيارات المستعملة وذلك بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديد -انشطة خارج قانون 

الستثمار 72 : تركيب جميع اجزاء السيارات المستعملة - مع افراد حسابات ماليه ومركز قانوني مستقل للنشطة 

الوارده بقانون الستثمار- مع مراعة احكام القانون واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركة الحصول علي كافة 

التراخيص لزمة لمباشرة نشاطها .

235 - جى اى بى للستشارات والستثمار GIB شركة سبق قيدها برقم     121044 قيدت فى 2018-05-14 

برقم ايداع    21607 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تقديم الستشارات 

المالية والتسويقية ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 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 ولئحته التنفيذية ( / صناعه تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت بما تشمله من انشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطة التعهيد وتطوير 

البرمجيات والتعليم التكنولوجى / تصميم وانتاج البرامج : اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها / اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاءقواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها وتسويقها / انتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفة من صوت  

وصورة وبيانات / ادخال البيانات على الحاسبات  وبالوسائل اللكترونية / تصميم  وانتاج معدات الحاسبات الليه 

من اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف انواعها وانتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها 

والتدريب عليها / تصميم وتنفيذ وادارة مشروعات البنية الساسية للمعلومات والتصالت / النشطة المتعلقة 

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

والثقافى والفنى / التجارة العامة والتجاره اللكترونيه عبر كافه الوسائل و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 

التوريدات العمومية / تصنيع المواد الغذائية لدى الغير / ادارة منافذ البيع لمنتجات الشركة / اداره المولت التجارية 

وادارتها وتشغيلها / ادارة وتاجير المشروعات السكنية / اداره وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق 

والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او 

تجارية او ثقافية واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق 

والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحة الوحدات المبيعه منها على نصف 

اجمالى المساحات المبينه من الطاقه اليوائيه للمشروع / تشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية البشرية / تنظيم 

المعارض  والمؤتمرات ) بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرضعلى حده ( / المقاولت العامة والمتكاملة 

والمتخصصة والكهروميكانيكية / اعداد دراسات الجدوى للمشروعات مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه
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236 - اكسبديا برو Expedia Pro شركة سبق قيدها برقم     137695 قيدت فى 22-07-2019 برقم ايداع    

30511 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الدارة والتسويق السياحي 

للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2021 بشأن 

شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها الوساطة في انهاء الجراءات الدارية امام 

الجهات الغير حكومية السياحة البيئية وذلك بأقامة وادارة النزل البيئية ومواقع مشاهدة الطيور والشعاب المرجانية 

وغيرها من النظم البيئية المتميزة وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لمماسة هذة 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

237 - عالم المكسرات والحبوب Nuts & Seeds World شركة سبق قيدها برقم     138160 قيدت فى 

04-08-2019 برقم ايداع    32447 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل 

مصنع لتحميص وتعبئة وتغليف الحبوب والمكسرات وادارة محلت بيع المحمصات والحلوى الجافه واليس كريم 

والمشروبات الباردة والساخنة ) عدا الكحولية ( والتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا والتوريدات 

العمومية ومنتجات البقالة

238 - أيه.سى.جى لتنمية الموارد البشرية A.C.G شركة سبق قيدها برقم     138961 قيدت فى 

29-08-2019 برقم ايداع    35591 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة النشطة 

التالية الى غرض الشركة : التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية

239 - سادن للهندسة SADEN FOR ENGINEERING CO شركة سبق قيدها برقم     140865 قيدت 

فى 13-10-2019 برقم ايداع    42728 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

: المقاولت العامة والقيام باعمال اختبارات مواد التربة والخرسانة والسفلت لمطابقتها للمواصفات القياسية العالمية 

واستصلح و تجهيز الراضي الصحراوية بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع , وإستزراع الراضي 

المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي المخصصة لغراض الستصلح والستزراع و ان 

تستخدم طرق الري الحديثة وليس بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والستيراد والتصدير . وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين و اللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة 

أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها او تليحقها وذلك طبقا لحكام القانون 

و لئحته التنفيذية .

240 - أرينا أوتو سيرفيس Arena Auto Service شركة سبق قيدها برقم     144903 قيدت فى 

08-01-2020 برقم ايداع    790 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 

لسنه 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجارية , ولينشي تاسيس الشركة اي حق في 

مزواله غرضها البعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزواله غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض   . المقاولت العامه  .التوريدات العمومية  .تجارة قطع غيار السيارات  . اقامة 

وتشغيل مركز لخدمة وصيانه السيارات  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

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

وغيرها التي تزوال 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
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241 - جرين إنرجى للخدمات والتوكيلت التجارية GREEN ENERGY شركة سبق قيدها برقم     

158947 قيدت فى 20-12-2020 برقم ايداع    48582 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : 1ـ اقامة وتشغيل مصنع لعادة تدوير المخلفات 2ـ مقاولت تجميع وفرز المخلفات 

والمخلفات الصلبة والتخلص المن منها 3ـ التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 4ـ خدمات الكشف  

والفحص لجهزة الحفر وملحقاتها ومواسير النتاج  والحفر واللحام 5ـ خدمات مكافحة وعلج الصدأ 6ـ ايجار 

واستئجار معدات حقول البترول 7ـ حفر ابار المياه وتوريدات مستلزماتها 8ـ معالجة المياه 9ـ توريدات مستلزمات 

حفر ابار البترول والغاز وابار المياه الجوفية 10ـ التصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ولينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل 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 علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

242 - ار او اى بروبرتيز R O I PROPERTIES شركة سبق قيدها برقم     164536 قيدت فى 

05-04-2021 برقم ايداع    16266 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم  الغاء  نشاط 

الستثمار العقاري من غرض الشركه و اضافه نشاط التسويق العقارى لغرض الشركه . غرض الشركة هو 1. 

التوريدات العمومية . 2.  التسويق العقاري.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجة من 

الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

او فى الخارج كم يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحتة التنفيذية .

243 - رابت مصر Rabbit Egypt شركة سبق قيدها برقم     166876 قيدت فى 03-06-2021 برقم ايداع    

24576 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانوناً / التسويق والتجارة الكترونية عبر النترنت / تملك واستئجار وادارة منافذ البيع ومحلت السوبر 

ماركت والهايبر ماركت ومجمعات التسوق المفتوحة والمغلقة / ادارة الصول العقارية / اقامة وتشغيل مركز 

اتصالت ) كول سنتر( / ادارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات 

الدارة الفندقية وشروط واجراءات الترخيص بها / تصميم وانتاج برامج وتطبيقات الحاسب اللى / تصميم المواقع 

اللكترونية / اقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على 

ترخيص من الجهات المعنية وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

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

التى تزاول أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقاً لحكام القانون / بيع الملبس الجاهزه والمنسوجات والدوات 

المكتبية
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244 - ستارتل لتوريدات الجهزة الطبية والمعملية 

Startel شركة سبق قيدها برقم     170876 قيدت فى 19-08-2021 برقم ايداع    38233 وفى تاريخ  

22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : توريدات عموميه وعلى الخص توريد الجهزه 

الطبيه - المقاولت العامه -التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   توريد العماله للشركات داخل 

جمهورية مصر العربيه   - تقديم الستشارات الهندسيه )فيما عدا مايتعلق 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(.-التوكيلت التجاريه    التصدير - القيام باعمال الديكور والتشطيبات - تقديم 

خدمات رجال العمال وايجار السيارات-مركز لعداد وتنميه وتدريب الموارد البشريه  تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنة 1982 في شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ومع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وبشرط إستصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز 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

245 - جي . اي . تي للستيراد والتصدير G . E . T شركة سبق قيدها برقم     173411 قيدت فى 

03-10-2021 برقم ايداع    46311 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

التجارة العامة والتوزيع لجميع أنواع البضائع فيما هو مسموح به  . تجارة الجملة والتجزئة   . إدارة وتشغيل 

المراكز التجارية   . سلسل المداد  . شراء وإستئجار مخازن أو شراء أراضى لقامة مخازن لتخزين البضائع 

فيما عدا الكيماويات والمواد الخطرة  . التصنيع لدى الغير   . التوريدات العامة   . التصدير  . التجارة اللكترونية 

عبر النترنت   . إنتاج المحتوى اللكترونى بصورة مختلفة من صوت وصورة وبيانات   . أعمال إنتاج وتطوير 

البرامج التطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغليها والتدريب عليها   . أعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها   . إدخال البيانات على 

الحاسبات بالوسائل اللكترونية   . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها   وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز 

للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالً 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 طبقاً 

لحكام القانون

246 - شركه المهندسون المصريون للخدمات الترفيهيه )جيرولند( شركة سبق قيدها برقم     289601 قيدت فى 

17-06-1995 برقم ايداع    8705 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض هذه الشركة : 

إقامة مدينة ملهي بمواصفات عالمية / انشاء وإقامة وتشغيل المدارس بكافة المراحل التعليمية ومعاهد التعليم الفني 

والجامعات  / إنشاء وإقامة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تتضمنه تلك المستشفيات من أنشطة 

داخلية سواء علجية أو طبية وذلك بشرط أن تقدم )10%( عشرة بالمائة سنوياً بالمجان من عدد السرة التي يتم 

تشغيلها بالنسبة للمستشفى أو من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية أو التشخيصية / الستثمار 

العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً / انشاء وإقامة 

وإدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام النشاء والتشغيل وإعادة التسليم )b.o.t( سواء كانت تحت سطح 

الرض أو فوقها وعدادات تنظيم السيارات بنظام b.o.t / انشاء وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق الثابتة والموتيلت 

والشقق الفندقية والجنجة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو 

ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية وإستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها على أل يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة 

منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع السياحي / الدارة والتسويق السياحي 

للفنادق والموتيلت والشقق والوحدات الفنقية والقرى السياحية / إدارة وتشغيل النوادي وعلى الخص نادي سيتي 

كلوب – الكائن بمدخل مدينة العبور
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247 - الشركة المصرية لمنتجات الحديد والصلب شركة سبق قيدها برقم     8812 قيدت فى 2002-07-28 

برقم ايداع    3485 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط : شراء وكبس وتقطيع 

الخرده

248 - تعديل اسم الشركة ليصبح : ريجينا للصناعات المتكاملة شركة سبق قيدها برقم     24815 قيدت فى 

27-05-2007 برقم ايداع    9949 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الشركة ليصبح : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون بكافة أشكاله وأنواعه وتصنيع العبوات الورقية والبلستيكية 

وتعبئة وتغلسف المنتجات الزراعية والمواد الغذائية والمنتجات الصناعية بمختلف أنواعها استيراد الورق بجميع 

أشكاله وأنواعه . القيام بأعمال التصدير لكافة منتجات السلع والمنتجات الورقية والكرتون التجارة في جميع مواد 

التغليف والوراق والكرتون الخاصة بها . التصنيع لدي الغير لكل من : المكرونة بكافة انواعها , المخبوزات 

والنشويات بكافة انواعها , أغذية الطفال , الشيبسي والسناك والمقرمشات والبسكويت , الصلصة والعصائر 

والمركزات , طحن القماح بكافة أنواعها لدي الغير استيراد القماح بكافة أنواعها .

249 - مصر للخدمات الهندسية ايجيبترول ش م م شركة سبق قيدها برقم     41764 قيدت فى 2009-10-21 

برقم ايداع    21264 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملة . تقديم الخدمات الهندسية للمشروعات الصناعية ومشروعات البنية التحتية . وتشمل 

دراسات الجدوي والدراسات الفنية والبيئية والتصميمات الهندسية والتشغيل والصيانة لدي الغير والختبارات وتقديم 

المشورة الفنية ومتابعة وادارة المشروعات والشراف علي التنفيذية . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافه التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطة . ويجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحه او 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 يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام  القانون ولئحته  التنفيذية

250 - هاى فرنتشر للثاث العالمى ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     43000 قيدت فى 27-12-2009 برقم 

ايداع    26214 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / تجارة 

وتوزيع الثاث - التوكيلت التجارية - معرض موبيليات

251 - شركة مجموعه الصفوة التجارية شركة سبق قيدها برقم     47983 قيدت فى 08-09-2010 برقم ايداع    

20024 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الستيراد والتصدير وتجارة 

المواد الغذائية والتوريدات العمومية . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة 

التراخيص اللزمة لهذة النشطة

252 - شركة صنى تكنولوجي Sunny Technology شركة سبق قيدها برقم     49733 قيدت فى 

26-12-2010 برقم ايداع    28186 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة   

التجارة العامة والستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية و التوريدات العمومية )لكل ماهو مسموح به قانونا (   

الصيانة المتنقلة للمعدات و اللت   التوريدات و الخدمات البترولية و تجارة الكيماويات الداخلة في معالجة البترول   

تصنيع الكيماويات بجميع انواعها بما فى ذلك الكيماويات الداخلة فى صناعة البترول و السيراميك و الوان 

السيراميك و تصنيع السيراميك   إقامة و تشغيل مصنع لخلط الكيماويات بجميع انواعها و تشكيل المعادن و تصنيع 

اللت   إقامة و تشغيل مصنع لتجميع وتصنيع اللكترونيات       بجميع انواعها وصيانة المنتجات الليكترونية   

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

. و يجوز 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

Page 680 of 1274 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

253 - بيريز للمقاولت ) ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     50153 قيدت فى 17-01-2011 برقم ايداع    

1200 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : المقاولت العموميه والمتكامله 

والمتخصصه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقررارت السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجة من الوجوة مع 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  او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية

254 - روزتا كورب للستشارات التسويقية والتجارة والستيراد والتصدير Rosetta Corp )ش.ذ.م.م( شركة 

سبق قيدها برقم     77801 قيدت فى 12-11-2014 برقم ايداع    27119 وفى تاريخ  23-05-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الستشارات التسويقية ) فيما عدا ما يتعلق بسوق الوراق المالية وكذا 

الستشارات القانونية 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 المال ولئحته التنفيذية ( / مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية / الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية / التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونيآ / المقاولت العامة / توريد وتركيب 

مستلزمات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتجددة تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 

والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية 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 مع مرعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي 

وجه من الوجه 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 ولئحته 

التنفيذية

255 - كى تى كاينتكس تكنولوجى اس بى ايه شركة سبق قيدها برقم     78997 قيدت فى 29-12-2014 برقم 

ايداع    31982 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة التعاقد المبرم بين الفرع وشركة 

بترول بلعيم ) بتروبل( بخصوص توريد وحدات اعادة توليد واسترداد احادى اليثلين جليكول MEG ) وحدات 

احادى اليثيلين جليكول ( التى تتألف من وحدتين إلزاميتين لحادى اليثيلين جليكول ووحدات يصل عددها الى 

ثلث وحدات اخيارية لحادى اليثيلين جليكول بالضافة الى اى طلبات اختيارية من المعدات والعناصر الملحقة 

بها وتقديم خدمات التشغيل والصيانة الختيارية وخدمات المساعدات الفنية  - يجب منح المشتري فترة ستة وثلثين 

)36( شهراً من تاريخ سريان طلب الشراء لتفعيل أي خيار من الخيارات

256 - الدانا للنقل و التجارة شركة سبق قيدها برقم     80352 قيدت فى 18-02-2015 برقم ايداع    4521 

وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :النقل البرى للبضائع .التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح بة قانونا .التوريدات العمومية .التصدير . ولينشئى تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة 

غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذة النشطة .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 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 فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية

Page 681 of 1274 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

257 - شركة سى بى ار اى ايجيبت CBRE Egypt LLC شركة سبق قيدها برقم     85518 قيدت فى 

19-08-2015 برقم ايداع    23220 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

إدارة وصيانة الصول العقارية والمنشآت التجارية.   تقديم الستشارات الدارية والفنية )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 سوق راس المال ولئحته التنفيذية(.    -التجارة العامة في كل ما هو 

مسموح به قانونا.  -أعمال المقاولت العامة و المتخصصة والمتكاملة والمقاولت المدنية, ومقاولت التشطيبات 

والديكور.أعمال المقاولت الكهربائية والميكانيكية )الكهرميكانيكية(   -إدارة المشروعات.  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 شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها ان تندمج في الهيئة السالفة أو تشتريها أو تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

258 - بروميس  للتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     95038 قيدت فى 10-07-2016 برقم ايداع    

21215 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : التوكيلت التجاريه لشركات 

أجنبيه خارجيه تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية , 

ولينشئ تأسيس الشركه أي حق في مزاولة غرضها  إل بعد الحصول علي التراخيص الزمه لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصه وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه وبشرط إستصدار التراخيص الزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركه أن تكون لها مصلحه أو تشترك 

بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق 

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

لحكام القانون ولئحته التنفيذيه

259 - ام ايه اس مصر للتوزيع M.A.S. MISR FOR DISTRIBUTION شركة سبق قيدها برقم     

99499 قيدت فى 29-11-2016 برقم ايداع    37851 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

اضافة نشاط : انشاء مراكز الخدمة وصيانه وتجميع وتصنيع الجهزة اللكترونية

260 - ذا ليدر فور تريدنج اند ايفنت THE LEADER FOR TRADING AND EVENT شركة سبق 

قيدها برقم     112373 قيدت فى 07-11-2017 برقم ايداع    4298 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح غرض الشركة . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . تملك وادارة المواقع 

اللكترونيه . إقامة وتنظيم المعارض والحفلت العامه ) بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة 

)

261 - جرين لينر للصناعات الورقية شركة سبق قيدها برقم     116779 قيدت فى 08-02-2018 برقم ايداع    

6359 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 1. اقامة وتشغيل مصنع 

للصناعات الورقية   ,  2. تصنيع وتجهيز مادة الورق الكرتون بكافه انواعه واشكاله مستخدمين في ذلك لب الورق 

المبيض وغير المبيض واللب الميكانيكي ونصف الكيماوي وكذلك المخلفات الورقية والكيماويات المائية وللشركة 

استيراد اللت والمعدات والمستلزمات اللزمة لتحقيق اهدافها وكذلك اعمال التصدير والستيراد في حدود غرض 

الشركة ,  3. تصنيع وتصدير المنتجات الورقية بمختلف أنواعها واستيراد المخلفات والعوادم الورقية   4. 

الستيراد والتصدير  5. تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وبأحكام 

قانون 118 لسنة 1975 بشأن سجل المصدرين ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمالً 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.
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262 - ايه ام جى العقارية AMG Properties شركة سبق قيدها برقم     119589 قيدت فى 2018-04-03 

برقم ايداع    15751 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح/ 

التسويق والستثمار والتطوير العقارى .  مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و 

مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه  2008  -  تملك وتقسيم وبيع وتسويق الراضى 

بغرض البناء عليها   - إعداد التصميمات الهندسية  - استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة للستزراع, واستزراع الراضي المستصلحة.  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008.- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة   - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب بجميع أنواعه  - المقاولت العمومية والتطوير العمراني - التوريدات العمومية 

- أعمال التشطيبات  - تأجير الشاحنات ما عد التأجير التمويلي  -   تجارة وبيع الحديد ومواد البناء -  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار  التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة - 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  طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

263 - ادفانتج لخدمات الحفر ADVantage Drilling Services ش.م.م بنظام المنطقة الحرة العامة 

بالسماعيلية شركة سبق قيدها برقم     130149 قيدت فى 15-01-2019 برقم ايداع    2239 وفى تاريخ  

23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : حفر البار البحرية العميقة أو البار المنتجة للنفط أو 

الغاز الطبيعي في أعماق تتجاوز 350 متر وأعمال التنقيب البحرية وصيانة آبار البترول والغاز وكافات الخدمات 

المتعلقة بها وتملك وحدات وأجهزة الحفر البرية والبحرية وتشغيلها وإدارتها وتأجيرها واستئجار الحفارات 

والوحدات البحرية وتقديم خدمات تكنولوجية وهندسية بترولية وتوريد خدمات ROV وحدات تصوير تحت الماء 

للمساعدة في أعمال الحفر وتقديم الخدمات من توفير المواد والمعدات والتجهيزات وطاقم العاملين للستخدام في 

عمليات التنقيب مع مراعاة التزام الشركة بضرورة الحصول على الموافقات المنية حال كل رسالة صادر من 

المنطقة الحرة العامة بالسماعيلية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

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

وغيرها التي تزاول أعمالً شبيه 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 طبقاً لحكام القانون

264 - الحلول المتطورة للهندسة والنشاءات A S E C شركة سبق قيدها برقم     133252 قيدت فى 

25-03-2019 برقم ايداع    13684 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط 

ليصبح /   المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة والنشطة المكملة والمرتبطة بها  مقاولت اعمال النشاءات 

القيام بأعمال التشطيبات والديكور - توريد مهمات المن الصناعى والجهزة الكهربائية والكهروميكانيكية 

والهندسية والمعدات والعدد والدوات والمنتجات الورقية مع مراعة ما ورد بقرار وزارة الدفاع والنتاج الحربى 

رقم 64 لسنة 2003 . تقديم الخدمات اللوجيستية  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزوال اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فىها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

265 - نيو دايركشن العقارية New Direction Real Estate شركة سبق قيدها برقم     135132 قيدت فى 

14-05-2019 برقم ايداع    20694 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

التسويق العقارى . الوساطة فى بيع العقارات .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تشترط بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة 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 طبقاً لحكام القانون .
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266 - الممر للتنمية وادارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     149781 قيدت فى 16-06-2020 برقم 

ايداع    17388 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة:1. التجارة العامة 

والتوزيع فى ما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة المستلزمات والجهزة الطبية والمطهرات والكيماويات 

والكحول الطبى والقمشة الغير منسوجه 2. التوريدات العمومية3. التسويق 4. التصدير 5. التوكيلت التجارية 

تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شان اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تاسيس الشركة اى 

حق فى مزاوله غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما 

ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض 6. تقديم الستشارات )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 سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( 7. المقاولت العامة 8. مقاولت اعمال  تجهيز المصانع 

باللت والمعدات 9. اعداد دراسات الجدوى للمشروعات 10. اعداد الدراسات القتصادية  والتخطيطية للمناطق 

الصناعية 11. القيام باعمال النظافة 12. القيام باعمال التعقيم والتطهير للمؤسسات العامة والخاصة والمنازل 13. 

الوساطة التجارية 14. التصنيع لدى الغير للمستلزمات الطبية والكمامات 15. تعبئة الكحول الطبى والمطهرات 

لدى الغير16. ادارة المشروعات الزراعية والصناعية والتجارية 17.  تاجير واستئجار المعدات الثقيلة ومعدات 

الحفر18. تقديم الخدمات اللوجستية 19. إستصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع واستزراع الراضى  المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري 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

267 - سابروسا Sabrosa شركة سبق قيدها برقم     156764 قيدت فى 08-11-2020 برقم ايداع    

40941 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل 

المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول 

علي الترخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يحل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض / 

تجارة وتوزيع المواد الغذائية / التوريدات العمومية / التسويق العقاري وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه ويجوز 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

268 - قمة الخدمات البريدية TOP POSTAL SERVICE - TPS شركة سبق قيدها برقم     157057 

قيدت فى 19-11-2020 برقم ايداع    49977 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : القيام باعمال التخليص الجمركى / خدمات النقل الدولى وشحن متعدد الوسائط للبضائع / الشحن الجوى 

للبضائع / الشحن البرى للبضائع / النقل البحرى للبضائع / تقديم الستشارت الجمركية للغير / شراء وبيع 

واستغلل حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالنشاط ) براءات الختراع ( / تقديم الخدمات اللوجستية من ) توريدات 

عمومية وتفريغ وتخزين وتصدير ( / اقامة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة 

/ تقديم الستشارات المتعلقة بنشاط الشركة )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلق 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 / تملك واقامة وتشغيل المخازن الجمركية فيما عدا مخازن المواد الخطرة  / تقديم 

الخدمات البريدية وذلك دون الخلل باحكام القوانين والوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى خارج كما يجوز لها ان تندمج فيها 

او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون
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269 - تراست هاوس للستشارات الفنيه والتسويقيه trust house شركة سبق قيدها برقم     172360 قيدت 

فى 15-09-2021 برقم ايداع    43060 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

: تقديم الستشارات الفنية والتسويقيه والبرمجة ) 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 فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( / اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية / 

التصدير 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 فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

270 - النصير للتنمية الزراعية والصناعية شركة سبق قيدها برقم     179484 قيدت فى 12-01-2022 برقم 

ايداع    2114 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إستصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين 

الحالتين  أن تكون الراضي المخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة في 

الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  2ـ تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج 

السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم 3ـ تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج سللت أو 

التفريخ أو انتاج البيض أو التسمين أو اللحوم 4ـ تربية الخيول 5ـ إقامة وتشغيل المزارع السمكية  6ـ الهندسة 

الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية 7ـ  إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف جميع أنواع الفواكه والخضروات 

8ـ إقامة وتشغيل محطة لفرز وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية 9ـ إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون 10ـ  

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك والمنتجات البلستيكيه 11ـ إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ 

الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها 12ـ إقامة وتشغيل القرى والمراكز 

التجارية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس هيئة الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار 

رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008  أنشطة من خارج ق 72 لسنة 2017  الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن 

سجل المستوردين وتنذيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة  غرضها ال بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين النخلة لهذا الغرض ـ إقامة 

وتشغيل وإدارة المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ) عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع 

المأكولت والتيك أواي ـ التوريدات العمومية ـ تجارة الجمله للخضروات والفواكه الطازجه بكافة انواعها 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 أعمالً شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

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

القانون

341 - سبوت فور ماركتينج للحلول التسويقية SPOT FOR MARKETING شركة سبق قيدها برقم     

177729 قيدت فى 13-12-2021 برقم ايداع    60329 وفى تاريخ  28-05-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة . إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . التسويق 

اللكتروني عبر النترنت . وذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية , و بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون .
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342 - رامى فوزى عبدالغفور فرج ل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     183405 قيدت فى 2022-03-17 

برقم ايداع    17213 وفى تاريخ  28-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . اقامة وتشغيل 

مصنع بلستيك

271 - المتحده للستثمارات السياحيه و العقاريه ش م م شركة سبق قيدها برقم     360758 قيدت فى 

09-06-2004 برقم ايداع    9857 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الشركة ليصبح / إقامة وتشغيل قرية سياحية مستوي 5 نجوم تضم 30 شقة فندقية و23 جناح فندقى و396 غرفة 

فندقية و552 وحدة إسكان سياحي فيلت بالضافة إلي الخدمات المكملة والمتمثلة في مركز صحي ـ صالة 

جمنازيوم ـ مطاعم ـ كافيتريات ـ حمامات سباحة ـ نادي اجتماعي يشمل مركز تجارى ترفيهي ـ ملعب متعددة 

الغراض بالضافة الى المناطق الترفيهية وملعب بكافة انواعها وكذلك عدد ) 18 ( غرفة على حمامات السباحة 

والمطاعم والكافيهات والقاعات وكافة مكوناتة وملحقاتة علي إلتزيد إجمالي المساحات المبيعة منها على 50% من 

إجمالى المساحات المبنية على أساس مساحة الطاقة اليوائية للمشروع فقط - حق استغلل العلمات التجارية )

الفرانشايز(.- اقامة وتشغيل وتملك وادارة المطاعم  - تلتزم الشركة بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل 

نشاط على حده - مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة - ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة اوتشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

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

أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية

272 - بروفاكس للتجارة والتوريدات )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     46746 قيدت فى 2010-07-01 

برقم ايداع    14721 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية / التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص ) تجارة كافة 

انواع البلستيك / تجارة قطع غيار السيارات الجديدة والمستعملة – تجارة الرخام بكافة أنواعه( التوريدات العمومية 

– التخليص الجمركي تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شان 

سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه 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 اوغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في مصر 

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

ولئحته التنفيذيه

273 - ارجون جلوبال ايجيبت لتكنولوجيا المعلومات Argon Global Egypt For IT شركة سبق قيدها برقم     

59585 قيدت فى 18-07-2012 برقم ايداع    15140 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة  : 1ـ اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها 

/ اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الكترونية وتشغيلها والتدريب 

عليها / انتاج المحتوى اللكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات / ادخال البيانات على الحاسبات 

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

وتشغيلها والتدريب عليها / اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات 2ـ التوريدات العامة لجهزة 

ومستلزمات الكمبيوتر 3ـ التصدير مع التزام الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل نشاط على 

حدة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص االلزمة لممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجة من الوجوة 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 فى 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية

274 - جمال محمد حسن فرحات وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     75145 قيدت فى 10-07-2014 برقم 

ايداع    16702 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : أقامة وتشغيل مصنع 

لجلي وصقل وتقطيع وتلميع الرخام والجرانيت / الستيراد والتصدير مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
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275 - شركة ذا فاشون انكيوبيتور  THE FASHION IN CUBATOR شركة سبق قيدها برقم     80814 

قيدت فى 08-03-2015 برقم ايداع    6329 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : التوريدات العموميه . اقامة وتنظيم المؤاتمرات والندوات والمهرجانات والمعارض بشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لكل معرض على حده . تجارة وبيع وشراء وتوريد الملبس والمفروشات والخردوات 

والمشغولت والكسوارات ومستلزماتها وكافة ما بتعلق بيها . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس والمفروشات 

والخردوات والمشغولت والكسوارات ومستلزماتها وكافة ما بتعلق بيها . التصدير . ول ينشئ تاسيس الشركة اى 

حق فى مزاولة غرضها البعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما 

ليخل باحكام القوانين المنظمه لهذه الغرض. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذة النشطه 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 فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .

276 - دايمينشنز للمقاولت و التجارة )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     81789 قيدت فى 09-04-2015 برقم 

ايداع    10333 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1. المقاولت العامة و 

المتخصصة و المتكاملة .2. التجارة العامة في كل ما هو مسموح به قانونا.3. التوريدات العمومية .4. التطوير 

العقاري ولينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاوالة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  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 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 طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

277 - ميد ترونيك مصر )Medtronic Egypt LLC( شركة سبق قيدها برقم     108118 قيدت فى 

31-07-2017 برقم ايداع    27077 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة:  

الصيانة المتنقلة للمعدات  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية.  2. .1

الستيراد والتصدير.  تلتزم الشركة باحكام القانون  والجهزة الطبية ومستلزماتها وقطع غيارها وتركيبها.  3.

رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية, 

ول ينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

ادارة المشروعات عدا الفندقية.  5. من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  4.

تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات 

الحق فى استغلل  فرش وتجهيز المستشفيات.  7. والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال(.  6.

تسجيل الجهزة والمستلزمات الطبية لدى وزارة الصحة والسكان وغيرها من  علمات تجارية )فرنشيز(.  8.

الجهات المختصة.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول أعماًل 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 طبقًا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

278 - ايجيبشن ماينينج كوالتى EGYPTIAN MINING QUALITY شركة سبق قيدها برقم     110731 

قيدت فى 15-10-2017 برقم ايداع    38173 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة 

نشاط  . طحن وتحبيب الفوسفات والمواد المحجريه .
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279 - المنارة جروب Spots media marketing شركة سبق قيدها برقم     112182 قيدت فى 

05-11-2017 برقم ايداع    42419 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

إقامة وتشغيل المستشفيات وما تضمنها من انشطة علجية وطبية وإدارة ومتابعة الدراسات الخاصة وعمل ومتابعة 

الشراف على برامج دعم وتثقيف المرضي وإقامة وتشغيل وإدارة مركز العداد وتنميه وتدريب الموارد البشرية 

لتثقيف المرضي وتقدم الخدمات والستشارات الخاصة بتسجيل الدوية وما يتعلق بها وكذلك التسويق مع مراعاة 

أحكام القوانين واللوائح والقرارات 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 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  طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية

280 - شركه البدر للستثمارات السياحيه والعقاريه والزراعيه ) فروزينا ( شركة سبق قيدها برقم     116117 

قيدت فى 24-01-2018 برقم ايداع    3886 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة  : إستصلح وتنميه وإداره وتملك الراضى الزراعيه وإعاده تقسيمها بغرض زراعتها وتنميه الثروة 

الحيوانيه والسمكيه والدواجن . إقامة وإنشاء وإداره المشروعات الصناعيه المرتبطة بالخضروات والفواكه وذلك 

من تجهيز وتجفيف وإنتاج عصائر طبيعيه . إقامه وتشغيل مصنع لتصنيع كافه المواد الغذائيه والمنتجات الزراعيه 

. التوريدات العموميه ,التصدير لجميع منتجات جمهورية مصر العربية مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطه .  حفظ وتبريد وتخزين التقاوى 

وجميع الحاصلت الزراعيه . محطه فرز التقاوى والحاصلت الزراعيه . تصدير الحاصلت الزراعيه . توريد 

جميع الحاصلت الزراعيه . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحه أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج . كما يجوز 

لها أن تندمج فى الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقأ لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .

281 - شركه التمساح للهياكل المعدنيه والوناش العلويه - مجدي عبد المنصف توفيق وشركاه شركة سبق قيدها 

برقم     116856 قيدت فى 02-11-1997 برقم ايداع    13645 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح غرض الشركة تصنيع هياكل معدنية و أوناش علوية و مكوناتها , تصنيع معدات الرى المحورى 

والنظمة المقترنة بها وتركيبها واللت الزراعية و حفر البار , استيراد المواد المعدنية و الستانلس وكافة أنواع 

المسامير و الصواميل و الورد لزوم أعمال تركيب الهياكل المعدنية , تصنيع الصناعات المغذية للسيارات وتركيبها 

وصيانتها وإنشاء مركز لصيانة السيارات و تحويل السيارات التى تعمل بالبنزين والسولر للعمل بالغاز الطبيعى , 

تصنيع و تجميع و بيع مقطورات و نصف مقطورات جر سريع 2,3 إكس و على الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .

282 - رؤية مصر للمقاولت EGYPT VISION FOR CONTRACTING E.V.C شركة سبق قيدها 

برقم     128186 قيدت فى 29-11-2018 برقم ايداع    50898 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح : المقاولت العامة والمتخصصة وادارة المشروعات عدا الدارة 

الفندقية و اعداد التصميمات الهندسية والشراف على تنفيذ المشروعات ومقاولت اعمال التشطيبات والديكور 

ومقاولت انشاء المدن السكنية والترفيهية ومقاولت انشاء الطرق والكبارى والتوريدات العمومية واستصلح 

وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى 

هاتين الحالتين ان 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 356 لسنة 2008- اقامة او تشغيل وادارة وصيانة محطات تحلية وتكرير مياة 

الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها - اقامة او تشغيل وادارة وصيانة محطات الصرف الصحى او الصرف 

الصناعى والتقنية وتوصيلتها , انشاء وتاجير وادارة محطات الخرسانات الجاهزة وبيع الخرسانة الجاهزة وتقديم 

الخدمات البيئية والقيام باعمال النظافة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع 

الشركات او غيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج 

كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون واللئحة التنفيذية.
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283 - صقور مصر للمن و الحراسة شركة سبق قيدها برقم     148592 قيدت فى 17-03-2020 برقم ايداع    

12670 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح /تقديم خدمات المن 

و الحراسة للمنشات من الداخل فقط  - و ل ينشى تأسيس الشركه أو أجراء أية تعديلت بموافقه أمنية مسبقة أى 

حق فى مزاولة النشاط قبل الحصول علىالترخيص اللزم من قطاع المن العام وفقا للقانون رقم 86 لسمة 2015 

بشأن شركات المن و نقل الموال - وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة - يجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً لحكام القانون

284 - جي اي كرايتر للصناعات الحديثة G A CREATOR MODERN INDUSTRIES شركة سبق 

قيدها برقم     149659 قيدت فى 11-06-2020 برقم ايداع    17015 وفى تاريخ  24-05-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : انشطه داخل قانون الستثمار 72 لسنة 2017 : اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المستلزمات والمستحضرات الطبيه ومستحضرات التجميل والجهزه التعويضيه والكمامات ومواد التطهير 

والتعقيم / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء ومواد الدعايه والعلن / الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات 

العمرانيه الجديده والمناطق النائيه 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 الجمهوريه رقم 356 لسنة 2008 / تجارة 

الجمله والتجزئه بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده ـ انشطه خارج قانون الستثمار 72 لسنة 2017 : 

بيع وتقسيم الراضي / التوريدات العموميه / الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه / المقاولت العامه 

والمتخصصه تلتزم الشركه بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل 

المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تأسيس الشركه اي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول 

علي التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض 

مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك 

بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالً شبيهه 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

285 - شركة خاصة محدودة بالسهم - مؤسسة طبقاً لقانون إنجلترا وويلز  شركة  كابريكورن إيجيبت ليمتد - 

Capricorn Egypt Limited شركة سبق قيدها برقم     179362 قيدت فى 10-01-2022 برقم ايداع    

1622 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الموافقة على إضافة تنفيذ التفاقيات التالية المبرمة 

مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول واستغلله, وبموجب وثائق التنازل المبرمة بين الشركة 

والهيئة المصرية العامة للبترول: أ . اتفاقية اللتزام الصادرة بموجب القانون رقم 157 لسنة 2005 المؤرخة 26 

يوليو سنة 2005 للبحث عن البترول واستغلله في منطقة علم الشاويش غرب بالصحراء الغربية, وثيقة التنازل 

المبرمة بين الشركة والهيئة المصرية العامة للبترول المؤرخة 23 سبتمبر2021.  ب . اتفاقية اللتزام الصادرة 

بموجب القانون رقم 171 لسنة 2019 المؤرخة السارية في 11 ابريل 2019 للبحث عن البترول واستغلله في 

منطقتي تنمية بدر.2  وبدر. 17 بالصحراء الغربية, ووثيقة التنازل المبرمة بين الشركة والهيئة المصرية العامة 

للبترول المؤرخة 23 سبتمبر2021.  ج . اتفاقية اللتزام الصادرة بموجب القانون رقم 206 لسنة 2014 السارية 

في 27 ابريل 2016 للبحث عن البترول واستغلله في منطقة تنمية بدر . 3 بالصحراء الغربية, ووثيقة التنازل 

المبرمة بين الشركة والهيئة المصرية العامة للبترول المؤرخة 23 سبتمبر2021.   د . اتفاقية اللتزام الصادرة 

بموجب القانون رقم 90 لسنة 2013 السارية في 3 ديسمبر 2013 للبحث عن البترول واستغلله في منطقة شمال 

علم الشاويش بالصحراء الغربية, ووثيقة التنازل المبرمة بين الشركة والهيئة المصرية العامة للبترول المؤرخة 23 

سبتمبر2021. هـ . اتفاقية اللتزام الصادرة بموجب القانون رقم 91 لسنة 2013 السارية في 30 أكتوبر 2013 

للبحث عن البترول واستغلله في منطقة شمال مطروح بالصحراء الغربية, ووثيقة التنازل المبرمة بين الشركة 

والهيئة المصرية العامة للبترول المؤرخة 23 سبتمبر2021 .
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286 - الشركه المصريه لتجاره الصلب ومواد البناء والمقاولت شركة سبق قيدها برقم     3279 قيدت فى 

22-06-1999 برقم ايداع    3345 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل غرض 

الشركة هو :  1- الستيراد وعلى وجه الخصوص استيراد السيارات , والتصدير والتوكيلت التجارية والتوزيع 

والتجارة الداخلية والتسويق لحديد التسليح والصلب والبليت وجميع انواع حديد التصنيع والحديد الخام والتجارى 

بكافة انواعه وكافة مواد البناء ومستلزمات المقاولت بكافة انواعها .  2-اعمال المقاولت المتكاملة والمتخصصة   

3-التأجير التمويلى طبقا لحكام القانون 95 لسنة 1995م ولئحته التنفيذية , مع مراعاة احكام القانون 95لسنة 

1992م ولئحته التنفذية   •مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة , ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول أعمالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون ولئحتية التنفيذية .

287 - دمياتك جروب للستثمار والتنميه الزراعية شركة سبق قيدها برقم     17893 قيدت فى 2006-02-26 

برقم ايداع    2484 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض لشركة . انشطه داخل قانون 

72: اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجولة والبلستيك . تجارة الجمله والتجزئه للبذور والتقاوى والمبيدات 

الزراعيه والسمده والمخصبات الزراعيه . اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع التقاوى . استصلح واستزراع الراضى 

البور والصحراوية ومنها : 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 الرى الحديثة وليس الرى بالغمر .  معمل لزراعه النسجه ومشتل لشتلت الفاكهه .  

وإقامة وتشغيل المراكز التجاريه . مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارارت السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لمباشرة هذه النشطة . اقامة وتشغيل محطة لفرز وتدريج ومعالجة وتعبئة وتبريد وتجميد 

وتجفيف وتشميع كافة الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ,اقامة وتشغيل مضرب لضرب 

وتبييض الرز وتعبئة منتجات الشركة فقط . انشطه خارج قانون 72: بيع وشراء الراضى وتقسيمها . الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون 120 لسنه 1982 بشأن تنظيم أعمال الوكاله التجاريه 

والقانون رقم 121 لسنه 1982 بشأن سجل المستوردين وبأحكام القانون 118 لسنه 1975 بشأن سجل المصدرين 

. تلتزم الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدا . مع مراعاه احكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وبشرط إستصدار كافه التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه .ويجوز للشركه ان تكون لها 

مصلحه او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام قانون الستثمار ولئحته التنفيذيه وبعد موافقه الهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره .
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290 - إيلف للهندسة و تكنولوجيا المعلومات شركة سبق قيدها برقم     83840 قيدت فى 09-06-2015 برقم 

ايداع    16769 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تجارة و استيراد و 

تصدير الشبكات الكهربائية و الكهروميكانيكية و اللكترونية و شبكات الحاسب اللي السلكية و اللسلكية و اجهزة 

الحاسب اللي . تجميع وتصنيع المنتجات والمعدات الكهربائية واللكترونية ذات الجهد المنخفض والمتوسط 

والعالى وتقديم خدمات الصيانة اللزمة لها وتدريب الكوادر الفنية لعملء الشركه وصيانه المعدات والتدريب على 

التشغيل والصيانة واحلل وتجديد المعدات والمحطات وتوصيل المعلومات الفنية الحديثه لعملء الشركه وعمل 

الدراسات اللزمة فى مجال انتاج المعدات الكهربائية المتعلقة بالشركة وتجميع وتصنيع مفاتيح ومخارج اللقم 

وبرايز وأوجة شاسيهات وماخذ كهربائية قوابس ومقابس وعلى التوصيل . تجميع وتصنيع كبائن شبكات المعلومات  

و مكونات شبكات المعلومات واللياف الضوئية المعدنية و البلستيكية و الزجاجية والنحاسية .  تقديم الستشارات 

الفنية ) فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية و كذا الستشارات القانونية و الستشارات و الدراسات المتعلقة 

بالتقيم بمناسبة زيادة رأس المال و الستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق لنشطة الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحتة التنفيذية (  المقاولت 

العامة و المتخصصة و المتكاملة تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 

ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القانوانين المنظمة لهذا الغرض . مع مراعاة ما ورد بقرار وزاره الدفاع 

والنتاج الحربى رقم 64 لسنه2003 . مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط إستصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجة من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

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

التنفيذية ,
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288 - شركة رافت سمير الخناجرى للتصنيع شركة سبق قيدها برقم     46466 قيدت فى 17-06-2010 برقم 

ايداع    13821 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / أقامة و 

تشغيل مصنع لتصنيع :  ـ عفشة سيارات )بارات تعليق ـ بيضات ـ مجموعة تعليق(  ـ اجزاء معدنية متنوعة 

للسيارات .  ـ شكمانات سيارات و اجزائها .  ـ مكونات و اجزاء للسيارات من البلستيك .  ـ اطارات معدنية 

مكسوه بالكاوتش على أفيز متحرك .  ـ اجزاء هياكل للسيارات .  ـ محاور أمامية للسيارات .   ـ محاور خلفية 

للسيارات أكس سيارات.   ـ ثلجات كهربائية بدون تحديد .  ـ ديب فريزر بدون تحديد .  ـ طنابير اوطارات 

لفرامل السيارات من معادن مختلفه.  اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و تجميع :  ـ بوابات حواجز أمنية تعمل 

بالدوائر اللكترونية .  ـ اجهزة انذار و طوارئ للحريق او السرقة .  ـ اجهزة اشعه .  ـ اعمال التوصيف و التحليل 

و التصميم للبرمجيات و قواعد البيانات و التطبيقات بمختلف انواعها .  ـ اعمال انتاج البرامج و التطبيقات و انشاء 

قواعد البيانات و نظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها    و التدريب عليها.  ـ انتاج المحتوى اللكترونى بصوره 

المختلفة من صوت و صوره و بيانات.  ـ ادخال البيانات على الحاسبات بمختلف انوعها .  ـ اعمال التوصيف و 

التصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها .  ـ انتاج و تطوير النظم المدمجه و تشغيلها و التدريب عليها .  ـ اعمال 

التوصيف و التصميم لشبكات نقل و تداول البيانات.  ـ اقامة و تشغيل و صياتة شبكات نقل الصوت و الصورة و 

المعلومات المكتوبة و تقديم خدمات القيمه المضافه وخدمات النترنت بعد الحصول على ترخيص من الجهات 

المعنية و فقا للقوانين المعمول بها .  ـ انشاء و ادارة المناطق التكنولوجية و الحضانات العلمية .  ـ انشاء و ادارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين و مراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .  ـ انشاء و ادارة مراكز الستشارات و 

الدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات و التصالت و تطويرها .  ـ الستيراد و التصدير .  ـ تصنيع و 

تجميع التريسكل و اجزاءه.  تصنيع و تجميع اجزاء المركبات بجميع انواعها )سيارات الركوب – سيارات النقل 

الخفيف – سيارات النقل الثقيل –تريسكل – توكتوك – موتوسيكل الخ.....(.   ـ تصنيع و تجميع اجزاء المركبات 

بجميع انواعها)مجموعة التوجيه المامية للموتوسيكل – مجموعة العجلة الخلفية بالصرة – محاور خلفية للسيارات 

اكس سيارات – صرة اكس للسيارات – محاور امامية للسيارات – تصنع و تجميع شمعدان لسيارات الركوب و 

النقل الخفيف والثقيل – عفشة سيارات – بارات تعليق – بيضات – طنابير او اطارات لفرامل السيارات من معادن 

مختلفة – محاور خلفية للسيارات اكس سيارات – محاور امامية للسيارات – ضفائر كهربائية للدراجات النارية/

التريسكل / التوكتوك – أسلك و ضفائر كهربائية للسيارات الركوب و النقل الخفيف و النقل الثقيل (   - تصنيع و 

تجميع و التشغيل لدي الغيرلجزاء المركبات بجميع انواعها )سيارات الركوب – سيارات النقل الخفيف – سيارات 

النقل الثقيل –تريسكل – توكتوك – موتوسيكل الخ.....(.و تصنيع و تجميع و التشغيل لدي الغير لجزاء المركبات 

بجميع انواعها)مجموعة التوجيه المامية للموتوسيكل – مجموعة العجلة الخلفية بالصرة – محاور خلفية للسيارات 

اكس سيارات – صرة اكس للسيارات – محاور امامية للسيارات – تصنع و تجميع و التشغيل لدي الغير شمعدان   

لسيارات الركوب و النقل الخفيف والثقيل – عفشة سيارات – بارات تعليق – بيضات – طنابير او اطارات لفرامل 

السيارات من معادن مختلفة – محاور خلفية للسيارات اكس سيارات – محاور امامية للسيارات – ضفائر كهربائية 

للدراجات النارية/التريسكل / التوكتوك – أسلك و ضفائر كهربائية للسيارات الركوب و النقل الخفيف و النقل 

الثقيل ( .  -تصنيع و تجميع و التشغيل لدى الغير لجزاء المركبات بجميع انواعها ) عمود الدارة – عمود 

الكردان (  مع مرعاة القانون 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى 

مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمه 

لمباشره نشاطها وفقالحكام القانون

289 - عبد المحسن محمد السيد ابو شحاط وشريكه شركة سبق قيدها برقم     80304 قيدت فى 2015-02-17 

برقم ايداع    4368 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية وأعلف الدواجن بدون تحديد وأعلف حيوانية تقليدية بدون تحديد 

وخضروات مجهزة مجمده وبطاطس نصف مقلية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
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291 - يوني بيلد للصناعة والمقاولت شركة سبق قيدها برقم     89368 قيدت فى 03-01-2016 برقم ايداع    

141 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :الستثمار العقارى بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم 

موافقة الهيئة. التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها واستغلل المناجم والمحاجر ول يشمل ذلك 

محاجر الرمل والزلط . اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل المعادن . اقامة وتشغيل مصنع لتقطيع وجلى ونشر وصقل 

الرخام و الجرانيت . تجارة جملة وتجزئة مواد البناء. النقل البرى للبضائع . تأجير واستئجار المعدات واللت . 

المقاولت والتوريدات العامة والعمال المتكاملة فيما عدا التأجير التمويلى . العمال المدنية المدنية المكملة لعمال 

الحفر والصيانة . صيانة معدات الحفر. انشاء ورصف الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغللها 

وصيانتها . اقامة وتشغيل مصنع لتنصيع المنتجات السمنتية والخرسانية بجميع أنواعها و أشكالها  و مقاساتها 

والصناعات المكملة لها . تقديم كافة الستشـارات ) 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 فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار 

التراخيص الزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى 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 ان تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية .

292 - بريمير للتسويق والستثمار العقارى Premier شركة سبق قيدها برقم     93320 قيدت فى 

09-05-2016 برقم ايداع    14682 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

الستثمار والتسويق العقارى وبيع وشراء العقارات لحساب الغير مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 . شراء وتقسيم وبيع 

الراضي وبناء وتملك وتأجير واستئجار الوحدات السكنية والدارية والتجارية وامدادها بالمرافق اللزمة من مياه 

ومحطات صرف وكهرباء . إقامة وتشغيل وإدارة المولت التجارية والمطاعم والكافيتريات الثابتة )عدا الدارة 

الفندقية( . تجارة وتوزيع المواد الغذائية بكافة أنواعها . تجارة والتوزيع في ما هو مسموح به قانونا . التسويق 

اللكتروني عبر النترنت .  المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال أو التي قد تعاونها على تحقيقها 

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.

293 - توب ميد للمستلزمات الطبية TOP MED شركة سبق قيدها برقم     94333 قيدت فى 2016-06-07 

برقم ايداع    18345 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التجارة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا وبصفة خاصة تجارة وتوزيع وتوريد الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات 

والمستلزمات والدوية والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بختلف انوعها ومستحضرات التجميل والعطور 

والمنظفات الصناعية والمركزات واضافة العلف  / مقاولت تجهيز المستشفيات والعيادات الطبية / تصنيع 

الملبس الطبية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون 121 لسنة 1982 فى شأن سجل 

المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة فى اي حق مزاولة غرضها ال بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يحل باحكام القوانين المنظة لهذا الغرض 

مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ويشرط استصدار  التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة 

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 

شبيهه باعمالها اوالتى قد تعاونها علي تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات 

السابقة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية
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294 - محمد محمود وأولده للنقل )ش.ذ.م.م( شركه ذات مسئوليه محدودة شركة سبق قيدها برقم     99689 

قيدت فى 05-12-2016 برقم ايداع    39183 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : النقل البري بكافة أنواعه )نقل البضائع والنقل الثقيل (. النقل المبرد أو المجمد للبضائع ويشمل أعمال 

الشحن والتفريغ اللزمة لمباشرة النشاط. اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية 

والمنتجات الصناعية و المواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها . اقامة وتشغيل محطات تشغيل وتداول الحاويات. اقامة 

وتشغيل صوامع حفظ وتخزين الغلل. التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا. التوريدات العمومية .

الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية . تجارة جميع مواد البناء. إقامة و تنظيم المعارض و المؤتمرات و 

الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده . اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم 

والكافتريات الثابتة التقديم جميع أنواع المشروبات ) عدا الكحولية (و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواي. 

العمل بنظام الفرنشايز. تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 130 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في 

شان سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجاريه , ولينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاوالة غرضها إل 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشتر بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

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

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

295 - الرواد لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم     103720 قيدت فى 22-03-2017 برقم ايداع    

10754 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : أنشاء وإدارة وتشغيل المطاعم 

والكافيهات والكافيتريات الثابتة . تجارة السيارات . الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وبالخص تجارة وتوزيع السمدة والكيماويات والبذور والعلف الطبيعية 

والصناعية والكيماويات الزراعية . محل لبيع اللحوم . أدارة المشروعات . التوريدات العمومية .  تلتزم الشركة 

بإحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121لسنة 1982في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال 

الوكالة التجارية 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 . مع 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 

. و 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.

AMEC FOSTER WHEELER FRANCE CAIRO  343 - اميك فوستر ويلر فرانس فرع القاهرة

BRANCH شركة سبق قيدها برقم     28081 قيدت فى 29-10-2007 برقم ايداع    22005 وفى تاريخ  

29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة العقد المبرم بين شركة اميك فوستر ويلر فرانس فرع القاهرة 

وشركة الشرق الوسط لتكرير البترول ) ميدور ( مشروع التوسعات لشركة ميدور عقد ادارة المشروع - تاريخ 

سريان العقد : فبراير 2019 ينتهى بعد 5 سنوات بعد انتهاء او نفاذ هذا العقد ) ايهما اسبق (

386 - مودرن افيجن MODERN AVIATION شركة سبق قيدها برقم     110571 قيدت فى 

11-10-2017 برقم ايداع    37651 وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

تقديم الستشارات الهندسية والفنية ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة 

رأس المال والستحواز وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فبي مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق المال ولئحته التنفيذية مع مرعاة 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 أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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296 - محمد سيد محمد يوسف وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     107594 قيدت فى 18-07-2017 برقم 

ايداع    25180 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وانتاج جميع انواع العلف واضافتها ومركزاتها وخاماتها بكافة انواعها وجرش وتصنيف الذرة الصفراء 

وجميع انواع المواد الغذائية وتصنيع المكرونه بجميع انواعها . اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتعبئة وتغليف جميع 

أنواع البقوليات والحاصلت الزراعية وزيوت الطعام والسوائل كالخل والعصائر وجميع انواع المواد الغذائية 

والمكرونه بجميع انواعها . اقامة وتشغيل مطحن لطحن جميع انواع الغلل و الحبوب والدقيق وبيع وتداول 

منتجات الطحن دقيق ونخاله ومخلفات الطحن . استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع   واستزراع الراضي المستصلحة ) أكثر من الف فدان واقل من عشرين الف فدان ( ويشترط في 

هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة 

وليس الري بطريق الغمر . 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 او التفريخ او انتاج البيض او التسمين 

او اللحوم .     اقامة وتشغيل مجزر لدبح وتجهيز جميع أنواع الحيوانات والدواجن والطيور . تجارة وتوزيع جميع 

انواع العلف واضافتها ومركزاتها وخاماتها .    الستيراد والتصدير .  مع مراعاة قانون 121 لسنه 1982 في 

شأن سجل المستوردين ومراعاة قانون 118 لسنه 1975 في شأن سجل المصدرين .  مع التزام الشركة بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة .  مع مراعاة ما ورد بقرار  رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007  وقرار رئيس جمهورية مصر العربية  رقم 356 لسنة 2008 . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارت السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .

297 - إيجيبت لوهافر)اى إل إتش ( EGYPT LE HAVRE - ELH شركة سبق قيدها برقم     122536 

قيدت فى 28-06-2018 برقم ايداع    28025 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : القيام بنشاط و خدمات الشحن و التفريغ البرى و البحرى و الجوى للبضائع بكافة أنواعها . القيام بنشاط 

خدمات النقل البرى و الجوى والبحرى للبضائع بكافة أنواعها المسموح بها قانونا . اقامة وتشغيل وادارة المخازن 

والمستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة . القيام بنشاط الخدمات اللوجستية . القيام بنشاط التخليص الجمركى 

. القيام بنشاط النقل الدولى . القيام بنشاط النقل المحلى . 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 طبقاً لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية
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298 - سكواجوى      SQUAJOY شركة سبق قيدها برقم     127319 قيدت فى 08-11-2018 برقم ايداع    

47519 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   اصبح غرض الشركة هو  1- التسجيل 

والتصنيع لدى الغير للدوية البشرية والبيطرية و المضادات الحيوية و الفيتامينات  ومستحضرات التجميل 

والعطور ومستلزمات و مستحضرات العناية الشخصية والمطهرات والمعقمات والمراهم والمنظفات ومستلزمات 

ومستحضرات العناية بالم و بالطفل و العشاب الطبيعية والمستخلصات النباتية والمكملت  الغذائية واضافات 

العلف و الغذية الخاصة والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والجهزة الطبية والدوية البيولوجية والمصال 

واللقاحات  وفلتر غسيل الكلى ومحاليل غسيل الكلى  و معجون السنان ومستلزمات العناية بالسنان  .  2-  تقديم 

الستشارات الفنية  ) فيا عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس 

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

المادة 27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  3-  اعداد البحاث العلمية  و التطبيقية .  4-  التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية .   5-  اقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات 

والحفلت العامة والمهرجانات  بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة .  6-  اقامة وتشغيل 

مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  .   7-  ادارة الصيدليات .  8- اقامة وادارة  وتشغيل ملهى 

ترفيهية للطفال .  10- تأجير الملعب وحمامات السباحة .  11- التصدير والتوكيلت التجارية   مع التزام 

الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية , 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 .  12- تجارة وتوزيع وتوريد المواد الغذائية البن والقهوة والمكسرات 

والتمور والمشروبات بكافة انواعها ) عدا الكحولية (  13- تصنيع المواد الغذائية والمشروبات بكافة انواعها ) عدا 

الكحولية ( لدى الغير .   14- اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتيريات لتقديم جميع انواع المشروبات ) 

عدا الكحولية ( وتقديم جميع   الماكولت والتيك اواى واليس كريم  .  15- اقامة وتشغيل وحدات الطعام المتنقلة .  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  

ويجوز للشركة ان  تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  .

Green Paradise For                                        299 - جرين برادايس للستثمار الزراعى

Agricultural Investment )G.P.A.T شركة سبق قيدها برقم     135419 قيدت فى 21-05-2019 برقم 

ايداع    21765 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 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 ان تستخدم طرق الري الحديثة في 

الستزراع و ليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . تربية جميع أنواع الحيوانات سواء لنتاج السللت أو اللبان أو 

التسمين أو اللحوم . تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو انتاج البيض 

أو التسمين أو اللحوم . تربية الخيول . الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية . إقامة المزارع السمكية . 

أقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياة الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضي المخصصة 

للستصلح و الستزراع . تجارة الجملة و التجزئة للمناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة . حفر أبار 

الري . تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية . تجارة المعدات الزراعية . تجارة 

السمدة و المبيدات بالمناطق النائية . التوريدات العمومية . تجارة الحاصلت الزراعية . إدارة المشروعات 

الزراعية . التنمية المستدامة و إنشاء المزارع العضوية . إنشاء المشاتل علي اختلف أنواعها . اقامة و تشغيل 

مصنع لتصنيع خراطيم  الري . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ,ويجوز للشركة أن تشترك باي 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 

ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
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304 - ام واى دى للتجارة والستشارات  MYD for Trade and Consultation شركة سبق قيدها برقم     

175690 قيدت فى 11-11-2021 برقم ايداع    53890 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : تقديم الستشارات )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 فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( . التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . تقديم خدمات التعهيد . التوريدات العمومية . الستثماروالتطوير 

العقارى .تجارة مواد البناء بكافة انواعها . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة . ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصرأو فى الخارج ,كما 

يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

305 - بيبى شارك للنشطة البحرية BABY SHARK شركة سبق قيدها برقم     178230 قيدت فى 

21-12-2021 برقم ايداع    62130 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

إدارة وتملك وتشغيل مراكز الغوص والنشطة البحرية والمراكب و يخوت السفاري والوحدات البحرية . ادارة 

وتشغيل واستغلل المناجم والتنقيب . 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 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 .

306 - ايه اند اتش للتجارة العامة والتوريدات العمومية وتصنيع البلستيكات شركة سبق قيدها برقم     179248 

قيدت فى 09-01-2022 برقم ايداع    1248 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية / تقديم خدمات النقل والشحن البري 

الداخلي للبضائع / الستثمار العقاري / توريد الرخام والسن / المقاولت العامة / التوزيع فيما هو مسموح به قانوناً 

/ صناعة وتوريد كافة أنواع الملبس الجاهزة لدي الغير / صناعة كافة أنواع البلستيكات بأشكالها وأنواعها 

وصورها المختلفة لدي الغير / توريد مستلزمات السلمة والصحة المهنية ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب 

أو البضائع )الداخلي-الدولي( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين 

واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي 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 أعمال شبية باعمالها 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

307 - دايركشنز أى جى لخدمات الشحن شركة سبق قيدها برقم     181567 قيدت فى 20-02-2022 برقم 

ايداع    10374 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  الشحن البحري والجوي 

و التفريغ للبضائع  / التوكيلت الملحية /النقل البحري للبضائع  / التخليص الجمركي /خدمات لوجيستية   وذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمه للمارسة هذه 

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

التي قد تعاونها علي تحقق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون.

315 - موشن للتوريدات العموميةMotion شركة سبق قيدها برقم     86612 قيدت فى 30-09-2015 برقم 

ايداع    27325 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح / 

التوريدات العمومية.    ـ الستيراد والتصدير.                                    ـ التجارة والتوزيع لكافة المنتجات 

المسموح بها قانونا .  ـ تصنيع المستلزمات الطبية والجهزة التعويضية الطبية لدي الغير.  ـ تعبئة وتصنيع الدوية 

الطبية ومستحضرات التجميل لدي الغير.   ـ استيراد أدوية بشرية تامة الصنع وخامات انتاج ادوية.  ـ استيراد 

مستحضرات التجميل .                           ـ استيراد وتجارة الفيتامينات والمكملت الغذائية
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308 - ساك للتجارة العامة SAK شركة سبق قيدها برقم     181660 قيدت فى 21-02-2022 برقم ايداع    

10725 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة وتوزيع المواد الغذائية / إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات ) 

الثابتة( / تقديم خدمات الكاترينج والتوريدات العمومية والمقاولت العامة / مقاولت اعمال التشطيبات والديكور / 

التخليص الجمركي   / التصدير والتوكيلت التجارية / تجارة السيارات الجديدة والمستعملة وتأجيرها ) فيما عدا 

النقل السياحي والليموزين( / إستصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع / 

إستزراع الراضى المستصلحة )أقل من عشرين ألف فدان( ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى بطريق الغمر )أقل من 

عشرين الف فدان( فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاه قرار رئيس 

جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 تلتزم الشركة بأحكام القانون 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم 

أعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تاسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام للقوانين المنظمة لهذا الغرض وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين والوائح  السارية ويشترط إستصدار 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 عرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى 

شركة طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون

309 - شركه دولفين للهندسه وتكنولوجيا المياه شركة سبق قيدها برقم     379 قيدت فى 01-04-1998 برقم 

ايداع    927 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . التجار في اجهزة 

ومحطات تنقية المياة ومكوناتها مثل المروقات والمرسبات والمرشحات واغشية التناضح العكسي واجهزة ازالة 

عسر الماء وجميع انواع المواسير الخاصة بهذه العمال والطلمبات بانواعها والمحابس وخزانات السطح 

والخزانات الرضية اجهزة قياس تصرف وضغط المياة وقياس درجة حموضة المياة واجهزة قياس درجة الملوحة 

واجهزة تعقيم المياة وتركيب جميع الجهزة والمحطات والمكونات السابق ذكرها سواء متفرقة او متجمعة وعمل 

خطوط توصيل المياة والتجار في اجهزة ومحطات معالجة الصرف الصحي والصرف الصناعي ولوازمها 

ومكوناتها مثل المروقات والمرسبات واجهزة تخمر الحمأة واحواض برك الكسدة وجميع المواسير الخاصة بهذه 

العمال والطلمبات الخاصة بها بانواعها وتركيب جميع الجهزة والمحطات والمكونات السابق ذكرها سواء متفرقة 

او متجمعة معمل خطوط مواسير تجميع الصرف الصحي والصناعي وبيارات المجاري بانواعها والتجار في 

اجهزة ومعدات حمامات السباحة وتركيبها وتوريد وتركيب ولحام جميع الطبقات العازلة بانواعها مثل رقائق البولي 

ايثيلين ورقائق البي في سي ورقائق البولي بروبلين والخيش المقطرن ودهانات العزل المختلفة مثل البوكسيات 

والقطران وكماويات العزل الخرى والتجار في جميع الكيماويات الخاصة بتنقية وتحلية المياة وبمعالجة الصرف 

الصحي والصناعي والكيماويات الخاصة بطبقات العزل المختلفة كعزل الرطوبة والعزل الحراري الكيماويات 

الخاصة بمعالجة المخلفات البترولية والنفايات والكيماويات الصناعية والضافات الكيماوية الخرى بانواعها 

والستيراد والتصدير والتوكيلت الجارية والستشارات الهندسية و التجارة العامة و التوريدات العمومية .مع 

مراعات احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج, كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحق بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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310 - شركه القاهره للدواجن ش م م شركة سبق قيدها برقم     42444 قيدت فى 26-07-1977 برقم ايداع    

4659 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : أ. انتاج بيض تفريخ من انتاج 

المهات . ب. انتاج الكتاكيت من بيض التفريخ .ج. انتاج البدارى )تربية كتاكيت(  .ح. انشاء غرف تبريد لخدمه 

أغراض الشركة . د. انتاج بيض المائدة من تربية دجاج بيض .هـ . إقامة وتشغيل مصانع العلف لنتاج جميع 

أنواع العلف ومركزاتها الحيوانية والداجنة والسماك والعلف غير التقليدية . و.  إنشاء مجزر آلي للدواجن . 

ن. تصنيع مخلفات المجازر  . ز. القيام بعمليات تصدير منتجات الشركة . ط. فتح فروع ومنح توكيلت لبيع 

منتجات الشركة في انحاء جمهورية مصر العربية . ى. التجار في كافة منتجات ومستلزمات انتاج الشركة    م. 

المشاركة في المشاريع المشابهة في الداخل والخارج . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الهيئات الخرى التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر أو الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك بموافقة الهيئة العامة 

للستثمار وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

311 - دي اف ايه لستشارات التنمية DFA Development Consulting شركة سبق قيدها برقم     

71629 قيدت فى 11-02-2014 برقم ايداع    3395 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

اضافه نشاط الي النشاط الساسي و هو تقديم استشارات التنمية

312 - مصر للتوريدات والتوكيلت التجارية وتصنيع البلستيك  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     71960 

قيدت فى 25-02-2014 برقم ايداع    4585 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة هو : تصنيع المنتجات والعبوات البلستيكية بكافة انواعها وطباعتها /التوريدات العمومية /التوكيلت 

التجارية /التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا الستيراد والتصدير مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات 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 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 ولئحة التنفيذية .

313 - شركه الدلتا للسكر شركة سبق قيدها برقم     72516 قيدت فى 28-12-1986 برقم ايداع    9957 وفى 

تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .1. زراعة وتنمية واستصلح الراضى اللزمة 

لستزراع البنجر والمنتجات الزراعية الخرى 2. انتاج السكر من البنجر وكذلك تجهيز وتعليب المنتجات وسائر 

المنتجات الفرعية المرتبطة 3. شراء وبيع السكر وكافة المنتجات الزراعية والمنتجات الفرعية المرتبطة بها بما فى 

ذلك استيرادها وتصديرها 4. إستئجار الراضى وتأجيرها مباشرة او من الباطن , وكذلك بيع الراضى وفقا 

لحكام القوانين النافذة فى جمهورية مصر العربية   5. تكرير السكر الخام لشركة الدلتا للسكر وللغير .6. انتاج 

المخصبات الزراعية وتصنيع العلف والمواد المرتبطة بالمولس . القيام بكافة النشطة الخرى ذات الصلة أو 

المكملة للنشطة السابقة . وعلى الشركه استيفاء التراخيص اللزمه لمزاوله نشاطها
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314 - اسيك ترانس لعمال النقل وإدارة المحاجر  )ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     84417 قيدت فى 

01-07-2015 برقم ايداع    18910 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل الغرض 

ليصبح   1-تقديم خدمات نقل جميع أنواع البضائع داخل وخارج جمهورية مصر العربية , 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 .   2-تقديم الستشارات )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 ( .  3-ادارة المشروعات عدا الدارة 

الفندقية      4- تقديم الخدمات اللوجستية .     5- إدارة المحاجر.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .

316 - برومو فوكاس لتنظيم المعارض شركة سبق قيدها برقم     96761 قيدت فى 31-08-2016 برقم ايداع    

27420 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . التصدير والتوكيلت التجارية . 

التوريدات العمومية . توريد مواد ومستلزمات الدعاية والعلن . توريد مطبوعات وهدايا دعائية.   الدعاية 

والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية . تنظيم واقامه المؤتمرات والمعارض بشرط استصدار 

الترخيص اللزمة لكل معرض على حده . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 

لسنه 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق في 

مزاوله غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاوله غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع 

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

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

317 - الرمال للتنمية والعقارات الحديثة )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     102006 قيدت فى 

09-02-2017 برقم ايداع    5193 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

التسويق العقاري . المقاولت العامه والمتكامله والمتخصصه . التوريدات العموميه . اعداد وتصميم الرسومات 

الهندسيه - التجاره العامه . فيما هو مسموح به قانونا . التوكيلت التجاريه .

318 - شركه المصريه المارتيه لتجاره المشتقات البتروليه )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     107772 قيدت 

فى 24-07-2017 برقم ايداع    25909 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط : 

الستيراد لنشاط الشركه الساسى

319 - ايه اتش ام جروب للستثمار العقاري A.H.M GROUP شركة سبق قيدها برقم     114147 قيدت فى 

14-12-2017 برقم ايداع    49722 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة . 

الستثمار العقاري ؛ التطوير العقاري 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 شبيهة لعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو 

الخارج ؛ كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات سالفة الذكر أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية .
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321 - عز الدين مصطفى سيد نصر وشركاة شركة سبق قيدها برقم     118512 قيدت فى 12-03-2018 برقم 

ايداع    11963 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة / اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع القشرة بانوعها المختلفة وكذلك لزقها على اللواح  المضغوطة و لزق طبقة ميلمين )كسوة( على الواح 

الفيبر وشيب بورد بكل  التخانات وكل المقاسات مع التقطيع ولزق الحرف و تصنيع الثاث المنزلي والثاث  

المكتبي و تصنيع البواب الكبس بوجه باب ارو ملزوق مستورد  - التصنيع لحساب الغير  و على الشركة اللتزام 

بافراد حسابات ماليه مستقلة و مركز مالي مستقل لكل نشاط  على حدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , وعلى الشركة الحصول  على كافة التراخيص اللزمة

322 - رويال مايننج ROYAL MINING شركة سبق قيدها برقم     123665 قيدت فى 01-08-2018 برقم 

ايداع    32867 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التنقيب عن الخامات 

التعدينية والمعادن واستخراجها . التوريدات العمومية . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى 

وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها 

فى مصر او فى الخارج و كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحتة التنفيذية .

323 - أ. ب. م وورلد تريد كوربوريشن شركة مساهمة امريكية شركة سبق قيدها برقم     146467 قيدت فى 

إضافة التعاقد  10-04-2002 برقم ايداع    3807 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1 

المبرم مع شركة فايبر مصر ) Fiber Misr ( يبدأ 2021/12/29 وينتهي 2022/5/28 وموضوعه تقديم 

إضافة التعاقد المبرم مع شركة الكان للتصالت Alkan Telecom يبدأ 2021/4/20 وينتهي  خدمات.  2 

2022/6/19 وموضوعه تقديم خدمات مختلفة  3           إضافة التعاقد المبرم مع شركة توب تيك مصر 

TOPTECH EGYPT يبدأ 2021/12/30 وينتهي 2022/6/29 وموضوعه تقديم الستشارات الفنية.  4 

إضافة التعاقد المبرم مع شركه الكان للتصالت  Alkan Telecom يبدأ 2022/1/1 وينتهي 2022/6/30 

إضافة التعاقد المبرم مع البريد المصري يبدأ 2021/9/1  وموضوعه تقديم مشروع طلبات التغيير للشركة.  5 

إضافة التعاقد المبرم  وينتهي 2022/8/31 وموضوعه تقديم خدمات ودعم الفني وتشغيل لمنظومة المدفوعات.  6 

مع شركة مانتراك للتوزيع يبدأ 2021/9/15 وينتهي 2022/9/14 وموضوعه تقديم خدمات والدعم الفني  7 

إضافة التعاقد المبرم مع بنك أبو ظبي التجاري يبدأ 2021/9/22 وينتهي 2022/9/21 وموضوعه الدعم 

الفني وتقديم خدمات تجديد للمعدات .
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320 - القمة للتطوير العقاري شركة سبق قيدها برقم     114164 قيدت فى 14-12-2017 برقم ايداع    

49739 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا .  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة . الستثمار والتطوير العقارى  .  مع مراعاة ما ورد 

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه 2008 . 

شراء وبيع وتأجير وتقسيم الراضى بغرض البناء عليها ومدها بالمرافق الساسية ) كهرباء . مياه . صرف (  

اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والقرى السياحية والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والنشطة المكمله أو 

المرتبطة بما ذكر من خدميه و ترفيهية ورياضية و تجارية و ثقافية . السكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية 

لغراض السكن غير الدارى بشرط ال يقل عدد الوحدات عن خمسين وحده سكنيه سواء اقيمت فى شكل بناء 

واحد او عدة ابنيه . إدارة المشروعات عدا الدارة الفندقية . تقديم الستشارات ) فيما عدا الستشارات القانونية 

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 ( . الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجاريه ول ينشىء 

تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات 

التعليمية ) فيما ل يجاوز مرحلة التعليم الثانوى وفيما عدا المدارس الدولية (  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 وليس الرى بطريق الغمر 

) أقل من عشرين ألف فدان ( فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وقرار 

رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008 .  تصميم او انشاء او ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على 

اختلف مصادرها وشبكات توزيعها .  اقامة او تشغيل وادارة وصيانة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات 

توزيعها وخطوط نقلها . اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية 

وتوصيلتها .  انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغللها وصيانتها . التسويق والترويج 

لمجالت الستثمار . تقديم جميع الخدمات التي تقدم من خلل المجال الرياضي , وتتخذ الخدمات الرياضية , 

والدارة والتسويق والتشغيل وإدارة اللعاب الرياضية وإنشاء الندية الخاصة والكاديميات والندية الصحية 

ومراكز اللياقة البدنية .  تنظم الهيئات الرياضية وإنشاء الروابط الرياضية, وإشهار الندية والستثمار الرياضى .  

إنشاء و إدارة و تشغيل المدارس . إنشاء و إدارة و تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني  . إنشاء المعاهد والجامعات 

.  شراء وبيع وتأجير وإمتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق ) كهرباء , مياه, صرف, غاز 

طبيعى ( واعدادها للبناء او بيعها فى حالتها او بعد إقامة المنشأت عليها وإقامة المبانى والوحدات السكنية 

والتجارية والدارية والترفيهية والخدمية لتمليكها او تأجيرها او ادارتها او إستغللها لحسابها او لحساب الغير .  

اقامة وتشغيل مخازن البضائع ) عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة ( . التوريدات العمومية .  اقامة وتشغيل 

وادارة المولت التجارية والدارية .  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة .  اقامة وتشغيل وادارة 

الجراجات المتعددة الطوابق بنظام ) T.O.B ( سواء كانت تحت سطح الرض او فوق الرض وعدادات تنظيم 

انتظار السيارات بنظام ) T.O.B (  اقامة وتشغيل مركز خدمة وصيانة السيارات .  تخطيط واقامة المناطق 

العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات . تخطيط واقامة المدن العمرانية الجديدة  . القيام بأعمال تنسيق 

وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين ) اللند سكيب ( . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها . ويجوز للشركة أن 

تكون لها مصلحه أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى 

قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفه أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

Page 702 of 1274 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

ALWAFRAH INVESTMENTS AND PROJECTS 325 - الوفرة للستثمارات وإدارة المشروعات

MANAGEMENT  شركة سبق قيدها برقم     152829 قيدت فى 26-08-2020 برقم ايداع    27539 

وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/   التوريدات العمومية   التسويق 

العقاري  إدارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية 

وشروط وإجراءات الترخيص بها   تشغيل وإدارة المحلت التجارية  تقديم الستشارات العقارية ) 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 (   إدارة المراكز التجارية  المقاولت والتشطيبات 

ومقاولت صيانة المباني  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص الزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأى 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

326 - اروماتيك جروب لصناعة الرضيات AROMATIC GROUP شركة سبق قيدها برقم     158373 

قيدت فى 10-12-2020 برقم ايداع    46818 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل 

 SPC و HDF( النشاط /   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتقطيع الرضيات من الواح اتش دى اف و اس بى سي

(  تجارة الجملة والتجزئة للواح اتش دى اف و اس بى سى )HDF  و SPC ( بالمناطق النائية و المجتمعات 

العمرانية الجديدة .   وذلك دون إلخلل 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 

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

327 - بلنسي للديكور

PLANSEE شركة سبق قيدها برقم     165759 قيدت فى 06-05-2021 برقم ايداع    20759 وفى تاريخ  

26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : مقاولت اعمال التشطيبات والتوريدات الخاصه بكل 

اشكال الديكورات . الشراف علي تنفيذ المشروعات . التوريدات العامه . المقاولت العامه . تقديم الستشارات 

الهندسية واعمال  التصميمات الهندسية ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقيم 

بمناسبه زيادة راس المال والستحواذ وكذالك الستشارات المالية لنشطه الشركات العاملة في مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( اعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها , اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات 

وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها , انتاج المتحوي اللكتروني بصوره 

المختلفه من صوت وصورة وبيانات , ادخال البيانات علي الحسابات وبالوسائل اللكترونية , اعمال التوصيف 

والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها , انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدرب عليها . وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه . 

ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 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 طبقاً لحكام القانون .

328 - محمد سيد عبدالعاطى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     166355 قيدت فى 23-05-2021 برقم ايداع    

22700 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح / مصنع لتصنيع 

الكواشف التشخيصيه و التقطيع و التجميع و التعبئه و التغليف لخامات الكواشف التشخيصيه و المعمليه المستورده 

من الخارج مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و علي الشركة الحصول علي كافه التراخيص 

اللزمه لمباشره نشاطها
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333 - ممدوح عاشور وشركاه شركة سبق قيدها برقم     183245 قيدت فى 15-03-2022 برقم ايداع    

16551 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة انشطة داخل القانون 72:تجارة 

الجملة والتجزئة للرخام والجرانيت في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة- انشطة خارج القانون 72:

التصدير مع افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمارمع مراعاة احكام القوانين 

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

329 - سقارة جروب لتصنيع وتجارة العلف SAKARA GROUP شركة سبق قيدها برقم     170201 

قيدت فى 08-08-2021 برقم ايداع    35901 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 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 قانوناً / 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

 ONE STOP FOR CONSULTING EDUCETIONAL    330 - ون ستوب للستشارات التعليمية

شركة سبق قيدها برقم     171159 قيدت فى 24-08-2021 برقم ايداع    39059 وفى تاريخ  

26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . العمل فى مجال نشاط التحكيم فى المنازعات المدنية 

والتجارية و اعداد وتدريب واعداد وتدريب المحكمين على ال يكون من بين اغراضها القيام باعمال المحاماة . 

تقديم الستشارات فى كافة المجالت على الخص الستشارات المالية والدارية ) فيما عدا مايتعلق بأسواق 

الوراق المالية 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 (  . إدارة المشروعات عدا الفندوقية . 

الشراف على تنفيذ المشروعات . الوساطة فى انهاء الجراءات الدارية امام الجهات غير الحكومية . إقامة 

وتشغيل و إدارة مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية . إعداد الدورات التدريبية . إقامة وتنظيم المؤتمرات 

والحفلت العامة . انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .  تقديم 

الستشارات التعليمية من تدريب وتطوير . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة 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 الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

331 - مودرن ليف شو افينتس

MODERNLIFE SHOW EVENTS شركة سبق قيدها برقم     173269 قيدت فى 29-09-2021 برقم 

ايداع    45887 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . استيراد وإيجار وبيع 

معدات الصوت والضاءة والشاشات والديكورات ومستلزماتهم اللزمة للفاعليات والتوريدات العمومية . 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 أعمالً 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 

طبقاً لحكام القانون .
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332 - تعديل اسم الشركه  نبع للستثمار الصناعي والتجاري شركة سبق قيدها برقم     181120 قيدت فى 

13-02-2022 برقم ايداع    8470 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط / قامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيكيه واعاده تدويرها ) pet –pete (  تعبئه مواد غذائيه لدى الغير   تربيه جميع 

انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم   تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق 

النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده   نشاط من خارج قانون 72 لسنه 2017   التصدير – التوريدات العموميه – 

مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار  وذلك دون الخلل 

باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذة النشطه  ويجوز 

للشركه 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 او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون

 - 334

داما للمستحضرات الطبية Dama Pharmaceuticals شركة سبق قيدها برقم     184431 قيدت فى 

05-04-2022 برقم ايداع    21434 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

التصنيع والتعبئة والتغليف لدي الغير للدوية البشرية والكيماويات الطبية والغير طبيه والمستحضرات الصيدلية 

والكبسولت الجيلتينية الرخوة والصلبة والمستحضرات البيطرية واللقاحات والتطعيمات المختلفة الفاكسينات 

والعطور ومستحضرات التجميل ومنظفات السنان والمكملت الغذائية والغذية الخاصة وألبان الطفال . تجارة 

وتوزيع الدوية البشرية والدوية البيطرية والمكملت الغذائية والغذية الخاصة وألبان الطفال ومستحضرات 

التجميل ومنظفات السنان والعلف وإضافات العلف والحبوب ومستلزمات الدواجن واللقاحات والتطعيمات 

المختلفة والفاكسينات والخامات الدوائية والكواشف المعملية والكيماويات الطبية والغير طبيه والعشاب الطبية 

والزيوت والعطور والمنظفات الصناعية والمبيدات الزراعية والحشرية والصحة العامة وخاماتها والجهزة 

المستلزمات الطبية وتنظيم الحملت الترويجية. والتصنيع والتعبئة والتغليف لما سبق لدي الغير. والقيام بإجراءات 

تسجيل ما سبق لدي الجهات المختصة. والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية والتجارة العامة في كل ما هو 

مسموح به قانونًا . 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 او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

335 - اندماج الشركة المصرية للنابيب البلستيكية والمعدنية  تيوبلست مصر في الشركة المصرية للنابيب 

اللومنيوم ) تيوبال مصر( شركة سبق قيدها برقم     262739 قيدت فى 21-06-1990 برقم ايداع    7881 

وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النابيب المعدنية )اللومنيوم) 

والعبوات البلستكية )MULTI  LAYER )وباقطار واحجام مختلفة  والغطية البلستكية وذلك لخدمة مختلف 

اغراض تعبئة كريمات الدوية والمستحضرات الطبية  ومعاجين السنان وكريمات الحلقة وجميع مستحضرات 

التجميل والمواد الكيميائية والغذائية والصبغات وطباعة النابيب بالوان مختلفة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة النشاط
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336 - شركة مستشفى المقطم التخصصى - Mokattam Specialized Hospital . الخروج من مظلة 

القانون رقم 8 لسنة 1997 لتصبح شركة مساهمة مصرية خاضعة لحكام القانون رقم 159لسنة1981 شركة سبق 

قيدها برقم     305873 قيدت فى 06-07-1997 برقم ايداع    13230 وفى تاريخ  26-05-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .1. اقامة وتشغيل وادارة مستشفى عام بطاقة 60 سرير والعمل فى جميع 

المجالت الطبية المتعلقة بالنشطة الطبية وتشتمل على اقامة وتشغيل المستشفيات والوحدات الطبية والصحية 

والمراكز الطبية ومراكز العلج الطبيعي والشعة والتحاليل الطبية والمناظير وكافة خدمات الفحص الطبي 

وتطويرها واعادة تجهيزها بما يحقق تقدما فى جميع النشاطات الخاصة بتحسين الرعاية الصحية وذلك داخل 

جمهورية مصر العربية وخارجها, فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة بقرار مسبق مع مراعاة ما 

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

لسنه 2008 ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. 2. تقديم 

نشاطات البحث الطبى وما يتبعه من اقامة وحدات بحث علمى. 3. دعم الخدمات الطبية مثل إقامة الفنادق 

بمشتملتها الملحقة بالمستشفيات والوحدات الطبية لستضافة المرضى خلل فترة النقاهة بالضافة إلى الخدمات 

الملحقة من محلت بيع الهدايا والكافيتريات وخلفه.4. شراء أو إقامة أو المشاركة فى دور الرعاية للمسنين.5. 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية لكافة المنتجات الطبية وكذلك الحصول على حق المتياز التجارى  )

الفرنشايز( للشركات العالمية والجنبية, وتلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 

لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل 

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  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 اعمال 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 تلحق بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

 EGYPTIAN MAINTENANCE COMPANY )E M C() 337 - شركة مصر للصيانه ) صان مصر

شركة سبق قيدها برقم     309429 قيدت فى 19-11-1997 برقم ايداع    23023 وفى تاريخ  

26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح / تقديم الخدمات البترولية المساندة 

لعمليات الحفر والستكشاف وتوصيل الغاز وتقديم خدمات العمال الفنية لعمليات البترول في مجال التفتيش 

والصيانة.  وإعداد الدراسات الفنية وتقييم ووضع نظم إدارة الصيانة والجودة والمعاونة الفنية وفى صناعه البترول 

والبتروكيماويات.    وتنفيذ وإقامه وتشغيل وإدارة وصيانة مشروعات البنية الساسية من محطات مياه شرب 

وصرف صحي والصرف الصناعي والتقنية وتوصيلتها وكهرباء واتصالت وخطوط مترو النفاق وخطوط 

المترو السطحية ومحطات طلمبات المياه.  تنفيذ وصيانة أعمال الطرق الحرة والسريعة والرئيسية والكباري 

والسكك الحديدية وكافه أعمال المقاولت العمومية.   صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من 

أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز البيانات, وأنشطة التعهدي, وتطوير البرمجيات والتعليم 

التكنولوجي - تصميم  و إنشاء و إنتاج و إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء بالطاقة على إختلف 

مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها و مشروعات الطاقه الجديده والمتجدده ورفع كفائتها بكافة انواعها.  النشطه 

الصناعيه التى من شانها تحويل المواد والخامات المعدنية وتغيير هيئتها بمزجها وخلطها ومعالجتها وتشكيلها  

وتعبئتها وتجميع الجزاء والمكونات وتركيبها لنتاج منتجات وسيطه او نهائيه.   وأعمال إدارة التنفيذ للمشروعات 

الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها وإعادة الهيكله الفنيه والداريه للمصانع.   والتنميه 

الصناعيه المتكامله للمناطق الصناعيه و استكمال التنميه و التسويق و ادارة المناطق الصناعيه.  إقامة و إدارة 

محطات استقبال الغاز الطبيعي وإعادة تغييزه و إعداده للتوزيع ومد شبكات الغاز من مواقع النتاج الي مواقع 

الستخدام من مدن وقري ومناطق تنميه بواسطة الناقلت المتخصصه و النابيب .  إقامة و إدارة  وتشغيل  

وصيانة محطات تحليه المياه  وتكريرها وشبكات توزيعها  وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها وفقاً للمعايير  الفنيه  

والعلميه المقرره  في هذا الشأن .   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه بشرط 

استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه   ويجوز للشركة ان تشترك باى 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 طبقاً لحكام القانون.
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338 - ويتشوفا للمنتجات الغذائية شركة سبق قيدها برقم     113861 قيدت فى 11-12-2017 برقم ايداع    

48723 وفى تاريخ  28-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إعداد وبيع المنتجات الغذائيه 

وتعبئتها وتغليفها يدويا / إدارة المشروعات وانشاء وتشغيل المطاعم والكافتريات الثابته و بيع وإعداد وتجهيز 

المأكولت والوجبات دون الجلوس وتقديم كافة المأكولت والمشروبات ماعدا المشروبات الكحوليه

339 - الشركة المتقدمة لصناعة الرخام والجرانيت شركة سبق قيدها برقم     120509 قيدت فى 2018-04-30 

برقم ايداع    19621 وفى تاريخ  28-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل 

مصنع لنشر وتقطيع وصقل وجلى وتلميع الرخام والجرانيت / اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتجهيز وتبريد وتجميد 

وتجفيف وتعبئة جميع أنواع الخصروات والفاكهة / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وعصر وتكرير الزيوت النباتية 

وصناعة الصابون والمنظفات والمسلى الصناعى والشورتنج مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى 

وجه من الوجوه ومع الشركات وغيرها التى تزتول 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

340 - العنانى للمقاولت العامة شركة سبق قيدها برقم     158100 قيدت فى 07-12-2020 برقم ايداع    

45982 وفى تاريخ  28-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : المقاولت العامة / التوريدات 

العمومية / توريد وتركيب وتشغيل وصيانة اجهزة التكييف والتهوية / التشطيبات الداخلية / التصدير مع مراعاه 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنة 2003 وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

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

344 - زيتا فارما للصناعات الدوائية Zeta Pharma ش م م شركة سبق قيدها برقم     45410 قيدت فى 

27-04-2010 برقم ايداع    8895 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة / 

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع :  1- ادويه بشريه   2- اقراص  3- كبسوله  4- اشربه  5- مراهم وكريمات   6- 

بودرات  7 - الدوية البيطرية  8- تصنيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل لدى الغير   9- 

الستراد والتصدير والتوكيلت التجارية   10- انتاج الخامات الدوائية )كبسولت جيلتينية صلبه " بودرات – 

مكورات " تعبئه فى شرائط وعبوات وبودرات تعبئه في اكياس (  11- التسويق لحساب الشركة وللغير   12- 

تصنيع الدوية ومستحضرات التجميل   13- انتاج الغذية الخاصة واضافتها والمكملت الغذائية ومكوناتها  14-

اقامه وايجار واستئجار المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة )لتخزين البضائع للنفس وللغير   

15-التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  16-الدوية العشبية لحساب الشركة وللغير   17-تصنيع 

المستلزمات الطبية لحساب الشركة وللغير   ثانيا الهندسة في المجالت النباتية والحيوانية   ثالثا استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التى تجعلها قابله للستزراع والستزراع الراضي المستصلحة ويشترط فى هاتين 

الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة ل الرى 

بطرق الغمر)اقل من عشرين الف فدان فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 356لسنه 

2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنه 2008   مع اللتزام بأفراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل 

لكل نشاط على حدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسه هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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345 - نوردكس ايجيبت للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     72597 قيدت فى 23-03-2014 برقم 

ايداع    6923 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة شراء وبيع واستيراد  

وتصديـر وصيانة الجهزة اللكترونية والكهربائية وأجهزة الكمبيوتر ومكوناتها ومزاولة أعمال الوكالة التجارية 

والبرمجيات مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او 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

346 - سي تى اس للخدمات الفنية والكيماوية شركة سبق قيدها برقم     75860 قيدت فى 24-08-2014 برقم 

ايداع    19790 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تجارة وتوزيع وتوريد 

والصيانة المتنقلة للجهزة ومستلزماتها والمعدات الخاصة بأجهزة مراقبة الهواء والمداخن والملوثات البيئية للمياة 

والتربة والملوثات الشعاعية والرقابة الشعاعية / ادارة وتشغيل والصيانة المتنقلة للمحطات الخاصة باجهزة 

مراقبة الهواء والمداخن والملوثات البيئية للمياة والتربة والملوثات الشعاعية / اقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات 

والمعارض بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حده / التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح 

به قانونا / تقديم الستشارات )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 في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال 

ولئحتة التنفيذية( / الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية / اقامة وتشغيل مركزلعداد وتنمية وتدريب الموراد 

البشرية / التوريدات العمومية / تأهيل الشركات والمصانع للحصول علي شهادة الجودة مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبية 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 ولئحتة التنفيذية

347 - ستب للمقاولت العامة و التوريدات العمومية STEP  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     77704 قيدت 

فى 10-11-2014 برقم ايداع    26794 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

رض الشركة  مقاولت العامة والمتخصصة – التوريدات  العمومية– التوكيلت التجارية – اقامة وتشغيل وادارة 

المطاعم والكافتيريات الثابتة – تقديم خدمات النظافة – التنقيب واستخراج المعادن واعمال المناجم والمحاجر    مع 

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

356 لسنة 2008 .  تلتزم الشركة بإحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن 

سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشاً تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة غرضها ال بعد 

الحصول على التراخيص واللزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح و القرارات السارية  وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بعا وذلك طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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348 - سيفتى اند بروتكشن اسوسيشن للمقاولت SPA  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     78866 قيدت فى 

23-12-2014 برقم ايداع    31383 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

المقاولت العامة .  التوريدات العمومية .  الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية .  توريد و تركيب أنظمة 

مكافحة الحريق و أجهزة النذار . إدارة وصيانة المبانى العامة والخاصة .  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 

لسنة 1982 و القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شأن سجل المستوردين و تنظيم أعمال الوكالة التجارية و ل 

ينشىء تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة و بما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و 

القرارات الساريه و بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه . ويجوز 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 و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذيه .

349 - الجونة للخدمات والبنية التعليمية شركة سبق قيدها برقم     93602 قيدت فى 16-05-2016 برقم ايداع    

15621 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة /إدارة وتشغيل الفنادق والقري 

السياحية والموتيلت والشقق الفندقية بمختلف درجاتها ومستوياتها والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من 

خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية./إدارة وتشغيل وشراء وتأجير المنشأت التعليمية وتجهيزها بكافة ما 

يلزم من المعدات والجهزة والدوات والوسائط التعليمية )دون القيام بالعملية التعليمية(./إدارة المشروعات وبيع 

وتأجير الوحدات العقارية والتجارية والدارية/إدارة وتشغيل المطاعم السياحية الثابتة مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة./إدارة وتشغيل المطاعم 

والكافتريات ونادي صحي وجاكوزي وساونا وحمام سباحة وملعب تنس وجولف واسكواش وصالة ترفيهية 

وديسكو وقاعات إجتماعات وأفراح ومركز تجاري وملعب وحدائق للطفال ووحدة طبية ووحدة لتحلية مياة 

الشرب والصرف الصحي./تنظيم النشطة الثقافية./إقامة وإدارة وتشغيل وتنظيم المؤتمرات والمعارض 

والمهرجانات والحفلت العامة وتلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 

1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية, ولينشئ 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. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها.

350 - تعليم لخدمات الدارة Taaleem Management Services شركة سبق قيدها برقم     96337 

قيدت فى 21-08-2016 برقم ايداع    25910 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة :   التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا. تملك وإدارة وتشغيل واستغلل المنشآت والمؤسسات التعليمية 

والجامعية المختلفة في حدود القوانين والقرارات السارية في هذا الشأن. القيام بأعمال التخطيط والتسويق والدعم 

الفني والداري للمنشآت والمؤسسات المختلفة في حدود القوانين والقرارات السارية في هذا الشأن. تدريب وتأهيل 

وإعداد المؤسسات والمنشئات المختلفة للعتماد والحصول علي شهادات الجودة من قبل الجهات المعنية والمحلية 

والدولية. إقامة وتشغيل مراكز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية. تقديم الخدمات التعليمية. تقديم الستشارات 

فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية 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 التنفيذية وفيما عدا أيضا الستشارات الخاصة بمجال 

تكنولوجيا المعلومات. تملك وإدارة الجامعات الهلية والخاصة. إدارة المشروعات التعليمية بما ل يخالف احكام 

القانون رقم 12 لسنة 2009, مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

الزمة لممارسة هذه النشطة, ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

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

لها ان تندمج قي الهيئات السالفة او تشريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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351 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم ايداع    

3307 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة: إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وبيع 

المنتجات الغذائية والخبز.  بيع وتوزيع وعرض المخبوزات  والمأكولت والحلوى والمشروبات بأنواعها )عدا 

الكحولية( والتوريد للفنادق والسوبر ماركت وغيرها وتخزين البقوليات بأنواعها وذلك لحساب الشركة وللغير.  

خدمات توصيل المنتجات الغذائية.  تعبئة وتغليف وتوزيع المنتجات الغذائية والبقوليات وغيرها لتشمل تعبئة الرز 

والسكر والدقيق وفرز وتجهيز وتعبئة البقوليات والحلوى من عجين )نواشف( شرقية وغربية وحلوة مولد النبي 

والحلويات الجافة وطحن وتحميص وتعبئة البن وفرز وتجهيز وتحضير وتعبئة الخضار والفاكهة الطازجة والمبردة 

والوجبات الجاهزة وغيرها.  التجارة العامة.  التصدير.  خدمات الدفع اللكتروني.  إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم 

والكافتيريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المأكولت والمشروبات والغذية والتيك اواى )عدا المشروبات الكحولية 

والخمور.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة, ويجوز للشركة ان 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 طبقًا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

352 - ايجيبت وان للتجارة و التوزيع شركة سبق قيدها برقم     106815 قيدت فى 18-06-2017 برقم ايداع    

21934 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :-  -التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا .  - التوريدات العمومية .  - اقامة وادارة وتشغيل المدارس والمعاهد الخاصة والجامعات 

الخاصة.  - المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة .  - تصميم او انشاء او ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد 

الكهرباء علي اختلف مصادرها وشبكات توزيعها .  - اقامة مركز تدريب لتنمية وتدريب الكوادر والموارد 

البشرية .  - استصلح الراضي وانشاء مزارع للدواجن والنتاج الحيوان .  - الستيراد والتصدير وتلتزم الشركة 

بأحكام القانون 120 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين  - التطوير العقاري .   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 شبيهه بأعمالها أو التي قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تنمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحق بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه

353 - صامل للستثمار شركة سبق قيدها برقم     129001 قيدت فى 17-12-2018 برقم ايداع    53919 

وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : استزارع الراضى المستصلحة .ويشترط 

ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزارع 

المزارع السمكية . تربية حميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو  وليس الرى بطريق الغمر .

اللبان أو التسمين أو اللحوم. تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواءكان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو 

إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. بيع المنتجات الزراعية بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلت عدا 

التبغ. بيع الغذية المحضرة للحيوانات و الطيور و السماك )محضرات علفية( فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط و 

الكلب و أسماك الزينة. أنشطة مجتمعة أو منفصلة. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللبان. اقامة ثلجة 

للحفظ المواد العذائية من حميع أنواع الحيوانات وجميع أنواع الدواجن والطيور وجميع  انواع السماك . 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 مه الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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354 - موبيشاسترا للتكنولوجيا  MOBISHASTRA TECHNOLOGIES شركة سبق قيدها برقم     

143390 قيدت فى 05-12-2019 برقم ايداع    51964 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة هو – التسويق اللكترونى والتجارة اللكترونية عبر النترنت / التجارة العامة و التوزيع 

فيما هو مسموح به قانونًا / التوريدات العمومية اقامة و تشغيل مركز لعداد وتدريب و تنمية الموارد البشرية /

تقديم الستشارات ) فيما عدا الستشارات القانونية و الستشارات و الدراسات 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 المال ولئحته التنفيذية(تقديم خدمات القيمة المضافة للتليفون 

المحمول من خلل الرسائل النصية القصيرة SMS  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح و القرارات 

السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة, ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماًل شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

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

طبقًا لحكام القانون.

362 - ايس ورلد لللعاب الترفيهية Ice World شركة سبق قيدها برقم     178835 قيدت فى 2022-01-02 

برقم ايداع    64335 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح / 

اقامة وتشغيل وادارة ملهي اللعاب الرفيهية-  ادارة وتملك وايجار الكافيهات والمطاعم-  وذلك دون اخلل باحكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراهيص اللزمه 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 فيها او تلحقها بها وذلك طبقا للحكام القانون .

363 - سيليكشن لمواد الدعاية والعلن  Selection.Advertising شركة سبق قيدها برقم     183874 

قيدت فى 27-03-2022 برقم ايداع    19470 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

هذه الشركة هو :  1.الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  2/ التوريدات العمومية 3/ 

توريد وتركيب اللوحات العلنية 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 

ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

368 - معامل جراند للتحاليل الطبية Grand clinical laboratories شركة سبق قيدها برقم     113954 

قيدت فى 12-12-2017 برقم ايداع    49052 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة 

وتشغيل مركز طبى لخدمات التحاليل الطبية وادارة المعامل  - مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار  التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة- و 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  طبقاً لحكام القانون و لئحته التنفيذية

369 - جرينوفاشين                     Greenovation شركة سبق قيدها برقم     126612 قيدت فى 

23-10-2018 برقم ايداع    44691 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح - توريد وتشغيل 

وصيانة وتسويق وربط انظمة الخليا الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الجديدة والمتجددة والنظمة الذكية والمبانى 

والمدن الذكية - المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة - التوريدات العمومية - التجارة العامة و التوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا-الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية
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355 - أ. ب. م وورلد تريد كوربوريشن شركة مساهمة امريكية شركة سبق قيدها برقم     146467 قيدت فى 

إضافة التعاقد  10-04-2002 برقم ايداع    3807 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1.

المبرم مع شركة فالي سوفت VALLYSOFT  يبدأ من 2022/02/23وحتي في 2023/02/22و موضوعه 

 Fiber Misr Systems  إضافة التعاقد المبرم مع فيبر مصر سيستمز تقديم خدمات المساعدة الستشارية   2.

إضافة التعاقد المبرم مع شركة كيندريل  يبدأ 2022/02/15وحتي 2022/8/14وموضوعه تقديم خدمات.  3.

Kyndryl Egypt LLC  يبدأ 2022/03/17وحتى 2022/6/16وموضوعه تقديم خدمات المساعدة الستشارية.  

Fawry For Banking And Payment Technology   إضافة التعاقد المبرم مع شركة فوري .4

Services  يبدأ 2022/03/03وحتي 2023/01/02وموضوعه تقديم خدمات الدعم والمساعدة الستشارية.  5.

إضافة التعاقد المبرم مع شركة بدر الدين للبترول   يبدأ 2024/02/15وحتي  2024/02/15وموضوعه تقديم 

إضافة التعاقد المبرم مع الشركة العالمية للستشارات  اعمال توريد وتركيب وتشغيل أجهزة البنية التحتية.  6.

إضافة  ونظم المعلومات )اسيز( ش.م.م يبدأ 2022/02/09وحتي 2024/06/08وموضوعه تقديم خدمات.  7.

التعاقد المبرم مع شركة توب تيك مصر Top Tech Egypt S.A.Eيبدأ 2022/03/20وحتي  2023/01/19

Top Tech  إضافة التعاقد المبرم مع شركة توب تيك مصر وموضوعه تقديم خدمات الصيانة والدعم الفني.  8.

إضافة  Egypt S.A.E يبدأ 2022/01/19وحتي 2025/03/18وموضوعه تقديم خدمات الدعم الفني.  9.

التعاقد المبرم مع مصرف ابو ظبي السلمي مصر يبدأ 2022/03/15وحتي 2025/03/14وموضوعه تقديم 

إضافة التعاقد المبرم مع شركة كابسى للدهانات KAPCI COATING يبدأ  خدمات الدعم الفني.  10.

إضافة التعاقد المبرم مع البنك  2022/02/26وحتي 2024/02/05وموضوعه تقديم خدمات الدعم الفني.  11.

المتحد THE UNITED BANK  يبدأ 2022/01/01وحتي 2025/03/12وموضوعه تقديم خدمات الدعم 

 ABB Electrical Industries إضافة التعاقد المبرم مع شركة ايه بي بي للصناعات الكهربائية الفني.  12.

إضافة التعاقد المبرم مع  يبدأ 2022/02/24وحتي 2025/02/23وموضوعه تقديم خدمات الدعم الفني.  13.

إضافة التعاقد  المخابرات العامة المصرية المؤرخ 2022/03/09وموضوعه تقديم خدمات الدعم الفني.  14.

المبرم مع شركة النظمة الذكية Intelligent systems I-SYS يبدأ 2021/12/22حتي 2022/12/21

AHLI  إضافة التعاقد المبرم مع البنك الهلي المتحد مصر وموضوعه تقديم خدمات الدعم الفني.  15.

UNITED BANK يبدأ 2022/01/01وحتي 2024/12/31وموضوعه تقديم خدمات الدعم الفني.

356 - ايجى جيت لنظمه الوتوماتيك Egy Gate For Automatic systems شركة سبق قيدها برقم     

153571 قيدت فى 09-09-2020 برقم ايداع    30116 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / توريد و تركيب و صيانه الماكينات و البواب الفوتوسيل و التوماتيك و 

المواتير و مستلزمات البواب الستيراد و التصدير للماكينات و البواب الفوتوسيل و التوماتيك و المواتير و 

مستلزمات البواب

357 - احمد محمد جمعه محمد عاصى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     156993 قيدت فى 2020-11-17 

برقم ايداع    42393 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : انشطة داخل قانون 

72 : تجارة الجملة والتجزئة لمستحضرات التجميل و الدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية والمستلزمات 

الطبية والضافات البيطرية والمركزات واللقاحات والعشاب الطبية والنبياتات العطرية والغذية البشريه الخاصه 

وألبان الطفال والمطهرات الطبية ومواد التعقيم والكواشف المعملية والمحاليل الطبية والمبيدات الحشرية علي ان 

يتم ممارسة النشاط داخل مدينة العاشر من رمضان ـ انشطة خارج قانون 72 : التصنيع لدي الغير لمستحضرات 

التجميل و الدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية والمستلزمات الطبية والضافات البيطرية والمركزات 

واللقاحات والعشاب الطبية والنبياتات العطرية والغذية البشريه الخاصه وألبان الطفال والمطهرات الطبية ومواد 

التعقيم والكواشف المعملية والمحاليل الطبية والمبيدات الحشرية وتجارة وتوزيع كل ما سبق مع إلتزام الشركة 

بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه قبل 

النشاط الخارج عن تلك المجالت مع إلتزام الشركه بإجراء الحسابات الماليه ومركز مالى مستقل
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358 - ديرماتيور فارما لتجارة وتوزيع الدوية ومستحضرات التجميل DERMATURE PHARMA شركة 

سبق قيدها برقم     158155 قيدت فى 07-12-2020 برقم ايداع    46155 وفى تاريخ  29-05-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية ومستحضرات التجميل   -

تجارة وتوزيع الدوية ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات الحشرية والمستلزمات الطبيه وتصنيع 

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح  المطهرات ومستحضرات التجميل لدى الغير والتوكيلت التجارية   -

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .  ويجوز للشركة ان تشترك باى 

وجه من الوجوه 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

359 - ايكون نيوترشن للمستلزمات الطبية شركة سبق قيدها برقم     158441 قيدت فى 13-12-2020 برقم 

ايداع    47066 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة انشطة داخل قانون 72 : 

تجارة الجملة والتجزئة لمستحضرات التجميل و الدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية والمستلزمات الطبية 

والضافات البيطرية والمركزات واللقاحات والعشاب الطبية والنبياتات العطرية والغذية البشريه الخاصه وألبان 

الطفال والمطهرات الطبية ومواد التعقيم والكواشف المعملية والمحاليل الطبية والمبيدات الحشرية علي ان يتم 

ممارسة النشاط داخل مدينة العاشر من رمضان ـ انشطة خارج قانون 72 : التصنيع لدي الغير لمستحضرات 

التجميل و الدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية والمستلزمات الطبية والضافات البيطرية والمركزات 

واللقاحات والعشاب الطبية والنبياتات العطرية والغذية البشريه الخاصه وألبان الطفال والمطهرات الطبية ومواد 

التعقيم والكواشف المعملية والمحاليل الطبية والمبيدات الحشرية وتجارة وتوزيع كل ما سبق مع إلتزام الشركة 

بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه قبل 

النشاط الخارج عن تلك المجالت مع إلتزام الشركه بإجراء الحسابات الماليه ومركز مالى مستقل

ELmESALLAMY                       AND             360 - شركة المسلمى وبن سودين الستثمارية

BENSUDAIN COMPANY     FOR INVESTMENT شركة سبق قيدها برقم     167695 قيدت 

فى 21-06-2021 برقم ايداع    27895 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الشركه :    أنشطة من داخل قانون 72 :-  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيارات الركوب وسيارات النقل 

والشاحنات بكافة انواعها وتصنيع وسائل النقل البرى   تجارة الجملة والتجزئة لقطع غيار السيارات بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة 

الهيئة مسبقا مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهورية مصر 

العربية رقم 356لسنة 2008  انشطة من خارج قانون 72:-  اقامة وتشغيل محطة لخدمة وصيانة السيارات  

الستيراد و التصدير   تلتزم الشركة باحكام القانونرقم 121 لسنة 1982 فى شان سجل المستوردين , ولينشئ 

تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  التصنيع لدى الغير  تلتزم الشركة بأفراد حسابات 

مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.         تجارة سيارات الركوب وسيارات النقل و 

الشاحانات بكافة انواعها   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة
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361 - جرين إنفستمنت للستثمار التجاري             Green Investment شركة سبق قيدها برقم     

169269 قيدت فى 25-07-2021 برقم ايداع    33550 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركه   انشطه من داخل ق72لسنه 2017  -تجاره الجمله والتجزئة  -اعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  -اعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها  -اعمال التوصيف والتصميم 

والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  -حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال  -مشروعات 

التنمية السياحية المتكاملة  -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 350لسنه 2007ومرعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356لسنه2008    انشطه من 

خارج ق 72 لسنه2017  تقديم الخدمات اللوجستيه من تفريغ وتحزين البضائع  - التوريدات العموميه  - تقديم 

الستشارات الماليه والداريه ) فيما عدا مايتعلق 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 رأس المال 

ولئحته التنفيذيه (  - المقاولت العامه  - التصدير  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطه الوارده بقانون الستثمار وذلك دون اخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه . ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمال شبيه باعمالها او التي تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج , كما يجوز لها ان 

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

364 - بفرلى هيلز للحلويات المتطورة )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     76861 قيدت فى 2014-09-29 

برقم ايداع    23489 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة هو :-   1-

الستيراد  إقامة وتشغيل و إدارة المحلت التجارية   3- تجارة وتوزيع الحلويات بكافة أنواعها واشكالها   2-

اقامة وادارة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات بكافة أنواعها وأشكالها     والتصدير و التوكيلت التجارية   4-

تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة  1982 و القانون 121 لسنة  1982 فى شأن سجل المستوردين و 

تنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشىء تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او  تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالً 

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 طبقاً لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .

365 - اليت للتجارة و المقاولت )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     78297 قيدت فى 02-12-2014 برقم 

ايداع    29135 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح :-    - بيع 

وشراء و تقسيم الراضى   - تجهيز المدارس والمصانع و المحلت التجارية و الفنادق والمستشفيات   - اقامة 

وتشغيل الفنادق )الثابته( والموتيلت والشقق و الجنحة الفندقيه و القرى السياحيه و النشطه المكملة اوالمرتبطه 

بها من خدمية و ترفيهيه و رياضية و تجاريه و ثقافية   - اقامة و تنظيم المعارض و المؤتمرات و الندوات بشرط 

استصدار تراخيص نشاط كل مصنع على حده   -اقامة وتشغيل و اارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة   - ادارة 

المولت التجارية   - التصدير و التوكيلت التجارية   مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 و مراعاهقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 

120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ 

تاسيس الشركة اى حق مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص الزمة لمزاولة غرضها من الجيهات 

المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او 

تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى فد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر او الخارج . كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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366 - ميمافارما لتجارة الدوية )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     78736 قيدت فى 18-12-2014 برقم 

ايداع    30791 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 1 . التجارة و التوريد 

والتصنيع لدي الغير لكافة أنواع المستلزمات و المستحضرات و ألدوية الطبية البشرية و البيطرية و مستحضرات 

التجميل و اضافات العلف و مواد الرعاية و المعقمات و المنظفات و المطهرات البيطرية و البشرية و المكملت 

و المتممات الغذائية البشرية و البيطرية و الجهزة و المعدات الطبية . مع مراعاة القوانين و اللوائح و القرارات 

السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي 

تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحق بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية

 - 367

الوطنية ريل استيت لدارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     110443 قيدت فى 09-10-2017 برقم ايداع    

37087 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . الستثمار والتطوير والتسويق 

العقارى . المقاولت العامة والمتكاملة . شراء وبيع وتأجير وإقامة الوحدات الدارية والسكنية والفندقية   إدارة 

المشروعات عدا الدارة الفندقية . تخطيط وإقامة المناطق العمرانية و تجهيزها بجميع المرافق والخدمات . مع 

مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة و 

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 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 ولئحته التنفيذية .

370 - دافينشى للنتاج الفنى Da Vinci شركة سبق قيدها برقم     129202 قيدت فى 23-12-2018 برقم 

ايداع    54682 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . النتاج الفنى و التوزيع 

للفلم السينمائيه و التلفزيونية والفيديو والمسرحيات والمسلسلت  الذاعيه والتلفيزيونية وكافة العمال الفنية من ) 

تصوير. صوت . ميكساج .  دوبلج . مونتاج . تحميض نيجاتيف . تصحيح الوان ( . اعداد وتجهيز استديوهات 

التصوير وتاجيرها واماكن التصوير و دور العرض ) كل ما سبق فيما عدا تملك استديوهات البث الذاعى ( . 

تاجير كافة المعدات للتصوير والضاءه وبيعها فيما عدا التاجير التمويلى  . ادارة و تشغيل دور العرض السينمائى 

. تنظيم المهرجانات الفنيه والثقافيه والغنائيه . تصميم وبيع وتأجير المساحات العلنيه . الوكاله عن الفنانين . 

اقامة و تنظيم المعارض و المؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده 

. الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة و المقروءه و المرئيه  والعلقات العامة والستشارات التسويقية 

والعلنية في مجالت تخص الشركة فيما عدا الستشارات القانونية و الستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبه زياده راس المال والستحواذ وكذا الستشارت المالية عن الوراق المالية لنشطه الشركات العامله فى 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحتة التنفيذيه . مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .  ويجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجهة من الوجوهة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

بأعمالها 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 القانون ولئحته التنفيذية.
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371 - بريمور مصر للتجارة والتوزيع Brimore Egypt for Trading and Distribution شركة سبق 

قيدها برقم     131843 قيدت فى 24-02-2019 برقم ايداع    8733 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح غرض الشركة : التسويق اللكترونى فيما تتطلبة اغراض التجارة والتوزيع ولها فى سبيل ذلك : 

تصميم وانتاج واستخدام وعرض مواد الدعائية المقروءة والمسوعة والمرئية بغرض تسويق وبيع المنتجات محل 

التجارة والتوزيع ولها كذلك تصميم وانتاج البرامج وانظمة الحسابات اللية والتطبيقات واداره المواقع اللكترونية 

ونظم التشغيل وانشاء قواعد البيانات على الحاسبات بالرسال اللكترونية على النحو اللزم لغراض التجارة 

والتوزيع والتسويق اللكترونى / التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / الستيراد والتصدير وتلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية  وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 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 طبقاً لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية

376 - أو بى ام للخدمات التعليمية     OBM FOR EDUCATION SERVICES شركة سبق قيدها برقم     

158914 قيدت فى 20-12-2020 برقم ايداع    48549 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركه . ادارة وتملك و تشغيل المدارس والجامعات . ادارة و تنظيم المعارض ) عدا السياحية ( و 

المؤتمرات و الحفلت العامة و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض . ادارة وتشغيل وتملك مركز 

لعداد القادة و تنمية و تدريب الموارد البشرية . الستشارات التعليمية . اعداد و تطوير المنهاج التعليمية والدارية 

. تنظيم الدورات التدريبية . التوريدات العمومية . وذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية 

, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد قد تعاونها على تحقيق غرضها قى مصر او فى 

الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبق لحكام القانون .
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372 - ياخت ماستر فور لوجستيك      Yach Master For Logistics شركة سبق قيدها برقم     133140 

قيدت فى 21-03-2019 برقم ايداع    13293 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : الستثمار والتسويق والتطوير العقاري . المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة .  ادارة المشروعات . 

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

الترخيص بها . اعداد دراسات الجدوي للمشروعات .  اعداد التصميمات الهندسية . التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانوناً . التوريدات العمومية .  الستيراد والتصدير . تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 

1982 في شان سجل المستوردين , ول ينشيء تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي 

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

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 2008 . تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك 

لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج 

السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم . اقامة المزارع السمكية .  اقامة وتشغيل محطة لفرز 

وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية والمواد الغذائية . تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات والدرسات 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 ولئحتة التنفيذية ( اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية . اقامة وتشغيل 

وادارة وتجهيز المدارس والجامعات ومعاهد التعليم الفني ودور الحضانة للطفال . الدعاية والعلن بكافة الوسائل 

المسموعة والمقروءة والمرئية . توريد وتركيب الجهزة اللكترونية للمنشئات من الداخل فقط من )كاميرات 

المراقبة/اجهزة النذار/البوابات اللكترونية (والصيانة المتنقلة لما سبق . مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج 

الحربي رقم 64 لسنة 2003 . تقديم الخدمات اللوجستية من الشحن والتفريغ والتوكيلت الملحية وخدمات النقل 

البري والبحري للبضائع . القيام باعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب ( 

.   اقامة وتشغيل وادارة المحلت التجارية . مع دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشط ة. ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمالً شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج, كما يجوز 

لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون .

373 - المجموعة الستثمارية العالمية للتصدير والتجارة والخدمات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     145433 

قيدت فى 16-01-2020 برقم ايداع    2245 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

التصدير والتوكيلت التجارية .  • الشركة /تصنيع عبوات ومستلزمات تعبئة وتغليف للنشطة الهندسية.  •

ادارة المشروعات   مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان  اعداد التصمميات الهندسية .  •

التجارة العامة والتورزيع فيما هو مسموح بها  شركات الدارة الفندقية وفقالماورد بموافقة الجراءات الترخيص بها  •

قانونا.  مع مراعة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة 

النشطة.ويجوز للشركة ان   تكون لها مصلحة اوتشترك باي وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر اوفي الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج  في 

الهيئات السالفة اوتشتريها اوتلحقها بها وذللك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفذية .
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374 - أ. ب. م وورلد تريد كوربوريشن شركة مساهمة امريكية شركة سبق قيدها برقم     146467 قيدت فى 

إضافة التعاقد  10-04-2002 برقم ايداع    3807 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1.

المبرم مع شركة الكان للتصالت )Alkan Telecom ( يبداء من2021/11/10 حتى 2022/03/09  

إضافة التعاقد المبرم مع شركة الكان للتصالت )Alkan Telecom ( يبداء من  وموضوعه تقديم خدمات.  2.

إضافة التعاقد المبرم مع شركة الكان  2021/11/03 حتى 2022/01/02 وموضوعه تقديم خدمات.  3.

للتصالت)Alkan Telecom (  يبداء من 2021/12/28 حتى 2022/02/28  وموضوعه تقديم خدمات.  4.

إضافة التعاقد المبرم مع شركة ابتك ايجيبت Aptech Egypt  يبداء من 2021/05/10 حتى 

إضافة التعاقد المبرم مع بنك السكندرية يبداء من  2022/05/09   وموضوعه تقديم الدعم الفني.  5.

إضافة التعاقد المبرم مع شركة القاهرة  2021/03/31 حتى 2022/03/31  وموضوعه تقديم الدعم الفني.  6.

إضافة  لتكرير البترول يبداء من 2020/08/30 حتى 2022/08/29  وموضوعه تقديم خدمات الصيانة.  7.

التعاقد المبرم مع البنك التجاري الدولي يبداء 2021/11/10 حتى 2021/11/28  وموضوعه تقديم خدمات.  8.

إضافة التعاقد المبرم مع مصر للطيران للسياحة والسواق الحرة يبداء من 2021/12/30 حتى 

إضافة التعاقد المبرم مع شركة ايماك لتصنيع  2025/07/29 وموضوعه تقديم مشروع طلبات التغيير للشركة.  9.

الكمبيوتر ش.م.م يبداء من2021/12/08 حتى 2022/03/07 وموضوعه تقديم خدمات الدعم الفني.  10.

إضافة التعاقد المبرم مع البنك المصري لتنمية الصادرات يبداء من 2021/03/10 حتى 2022/03/09 

  ) Fiber Misr ( وموضوعه تقديم تقديم خدمات الدعم الفني  11. إضافة التعاقد المبرم مع شركة فايبر مصر

يبداء 2021/11/17 حتى 2022/11/16 وموضوعه تقديم خدمات.  12. إضافة التعاقد المبرم مع شركة 

النظمة الذكية لتكنولوجيا الذكاء الصطناعي Intelligent Systems I-SYS يبداء من 2021/05/19 حتى 

إضافة التعاقد المبرم مع البنك الهلي المصري يبداء من  2022/05/18 وموضوعه تقديم الدعم الفني.  13.

إضافة التعاقد المبرم مع شركة  2021/09/30 حتى 22022/03/30  وموضوعه إذن تغيير للخدمات.  14.

تك هب لخدمات نظم المعلومات TECH-HUB يبداء من 2021/12/30 حتى 2022/11/30 وموضوعه تقديم 

إضافة التعاقد المبرم مع شركة توب تيك ايجيبت يبداء من 2021/05/11 حتى 2022/05/10  الخدمات.  15.

وموضوعه تقديم الخدمات.  16. إضافة التعاقد المبرم مع شركة توب تيك ايجيبت يبداء من 2021/08/08 حتى 

إضافة التعاقد المبرم مع شركة فابيلس للستثمارات يبداء من  2022/08/07  وموضوعه خدمات الصيانة.  17.

إضافة التعاقد المبرم مع  2021/12/28 حتى 2031/12/27 وموضوعه تقديم خدمات الستضافة السحابية  18.

IBM  شركة فابيلس للستثمارات يبداء من 2021/12/28 حتى 2031/12/27 وموضوعه تقديم خدمة

Intelligent  إضافة التعاقد المبرم مع شركة النظمة الذكية لتكنولوجيا الذكاء الصطناعي .CLOUD.  19

Systems I-SYS يبداء من 2021/04/26 حتى 2021/08/08 وموضوعه تقديم خدمات الصيانة.  20.

إضافة التعاقد المبرم مع البنك الهلي المتحد 2021/12/30 حتى 2024/02/17 وموضوعه تقديم خدمات 

إضافة التعاقد المبرم مع المصرية للتصالت يبداء من 2021/06/20 حتى 2022/12/31 الصيانة.  21.

وموضوعه تقديم خدمات التركيبات ودورات تدريبية.

375 - سواج داتا للدعاية والعلن Swag Data شركة سبق قيدها برقم     147702 قيدت فى 

27-02-2020 برقم ايداع    9681 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية . اقامه وتنظيم الحفلت العامة والمعارض فيما عدا 

السياحة ) بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة ( .التجارة اللكترونية . وذلك دون الخلل 

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

للشركة أن 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 تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً 

لحكام القانون
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377 - فلير فارما جروب للدوية Flare Pharma Group )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     162157 

قيدت فى 22-02-2021 برقم ايداع    8657 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : 1ـ تجارة جميع انواع الدوية البشرية والبيطرية وأضافات العلف ومستحضرات التجميل والمكملت 

الغذائية والمطهرات وتصنيع ما سبق لدى الغير 2ـ الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام 

القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة 

التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض 3ـ التوريدات العمومية وذلك دون 

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

ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يحوز لها ان تندمج فى فيها او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون

378 - جاد ميد لتجارة وتوزيع مستحضرات التجميل والمكملت الغذائيه Gad Mid شركة سبق قيدها برقم     

162176 قيدت فى 22-02-2021 برقم ايداع    8676 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

تعديل الغرض من تأسيس الشركة ليصبح  الدعاية والتسويق وتجارة وتوزيع الدوية والمستحضرات الطبية 

ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والمبيدات والمطهرات والمستلزمات الطبية والتصنيع لدى الغير 

والتصدير

379 - فلورستا Flowrista شركة سبق قيدها برقم     164538 قيدت فى 05-04-2021 برقم ايداع    

16268 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا - 

التوريدات العمومية فيما هو مسموح به قانونا -  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 طبقاً لحكام القانون .

380 - جى ال تى مصر لدارة المشروعات GLT Egypt شركة سبق قيدها برقم     175573 قيدت فى 

10-11-2021 برقم ايداع    53523 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  . 

تقديم الستشارات ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس 

المال والستحواز وكذا الستشارات المالية لنشطة الشركات العامله في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

الماده 27 من قانون سو راس المال ولئحتة التنفيذية ( . ادارة المشروعات ) مع مراعاة الرقرار الوزاري رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية وفقا لما ورد بموافقة واجراءات التراخيص بها. اعداد دراسات 

الجدوي للمشروعات . تحصيل الفواتير . تقديم خدمات الدفع اللكترونى . وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية , وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها قى مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحام القانون .

381 - شركه نايل سيتي للسياحه والفنادق شركة سبق قيدها برقم     365182 قيدت فى 03-01-2005 برقم 

ايداع    274 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط الشركة هو إقامة فندق سياحى عالمى 

مستوى 5 نجوم بإسم فندق فيرمونت نايل سيتى Fairmont Nile City بطاقة 704 غرفة وجناح وملحقاتهم 

وكافة الخدمات المكملة والمرتبطة بها ويشمل ) حمام سباحة - نادى صحي - صالت للفراح والجتماعات - 

قاعات للطعام - مطاعم مختلفة ( وأيضا الخدمات اللزمة لخدمات النزلء , الستيراد والتصدير مع إلتزام الشركة 

بأحكام القانون رقم )120( والقانون رقم )121( بشأن القيد بسجل المصدرين والمستوردين وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
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382 - اصبح مجموعه الهرام الدوليه لتوظيف الموارد البشريه شركة سبق قيدها برقم     4485 قيدت فى 

01-01-2000 برقم ايداع    28 وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

الوساطة و البحث عن فرص العمل خارج الوطن للعمالة المصرية . العمل علي توفير فرص عمل للعمالة المصرية 

بشروط جيدة في اماكن مناسبة لكل في مهنته ومجال تخصصه . توظيف الموارد البشرية بالداخل و الخارج . 

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 

شبيهه باعمالها او التى 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 .

Business Solutions Company Kompass  383 - بيزينيس سوليوشنز كومباس ايجيبت بى اس سى

Egypt BSC شركة سبق قيدها برقم     63469 قيدت فى 17-01-2013 برقم ايداع    1366 وفى تاريخ  

31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو : اعداد دراسات الجدوي للمشروعات / تحصيل 

اعمال التوصيف والتحليل والتصميم  كافه الفواتير بانواعها /تقديم الدعم الفني واعاده الهيكله الداريه للشركات    

للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه 

وتحديثها اعداد الدراسات والبحاث العلميه والبيئيه والجتماعيه  تصميم واداره المواقع اللكترونيه علي شبكه 

النترنت  نشر وتوزيع الكتيبات والنشرات غير الدوريه ودليل الشركات واسطوانات سي دي روم الخاصه بها 

وعرضه علي النترنت اقامه المعارض والمؤتمرات بشرط استصدار التراخيص اللزمه لكل معرض علي حده 

تقديم الستشارات القتصادية والتجارية  )فيما عدا ما يتعلق باسوق 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 ( 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 تزوال اعمال شبيه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها اوتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه.

384 - ايه تى جى للتجاره والستيراد والتصدير والتوريدات A.T.G  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

77507 قيدت فى 02-11-2014 برقم ايداع    26029 وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

الستيراد والتصدير والتوريدات العمومية والتجارة العامة والتوزيع فى كل ما هو مسموح به قانوناً .  تلتزم الشركة 

بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال 

الوكالة التجارية , ول ينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  -اقامة وانشاء 

وتجهيز وإدارة واستئجار المطاعم والكافيتريات ) الثابتة والمتحركة ( لتقديم الوجبات الجاهزة والمشروبات ) فيما 

عدا الكحولية (  -تملك وإدارة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية 

بمستوى ل يقل عن ثلث نجوم والنشطة المكملة أو المرتبطة بها من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية .  

-بيع وشراء وتقسيم الراضى والمقاولت العمومية   تقديم الستشارات ) 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 فى المادة 27من قانون سوق 

رأس المال ولئحته التنفيذية
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385 - الصقر لنظمة كاميرات المراقبة شركة سبق قيدها برقم     86248 قيدت فى 14-09-2015 برقم ايداع    

25988 وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : توريد وتركيب الجهزة 

اللكترونية للمنشأت من الداخل فقط من ) كاميرات المراقبة – أجهزة النذار – البوابات اللكترونية ( وتوريد 

وتركيب الجهزة الكهربائية وأجهزة التبريد والتكييف والصيانة المتنقلة لما سبق , مع مراعاة قرار وزير الدفاع 

والنتاج الحربى رقم 64 لسنـة 2003   التوريدات العمومية – والتوكيلت التجارية والتجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانوناً . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنـة 1982 والقانون رقم 121 لسنـة 1982 فى 

شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشئ 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 القوانين واللوائح  والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخبص 

اللزمة لمباشرة نشاطها . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع  الشركات 

وغيرها التى تزاول أعمالً شبيهه باعمالها 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 طبقاً لحكام القانون ولئحته التنفيذية

387 - اوميج للتجارة و المقاولت OMEG FOR TRADE AND CONTRACTING شركة سبق قيدها 

برقم     128426 قيدت فى 05-12-2018 برقم ايداع    51768 وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح غرض الشركة وهوالتوريدات العمومية / التوكيلت التجارية   مع مراعاة القانون رقم 120 لسنة 

1982 في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض /المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة /الستشارات الفنية و الهندسية ) فيما 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 عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال و لئحته التنفيذية ( /خدمات الدعم الفني /اعمال 

توريدات فلتر الهواء و مستلزماتها  /تجارة و توزيع الجهزة الميكانيكية و الكهربائية /تجارة و توزيع مواد العزل 

و مستلزماتها/توريدات المنشاءات المعدنية  /توريدات أجهزة التبريد و التدفئة  /توريد قطع غيار المنشاءات 

الصناعية /ادارة المشروعات /الستيراد و التصدير   مع مرعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و 

بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي 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 .

388 - رمضان خليفة عمرمحمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     143483 قيدت فى 09-12-2019 برقم 

ايداع    52208 وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1ـ إقامة وتشغيل مصنع 

لنشر وتقطيع وصقل وجلى الرخام والجرانيت 2ـ استغلل المحاجر والمناجم والملحات 3ـ اعمال التعدين والتنقيب 

واستخراج خاماته واستخلص المعادن كافة 4ـ الستيراد والتصدير  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

389 - الشركة المصرية اليونانية للتكريك والتشييد شركة سبق قيدها برقم     147045 قيدت فى 2020-02-17 

برقم ايداع    7591 وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه التعاقد المبرم بين فرع الشركه 

وشركه الغرابلى للعمال الهندسيه المتكامله بخصوص اتفاق على توريد والقاء احجار بالحاجز الغربى بطول 

1250 متر بميناء القاعده البحريه بجرجوب وذلك اعتبارا من 23 /2 /2021 وحتى 23 /2 /2023
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390 - شوز كلوب Shoes Club شركة سبق قيدها برقم     153197 قيدت فى 02-09-2020 برقم ايداع    

28778 وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شان سجل 

المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول 

على الترخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض / 

تجارة الملبس الجاهزة والحذية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك باي 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

391 - واحات شرم للستثمار الترفيهي ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     161148 قيدت فى 2021-02-02 

برقم ايداع    5178 وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تشغيل وايجار 

واستغلل وادارة الفنادق )الثابتة( والقرى السياحية وكافة النشطة المكملة لها والخدمات الملحقة بها - تشغيل وادارة 

المطاعم والكافتيريات السياحية )الثابتة( - تشغيل وإدارة مراكز اللعاب المائية مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهوريه في شأن شروط واجراءات ترخيص شركات 

الدارة الفندقية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة 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 طبقاً لحكام القانون ولئحته مصر العربية رقم 

356 لسنه 2008 مع مراعاه القرار الوزاري رقم 332 لسنة 2005 بتعديل القرار الوزاري رقم 273 لسنة 

2002هذه النشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي التنفيذية.

392 - إى في للخدمات البترولية 

EV FOR PETROLEUM SERVICES شركة سبق قيدها برقم     161604 قيدت فى 2021-02-11 

برقم ايداع    6815 وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : أنشطة داخل قانون 

72 : الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف , وتشمل : الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولى  / 

تجارة الجملة والتجزئة / تصنيع وخلط المنتجات البتروليه ومشتقاتها لدي الغير ـ أنشطة خارج قانون 72 : إستيراد 

وتصدير الزيوت واالبتروكيماويات والمواد البترولية ومشتقاته تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 

فى شأن سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المتعلقة لهذا الغرض / إستخراج 

وتوزيع الزيوت الخام والغازات ومستقاتهم / تصنيع وخلط المنتجات البترولية ومشتقاتها لدى الغير / التصنيع لدى 

الغير / خلط وتعبئة وتركيب وتصنيع زيت السيارات والمحركات والمعدات واللت والديزل لدى الغير / الستيراد 

والتصدير بصفة عامة تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالً شبيهه بأعمالها أو 

التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها 

ش لحكام القانون وذلك طبقا
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393 - حلولى للتوصيف اللكترونى Holouly IT شركة سبق قيدها برقم     171684 قيدت فى 

02-09-2021 برقم ايداع    40685 وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت , بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات , 

ومراكز البيانات , وأنشطة التعهيد , وتطوير البرمجيات , والتعليم التكنولوجي . أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات 

وانشاء 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 والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنوعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . 

أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل 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 والرسم الصناعية . إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد 

الحصول على ترخيص من الجهات المعنية . إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية 

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

مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية والمروعات التى تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد 

ومشروعات التكنولوجيا الحديثة . إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات . 

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها . 

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال . النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت 

وصورة وبيانات إلى محتوي رقمي بما فى ذلك رقمنة المحتوى العلمى والثقافى والفنى . التسويق اللكتروني عبر 

النترنت . الستشارات والوساطة التجارية بكافة أنواعهاوذلك فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقيم بمناسبة زياده راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية في الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في الماده 7 من قانون سوق المال ولئحتة 

التنفيذيةوذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالً 

شبيه بأعمالها أو التى قد تعازنها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون .

394 - تاج سكان للشعة شركة سبق قيدها برقم     173964 قيدت فى 13-10-2021 برقم ايداع    48194 

وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . إدارة المشروعات مع مراعاة القرار 

الوزاري رقم 300لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة وإجراءات الترخيص بها . 

مقاولت وفرش وتجهيز المستشفيات . إقامة وتشغيل وإدارة مراكز الشعة الطبية . التشخيص الطبي باستخدام 

جميع الجهزة الطبية. الستشارات الطبية والتدريب عليها . التوكيلت التجارية. تقديم الخدمات العلجية والرعاية 

الصحية . إدارة المستشفيات والمشروعات الصحية المتعلقة بها . التدريب والتأهيل وتنمية الموارد البشرية في 

مجال النشطة الطبية . تجارة وتوزيع وتجارة المعدات والجهزة الطبية . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . يجوز للشركة أن تشترك 

بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها 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 .
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الكيان القانونى

1 - محمد صالح عبده وشركاه شركة سبق قيدها برقم     49486 قيدت فى 29-11-2004 برقم ايداع    6085 

وفى تاريخ  09-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

2 - محمد نبوى احمد زهران وشركاه شركة سبق قيدها برقم     148692 قيدت فى 24-03-2020 برقم ايداع    

12952 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

3 - شريف حامد محمد عبد الحافظ وشركائة شركة سبق قيدها برقم     154645 قيدت فى 29-09-2020 برقم 

ايداع    33755 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

4 - عزات سعد الدين كرنبه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     73710 قيدت فى 11-05-2014 برقم ايداع    

11190 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

5 - الشركه المصريه الدوليه للنشاء )مصطفي خليل وشركاه( شركة سبق قيدها برقم     20681 قيدت فى 

01-10-2006 برقم ايداع    15268 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة مساهمة

6 - شركة برايت ستار للثاث ) عزت السيد ابراهيم السبكى و شريكه ( شركة سبق قيدها برقم     81870 قيدت 

فى 12-04-2015 برقم ايداع    10597 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

7 - محمد عبد المنعم جوده عطيه خميس وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     92282 قيدت فى 2016-04-04 

برقم ايداع    11096 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

8 - الشركة العربية للخدمات التقنية المتقدمة اللكترونية شركة سبق قيدها برقم     82353 قيدت فى 

29-04-2015 برقم ايداع    12144 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة شخص 

واحد محدودة المسئولية

9 - جمال محمد حسن فرحات وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     75145 قيدت فى 10-07-2014 برقم ايداع    

16702 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

10 - عين الفق للمقاولت العامة والتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم     115320 قيدت فى 

08-01-2018 برقم ايداع    1080 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة مساهمة

11 - خالد محمد صغير محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     141049 قيدت فى 15-10-2019 برقم 

ايداع    43479 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

12 - تعديل السم التجارى ليصبح . احمد محمد عبد الفتاح غازى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     148245 

قيدت فى 10-03-2020 برقم ايداع    11424 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة 

تضامن

13 - شركة مستشفى المقطم التخصصى - Mokattam Specialized Hospital . الخروج من مظلة 

القانون رقم 8 لسنة 1997 لتصبح شركة مساهمة مصرية خاضعة لحكام القانون رقم 159لسنة1981 شركة 

سبق قيدها برقم     305873 قيدت فى 06-07-1997 برقم ايداع    13230 وفى تاريخ  26-05-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح شركة مساهمة

 - 14

الوطنية ريل استيت لدارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     110443 قيدت فى 09-10-2017 برقم ايداع    

37087 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة شخص واحد محدودة المسئولية
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :08-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 6729   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-03-2001 برقم ايداع    1514 الى    المصريه السعوديه للمقاولت - ايجساد

2 -  فى تاريج :08-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 95450   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-07-2016 برقم ايداع    22738 الى   الرافع للنشاءات )ش.م.م(

3 -  فى تاريج :08-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 167723   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-06-2021 برقم ايداع    28005 الى   خروج  الشركة من مظلة القانون رقم 159 لسنة 

1981 ودخولها الى مظلة قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017.

4 -  فى تاريج :08-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 175869   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-11-2021 برقم ايداع    54379 الى   كيو سى اس ميدل ايست افريكا كواليتي سرتيفيكيت 

Q.C.S  MIDDEL EAST AFRICA سرفيس

5 -  فى تاريج :08-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 178088   وتم 

KEMD TRADE  ايداعه بتاريخ 19-12-2021 برقم ايداع    61588 الى   كيه ميد تريد للجهزة الطبية

6 -  فى تاريج :08-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 179188   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-01-2022 برقم ايداع    1108 الى   إيليت الدولية للخدمات الهندسية

Elite International For Engineering Services 

7 -  فى تاريج :08-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 179906   وتم 

LEVANT   ايداعه بتاريخ 19-01-2022 برقم ايداع    3547 الى   ليفنت تريس للتجارة العامة و التصدير

TREES

8 -  فى تاريج :09-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 49486   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-11-2004 برقم ايداع    6085 الى   محمد صالح عبده وشركاه

9 -  فى تاريج :09-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 86513   وتم 

ELKENZ  FOR   ايداعه بتاريخ 22-09-2015 برقم ايداع    26994 الى   الكنزللستثمار والتجاره

INVESTMENT AND  TRADING

10 -  فى تاريج :09-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 129602   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-01-2019 برقم ايداع    282 الى   الهلل جروب لستصلح الراضى والنتاج الحيوانى

11 -  فى تاريج :09-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 179950   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-01-2022 برقم ايداع    3591 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح/ هوتيلى تريد الدولية 

للتجهيزات الفندقية )شركة ذات مسئولية محدودة(

12 -  فى تاريج :09-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 180758   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-02-2022 برقم ايداع    6682 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح / ادفانسد بيلدينج سيرفيس   

Advanced building services شركة ذات مسئولية محدودة

13 -  فى تاريج :09-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 184352   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-04-2022 برقم ايداع    21180 الى   تروفي لدارة الفنادق

14 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 78194   وتم 

SOBEK for Smart   ايداعه بتاريخ 30-11-2014 برقم ايداع    28821 الى   سوبك للحلول الذكية

Solution ش.ذ.م.م
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15 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 99337   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-11-2016 برقم ايداع    37021 الى   الخروج من مظله القانون رقم 159 لسنة 1981  

والدخول تحت مظله قانون 72 لسنة 2017

16 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 128994   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-12-2018 برقم ايداع    53912 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح/ شركة مجموعة الضيافة 

المصرية )بينشوس( )شركة ذات مسئولية محدودة(

17 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 132074   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-02-2019 برقم ايداع    9572 الى   هاي واي بيزنس للستشارات وحلول العمال  

Highway Business Consulting & Business Solutions

18 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 148692   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-03-2020 برقم ايداع    12952 الى   محمد نبوى احمد زهران وشركاه

19 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 149517   وتم 

PITCHUAL ايداعه بتاريخ 07-06-2020 برقم ايداع    16332 الى   بيتشوال

20 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 151364   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-07-2020 برقم ايداع    22170 الى   شركة لؤلؤة عاصمة العرب للبرمجيات

21 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 154645   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-09-2020 برقم ايداع    33755 الى   شريف حامد محمد عبد الحافظ وشركائة

22 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 162328   وتم 

Sterling  ايداعه بتاريخ 23-02-2021 برقم ايداع    9092 الى   سترلينج اند ويلسون رينيوابل انيرجي ليميتد

And Wilson Renewable Energy Limited

23 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 162331   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-02-2021 برقم ايداع    9122 الى   تعديل اسم فرع الشركة الجنبية ليصبح / انرجين 

energan international e&p spa انترناشيونال اي اند بى اس بي

24 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 173993   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-10-2021 برقم ايداع    48343 الى   رايطة المهندسين العرب للتوريدات

25 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1930   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-07-1998 برقم ايداع    566 الى   تبريغاز

26 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 6971   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-02-2005 برقم ايداع    452 الى   تعمل الشركة بنظام الستثمار الداخلى ويعمل فرع الشركة 

بنظام المناطق الحرة الخاصة

27 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 72165   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-03-2014 برقم ايداع    5303 الى   اسعد نجيب عبد الحميد وشركاه

28 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 80474   وتم 

Engy Samir Dexigns   ايداعه بتاريخ 23-02-2015 برقم ايداع    4968 الى   انجي سمير ديزاينز

29 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 100082   وتم 

D-MAS ايداعه بتاريخ 18-12-2016 برقم ايداع    40689 الى   ديماس للستثمار الصناعى

30 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 101482   وتم 

Eden Facility  ايداعه بتاريخ 26-01-2017 برقم ايداع    3349 الى   ايدن لدارة المنشأت

Management
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31 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 128113   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-11-2018 برقم ايداع    50590 الى   البركة  لصيانة و ادارة المنشأت

32 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 162442   وتم 

BIRCH FURNITURE ايداعه بتاريخ 25-02-2021 برقم ايداع    9432 الى   بيرش للثاث

33 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 176267   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-05-2022 برقم ايداع    27529 الى   لمينتك مصر لصناعة الخشاب )ش.م.م(

34 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 177137   وتم 

Daily Fresh  ايداعه بتاريخ 02-12-2021 برقم ايداع    58337 الى    يومي للتجاره و التوزيع

35 -  فى تاريج :12-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 54349   وتم 

Egy  ايداعه بتاريخ 10-10-2011 برقم ايداع    19048 الى   المصريه لنتاج المحتوي الرقمي

Technology )ش . ذ . م . م (

36 -  فى تاريج :12-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 73710   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-05-2014 برقم ايداع    11190 الى   عزات سعد الدين كرنبه وشركاه

37 -  فى تاريج :12-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 110906   وتم 

OCTA MEDIX  ايداعه بتاريخ 19-10-2017 برقم ايداع    39080 الى   اوكتا ميديكس للخدمات الطبية

MEDICAL SERVICES

38 -  فى تاريج :12-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 132101   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-02-2019 برقم ايداع    9642 الى   انجم للخدمات والستشارات الدارية

39 -  فى تاريج :12-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 140450   وتم 

Geoharbour Egypt ايداعه بتاريخ 01-10-2019 برقم ايداع    41251 الى   جيوهربور إيجيبت

40 -  فى تاريج :12-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 169479   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-05-2022 برقم ايداع    28071 الى   راش براش للتجارة RUSHBRUSH ش م م

41 -  فى تاريج :12-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 177034   وتم 

Redox for corrosion  ايداعه بتاريخ 01-12-2021 برقم ايداع    57964 الى   ريدوكس لحلول التاكل

solution ذات مسئولية محدوده

42 -  فى تاريج :14-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 79293   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-01-2015 برقم ايداع    786 الى   شركة لفن لدارة المشروعات

43 -  فى تاريج :14-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 153628   وتم 

A M ) ايداعه بتاريخ 09-09-2020 برقم ايداع    30347 الى   اوليف ترى للتطوير العقارى ) افا مينا جروب

 G Olive Tree Development A V A Mina Group A . M . G

44 -  فى تاريج :15-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 103404   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-03-2017 برقم ايداع    9701 الى   المزاحم تكس

45 -  فى تاريج :15-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 135273   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-05-2019 برقم ايداع    21205 الى   محمود عبدالهادي احمد وشركاه

46 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1683   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-11-1999 برقم ايداع    856 الى   اندماج الشركة المصريه للنابيب البلستيكيه والمعدنيه )

تيو بلست مصر ( فى الشركة المصرية للنابيب اللومنيوم ) تيوبال مصر ( وبذلك يتم محو القيد من السجل 

التجارى
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47 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4265   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-10-2004 برقم ايداع    1148 الى   الثلثية لجرش وطحن الذرة )ماركورن( سهير حبيب 

ميخائيل وشريكيها

48 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 47901   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-09-2010 برقم ايداع    19665 الى   مصطفي حسين احمد ابراهيم وشريكة

49 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 81870   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-04-2015 برقم ايداع    10597 الى   شركة برايت ستار للثاث ) عزت السيد ابراهيم 

السبكى و شريكه (

50 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 87260   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-10-2015 برقم ايداع    30362 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح/ جور ايجيبت للتصدير 

والتوكيلت التجارية

51 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 92282   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-04-2016 برقم ايداع    11096 الى   محمد عبد المنعم جوده عطيه خميس وشريكيه

52 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 111111   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-10-2017 برقم ايداع    39680 الى   شركة أيجيبت أنترناشونال جروب للغوص 

والكواسنتر

53 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 119636   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-04-2018 برقم ايداع    16042 الى   ترايستيل للصناعات المعدنية وتجارة السمنت ) 

) Tristell Metal Industries and Cement Trading

54 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 128133   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-11-2018 برقم ايداع    50659 الى   طوابق للمقاولت العامه واداره المطاعم شركه شخص 

واحد محدوده المسئوليه

55 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 132218   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-03-2019 برقم ايداع    10041 الى   البدر لتصنيع وتجميع قطع غيار معدنية لماكينات 

البلستيك وتشغيل وتشكيل المعادن

56 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 147084   وتم 

ADVA   -  ايداعه بتاريخ 17-02-2020 برقم ايداع    7741 الى   ادفا فيرست سيستيمز للتطبيقات المتكاملة

FIRST SYSTEMS FOR Integrated applications

57 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 147969   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-03-2020 برقم ايداع    10589 الى   تعديل قانون الشركة / من قانون 72 لسنة 2017 الى 

قانون 159 لسنة 1981

58 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 148464   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-03-2020 برقم ايداع    12217 الى   تعديل اسم الشركه ليصبح/ سامح زينهم محفوظ محمد 

و شركاه

59 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 152080   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-08-2020 برقم ايداع    24775 الى   تعديل اسم الشركه الى / ميكرو لتجاره الكيماويات ش 

ذ م م

60 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 155659   وتم 

Renee Drinks And  ايداعه بتاريخ 18-10-2020 برقم ايداع    37239 الى   رينيه للمشروبات والمياه

Water
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61 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 155830   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-10-2020 برقم ايداع    37767 الى   تعديل اسم الشركه ليصبح / زلبيا كافيه ش ذ م  م

62 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 160907   وتم 

AL BURUJ  ايداعه بتاريخ 27-01-2021 برقم ايداع    4317 الى   البروج كمبنى للستثمار التجارى

COMPANY FOR COMMERCIAL INVESTMENT

63 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 167687   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-06-2021 برقم ايداع    27887 الى   هانى شعبان عبدالفتاح عطون وشريكيه

64 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 177531   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-12-2021 برقم ايداع    59741 الى    تعديل اسم الشركه ليصبح / دي. اس. جي لللومنيوم 

D.S.G for Aluminum and Modern facadesو الواجهات الحديثة

65 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 179584   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-01-2022 برقم ايداع    2424 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح/ طاج للنقل البرى والبحرى 

TUG TRUCKING & SHIPPING

66 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 184340   وتم 

Gridline   ايداعه بتاريخ 04-04-2022 برقم ايداع    21166 الى   شركة جريد لين للعمارة

Architecture

67 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 184499   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-04-2022 برقم ايداع    21709 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح / دافانتى للملبس الجاهزة 

DAVANTI شركة ذات مسئولية محدودة

68 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 186670   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-05-2022 برقم ايداع    28676 الى   صابر خله مسعد خله وشريكيه

69 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9235   وتم 

SEERA for      ايداعه بتاريخ 14-11-2002 برقم ايداع    5404 الى   سيـرا للشحن والتخليص الجمركي

shipping & customs clearance

70 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19866   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-08-2006 برقم ايداع    11694 الى   شركة سومة باي للسياحة )ش.م.م

71 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 26496   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-10-1995 برقم ايداع    4498 الى   خروج الشركة من مظلة قانون الستثمار الى مظلة 

قانون سوق المال وبذلك يتم محو القيد

72 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 101795   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-02-2017 برقم ايداع    4415 الى   حسام حسين سعد وشريكتة

73 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 102565   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-02-2017 برقم ايداع    7144 الى   شركه ليف كير للتجهيزات الطبيه )ش.ذ.م.م(

74 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 105917   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-05-2017 برقم ايداع    18519 الى   جاردز لخدمات المن و الحراسة

75 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 109340   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-09-2017 برقم ايداع    32323 الى   سيتى ستارز لتجارة الجملة والتجزئة

76 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 131711   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-02-2019 برقم ايداع    8241 الى   تعديل اسم الشركه ليصبح / مابس الرقميه
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77 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 140789   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-10-2019 برقم ايداع    42465 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح / الجندى للتوريد وتجارة 

ماكينات التريكو

78 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 162603   وتم 

Rhinoil Egypt  ايداعه بتاريخ 02-03-2021 برقم ايداع    9913 الى   رينو اويل مصر للصناعة والتجارة

for production and trading

79 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 164002   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-03-2021 برقم ايداع    14472 الى   احمد محمد فكرى وشريكه

80 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 180756   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-02-2022 برقم ايداع    6646 الى   شركة مجموعة محمد فكرى عامر ) عامر فيجن ( 

لدارة المشروعات

81 -  فى تاريج :18-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 10803   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-01-2004 برقم ايداع    447 الى   فلي نيمو للسياحة

82 -  فى تاريج :18-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12744   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-03-2005 برقم ايداع    1643 الى   محمد احمد رضوان  وشريكة

83 -  فى تاريج :18-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 117635   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-02-2018 برقم ايداع    9159 الى   تعديل اسم الشركه ليصبح / المتحدة للنتاج السينمائي و 

الفني ش.م.م

84 -  فى تاريج :18-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 125161   وتم 

ASH ENTERPRISES ايداعه بتاريخ 18-09-2018 برقم ايداع    38944 الى   اش انتربرايزس

85 -  فى تاريج :18-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 134240   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-04-2019 برقم ايداع    17277 الى   أبيرو للتجارة العامه والمعارض والمؤتمرات 

APERO

86 -  فى تاريج :18-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 158364   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-12-2020 برقم ايداع    46809 الى   تعديل اسم الشركه ليصبح / اليو فريم للتنميه العمرانيه

87 -  فى تاريج :18-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 166443   وتم 

LIVING STONES   ايداعه بتاريخ 25-05-2021 برقم ايداع    23043 الى   ليفينج ستونز جروب

GROUP

88 -  فى تاريج :18-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 183233   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-03-2022 برقم ايداع    16523 الى   كوميرس فينيو للتجاره العامه والتصدير

89 -  فى تاريج :18-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 183417   وتم 

AboulNil   ايداعه بتاريخ 17-03-2022 برقم ايداع    17255 الى   ابو النيل للتشييد والبناء

Construction

90 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 65662   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-04-2013 برقم ايداع    8799 الى   سامح عوض محمد عبدالنبي وشريكه

91 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 76436   وتم 

Al-Rowad For   ايداعه بتاريخ 14-09-2014 برقم ايداع    21803 الى   الرواد للتصوير و الحبار

Copying And lnk
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92 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 77635   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-11-2014 برقم ايداع    26546 الى   ناصر عماد الدين علي محمد وشريكيه

93 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 85956   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-09-2015 برقم ايداع    24979 الى   محمود فؤاد محمد محمد و شركاؤه

94 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 98760   وتم 

SIG          ايداعه بتاريخ 09-11-2016 برقم ايداع    34961 الى   إس أي جي كومبيبلوك إيجيبت

Combibloc Egypt     )ش.ذ.م.م(

95 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 104702   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-04-2017 برقم ايداع    14203 الى   محمد عماد الدين عبدالسلم مخللتي وشريكة

96 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 108563   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-09-1996 برقم ايداع    9023 الى   شركة اكسبو ايجيبت للستيراد و التصدير و التوكيلت 

التجارية 

Expo Egypt for import , export & agencies

97 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 117028   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-02-2018 برقم ايداع    7155 الى   ايمن ينى وشريكه

98 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 137197   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-07-2019 برقم ايداع    28448 الى   احمد على محمود عبدالعزيز وشركائه - شركه توصيه 

بسيطه

99 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 158723   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-12-2020 برقم ايداع    47925 الى   وريرز جروب لدارة الكاديميات الرياضية 

WARRIORS GROUP

100 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 162172   

P H For  وتم ايداعه بتاريخ 22-02-2021 برقم ايداع    8672 الى   بى اتش لدارة المطاعم

Restaurants Management

101 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 168809   

وتم ايداعه بتاريخ 14-07-2021 برقم ايداع    32059 الى   محمد رضا محمد غيطاس وشركاه

102 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 170096   

Belabn وتم ايداعه بتاريخ 19-05-2022 برقم ايداع    30068 الى   بلبن لمنتجات اللبان

103 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 170895   

FU-TAI   وتم ايداعه بتاريخ 22-08-2021 برقم ايداع    38295 الى   فوتاى العربيه للتجارة والمقاولت

ARABIA FOR TRADING AND CONSTRUCTION - )شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة(

104 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 176817   

Chickanji  وتم ايداعه بتاريخ 29-11-2021 برقم ايداع    57149 الى   تشيكنجى للمواد الغذائية

Foodstuff Company

105 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 182440   

وتم ايداعه بتاريخ 01-03-2022 برقم ايداع    13052 الى   اطلس للتنمية الحيوانية و الزراعات الحديثة 

Atlas of  Animal Development And Modern Agriculture

106 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 186365   

وتم ايداعه بتاريخ 10-05-2022 برقم ايداع    27153 الى   ارفاين للستثمارات التعليمية
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107 -  فى تاريج :21-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 133294   

وتم ايداعه بتاريخ 25-03-2019 برقم ايداع    13792 الى   مؤمن متولي ابراهيم وشريكيه

108 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 6871   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-05-2001 برقم ايداع    2053 الى   بيكرتلي للخدمات المالية والدارية )ش.م.م( 

Bakertilly for Financial & Management Services

109 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 33877   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-03-2009 برقم ايداع    5888 الى   البرنس للرخام والجرانيت )أحمد مصطفى محى الدين 

ومحمد مصطفى محى الدين وشركاهما   ( شركة تضامن

110 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 33877   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-06-1998 برقم ايداع    2958 الى   البرنس للرخام والجرانيت )أحمد مصطفى محى الدين 

ومحمد مصطفى محى الدين وشركاهما   (

111 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 33877   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-10-2016 برقم ايداع    32854 الى   البرنس للرخام والجرانيت )أحمد مصطفى محى الدين 

ومحمد مصطفى محى الدين وشركاهما   ( شركة تضامن

112 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 33877   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-05-2014 برقم ايداع    12625 الى   البرنس للرخام والجرانيت )أحمد مصطفى محى الدين 

ومحمد مصطفى محى الدين وشركاهما   ( شركة تضامن

113 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 33877   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-03-2009 برقم ايداع    5887 الى   البرنس للرخام والجرانيت )أحمد مصطفى محى الدين 

ومحمد مصطفى محى الدين وشركاهما   ( شركة تضامن

114 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 98216   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-10-2016 برقم ايداع    32855 الى   البرنس للرخام والجرانيت )أحمد مصطفى محى الدين 

ومحمد مصطفى محى الدين وشركاهما   ( شركة تضامن

115 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 108820   

وتم ايداعه بتاريخ 17-08-2017 برقم ايداع    29885 الى    بروف كونتراكتورز لستخراج خامات المناجم 

والمحاجر  prof contractors   )ش.م.م(

116 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 113920   

وتم ايداعه بتاريخ 12-12-2017 برقم ايداع    48978 الى   سوفى كورب – سوفي باي للتجارة والمدفوعات 

Sofi Corp – Sofi Pay For Trade and Payments

117 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 130467   

S . C   وتم ايداعه بتاريخ 23-01-2019 برقم ايداع    3525 الى   اس سى الدولية للستيراد والتصدير

INTERNATIONAL FOR IMPORT AND EXPORT

118 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 156305   

وتم ايداعه بتاريخ 28-10-2020 برقم ايداع    39439 الى   الهالة لستصلح الراضى

119 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 158947   

وتم ايداعه بتاريخ 20-12-2020 برقم ايداع    48582 الى   جرين إنرجى للخدمات والتوكيلت التجارية 

GREEN ENERGY

120 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 175393   

وتم ايداعه بتاريخ 09-11-2021 برقم ايداع    52933 الى   اف جى دى للتطوير العقارى
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121 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 178379   

وتم ايداعه بتاريخ 22-12-2021 برقم ايداع    62519 الى   سعيد صابر محمد وشركاة

122 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 186942   

وتم ايداعه بتاريخ 22-05-2022 برقم ايداع    30429 الى   احمد محمد خلف وشريكيه

123 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5998   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-09-1999 برقم ايداع    1114 الى   عبد الحق الزناتى على وشريكتة

124 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 24815   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-05-2007 برقم ايداع    9949 الى    تعديل اسم الشركة ليصبح : ريجينا للصناعات المتكاملة

125 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 49520   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-12-2010 برقم ايداع    47182 الى   نورا احمد محمد وشريكتها

126 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 49733   وتم 

Sunny Technology ايداعه بتاريخ 26-12-2010 برقم ايداع    28186 الى   شركة صنى تكنولوجي

127 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 50153   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-01-2011 برقم ايداع    1200 الى   بيريز للمقاولت ) ش.ذ.م.م(

128 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 95038   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-07-2016 برقم ايداع    21215 الى    بروميس  للتوكيلت التجارية

129 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 120726   

وتم ايداعه بتاريخ 07-05-2018 برقم ايداع    20430 الى   محمود فؤاد سليم محمد وشريكه

130 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 148859   

وتم ايداعه بتاريخ 28-04-2020 برقم ايداع    13643 الى   شركة الشام للملبس الجاهزة )اميل عبد الحد 

سيده وشركاه

131 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 149781   

وتم ايداعه بتاريخ 16-06-2020 برقم ايداع    17388 الى   الممر للتنمية وادارة المشروعات

132 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 165101   

وتم ايداعه بتاريخ 15-04-2021 برقم ايداع    18201 الى   شيكو لتجارة قطع الغيار وصيانة السيارات 

shikoo

133 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 165101   

وتم ايداعه بتاريخ 03-06-2021 برقم ايداع    24895 الى   شيكو لتجارة قطع الغيار وصيانة السيارات 

shikoo

134 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 165101   

وتم ايداعه بتاريخ 03-06-2021 برقم ايداع    24896 الى   شيكو لتجارة قطع الغيار وصيانة السيارات 

shikoo

135 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 172360   

وتم ايداعه بتاريخ 15-09-2021 برقم ايداع    43060 الى   تراست هاوس للستشارات الفنيه والتسويقيه 

trust house

136 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 173097   

وتم ايداعه بتاريخ 27-09-2021 برقم ايداع    45197 الى   فيرموس للتوريدات العمومية
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137 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 178885   

ECONOMY   وتم ايداعه بتاريخ 03-01-2022 برقم ايداع    33 الى   إكونومي جيت للتحويل الرقمي

GATE FOR DIGITAL TRANSFORMATION

138 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 187100   

وتم ايداعه بتاريخ 23-05-2022 برقم ايداع    30920 الى   تشك بوينت للملبس الجاهزة

139 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 187107   

وتم ايداعه بتاريخ 23-05-2022 برقم ايداع    30978 الى   صحه الرجل للخدمات الطبيه دار الذكوره ش.م.م

140 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 187112   

وتم ايداعه بتاريخ 23-05-2022 برقم ايداع    31063 الى   لينير للمقاولت والتوريدات والستيراد والتصدير 

)ش.م.م(

141 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 27475   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-03-1996 برقم ايداع    1419 الى   الخروج من مظلة القانون رقم 230 لسنة 1989 

والبقاء على الخضوع لحكام القانون 95 لسنة 1992 ولئحتة التنفيذية وبذلك يتم محو القيد

142 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 75145   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-07-2014 برقم ايداع    16702 الى   جمال محمد حسن فرحات وشريكيه

143 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 87363   وتم 

Epytro For   ايداعه بتاريخ 29-10-2015 برقم ايداع    30821 الى   إيبترو للصناعه والمقاولت

Manufacturing Contracting

144 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 112182   

Spots media marketing وتم ايداعه بتاريخ 05-11-2017 برقم ايداع    42419 الى   المنارة جروب

145 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 145306   

وتم ايداعه بتاريخ 14-01-2020 برقم ايداع    1933 الى   هومرز وترانس شيب للتدريب والستشارات

Homers and Trans Shape For Training and Counsltaions

146 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 148245   

وتم ايداعه بتاريخ 10-03-2020 برقم ايداع    11424 الى   تعديل السم التجارى ليصبح . احمد محمد عبد 

الفتاح غازى وشريكه

147 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 159130   

وتم ايداعه بتاريخ 22-12-2020 برقم ايداع    49139 الى   الكارمه واما للتجاره

KARMA WAMA FOR TRADING 

148 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 165796   

وتم ايداعه بتاريخ 06-05-2021 برقم ايداع    20852 الى   تعديل السم التجلرى ليصبح . ممدوح محمد 

محمود محمد وشريكيه

149 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 169120   

وتم ايداعه بتاريخ 15-07-2021 برقم ايداع    33120 الى   انوار دمشق لقامة وتشغيل المطاعم والكافتيريات

150 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 170096   

Belabn وتم ايداعه بتاريخ 24-05-2022 برقم ايداع    31464 الى   بلبن لمنتجات اللبان

151 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 178331   

وتم ايداعه بتاريخ 22-12-2021 برقم ايداع    62471 الى   كوماندز للمقاولت وأعمال الصيانة والتجارة 

Komandaz
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152 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 10323   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-09-2003 برقم ايداع    5689 الى   شركه القصواء للصناعه و التجاره و التوريدات

153 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 99689   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-12-2016 برقم ايداع    39183 الى   محمد محمود وأولده للنقل )ش.ذ.م.م( شركه ذات 

مسئوليه محدودة

154 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 127319   

SQUAJOY      وتم ايداعه بتاريخ 08-11-2018 برقم ايداع    47519 الى   سكواجوى

155 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 150918   

Empire Real  وتم ايداعه بتاريخ 13-07-2020 برقم ايداع    20714 الى   امباير للتسويق العقارى

Estate

156 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 179248   

وتم ايداعه بتاريخ 09-01-2022 برقم ايداع    1248 الى   ايه اند اتش للتجارة العامة والتوريدات العمومية 

وتصنيع البلستيكات

157 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 186106   

Dry tech for  وتم ايداعه بتاريخ 27-04-2022 برقم ايداع    26120 الى   دراى تك للتجارة والصيانة

trading & maintenance

158 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4092   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-12-2002 برقم ايداع    1198 الى   كيان للمنسوجات والملبس الجاهزة والصناعات الجلدية 

) على حسين مطلق حسين السند وشريكه ( توصية بسيطة

159 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 71629   وتم 

DFA Development ايداعه بتاريخ 11-02-2014 برقم ايداع    3395 الى   دي اف ايه لستشارات التنمية

 Consulting

160 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84417   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-07-2015 برقم ايداع    18910 الى   اسيك ترانس لعمال النقل وإدارة المحاجر  )ش.م.م (

161 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 96761   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-08-2016 برقم ايداع    27420 الى   برومو فوكاس لتنظيم المعارض

162 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 102260   

SHIP FOR  وتم ايداعه بتاريخ 16-02-2017 برقم ايداع    6131 الى   شيب لشهادات الجودة

CERTIFICATION

163 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 145166   

وتم ايداعه بتاريخ 13-01-2020 برقم ايداع    1512 الى   هانى احمد سلمه محمد الشريف وشريكته

164 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 148427   

وتم ايداعه بتاريخ 26-05-2022 برقم ايداع    32269 الى   كوكتيل للملبس الجاهزه ش.ذ.م.م

165 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 155648   

وتم ايداعه بتاريخ 18-10-2020 برقم ايداع    37135 الى   شركة مواد لعادة تدوير المخلفات الصلبة

MAWAAD FOR SOLID WASTE  RECYCLING 

166 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 168074   

وتم ايداعه بتاريخ 27-06-2021 برقم ايداع    29495 الى   هدف فورافر جرين لتصنيع المواد البلستيكية 

HEDEF والكيماوية
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167 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 171159   

ONE     وتم ايداعه بتاريخ 24-08-2021 برقم ايداع    39059 الى   ون ستوب للستشارات التعليمية

STOP FOR CONSULTING EDUCETIONAL

168 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 177108   

وتم ايداعه بتاريخ 02-12-2021 برقم ايداع    58308 الى   مارسيل سمير رزق منصور وشريكيها شركة 

تضامن

169 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 177159   

MARSEILLE  وتم ايداعه بتاريخ 02-12-2021 برقم ايداع    58359 الى   مارسيليا للتسويق العقارى

INVESTMENT

170 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 179841   

وتم ايداعه بتاريخ 18-01-2022 برقم ايداع    3275 الى   ايجيبت فاشون فوندشن جروب لتنظيم المعارض و 

Egypt  Fashion Foundation  Events Group المؤتمرات

171 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 181120   

وتم ايداعه بتاريخ 13-02-2022 برقم ايداع    8470 الى   تعديل اسم الشركه  نبع للستثمار الصناعي 

والتجاري

172 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 184431   

وتم ايداعه بتاريخ 05-04-2022 برقم ايداع    21434 الى   

Dama Pharmaceuticals داما للمستحضرات الطبية

173 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 262739   

وتم ايداعه بتاريخ 21-06-1990 برقم ايداع    7881 الى   اندماج الشركة المصرية للنابيب البلستيكية 

والمعدنية  تيوبلست مصر في الشركة المصرية للنابيب اللومنيوم ) تيوبال مصر(

174 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 305873   

وتم ايداعه بتاريخ 06-07-1997 برقم ايداع    13230 الى   شركة مستشفى المقطم التخصصى - 

Mokattam Specialized Hospital . الخروج من مظلة القانون رقم 8 لسنة 1997 لتصبح شركة مساهمة 

مصرية خاضعة لحكام القانون رقم 159لسنة1981

175 -  فى تاريج :28-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 177729   

SPOT  وتم ايداعه بتاريخ 13-12-2021 برقم ايداع    60329 الى   سبوت فور ماركتينج للحلول التسويقية

FOR MARKETING

176 -  فى تاريج :28-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 181423   

وتم ايداعه بتاريخ 16-02-2022 برقم ايداع    9841 الى   الزهيرى للحاق العمالة المصرية بالخارج

177 -  فى تاريج :29-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 110331   

وتم ايداعه بتاريخ 03-10-2017 برقم ايداع    36523 الى   فيترين لصناعه الملبس الجاهزه ش.ذ.م.م

178 -  فى تاريج :29-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 149804   

وتم ايداعه بتاريخ 16-06-2020 برقم ايداع    17470 الى   الخروج من العمل من تحت مظلة القانون رقم 72 

لسنة 2017 للعمل تحت مظلة القانون رقم 159 لسنة 1981

179 -  فى تاريج :29-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 150758   

وتم ايداعه بتاريخ 09-07-2020 برقم ايداع    20305 الى   المحمدى للمطاعم والمشروعات السياحية

180 -  فى تاريج :29-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 183874   

وتم ايداعه بتاريخ 27-03-2022 برقم ايداع    19470 الى   سيليكشن لمواد الدعاية والعلن  

Selection.Advertising
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181 -  فى تاريج :29-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 303579   

وتم ايداعه بتاريخ 08-04-1997 برقم ايداع    6986 الى   أ . د . م للصناعات الكيماوية  . ادميكو . شركة 

مساهمة مصرية مؤسسة وفقا لحكام القانون المصرى

182 -  فى تاريج :29-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 303579   

وتم ايداعه بتاريخ 25-05-2022 برقم ايداع    31675 الى   أ . د . م للصناعات الكيماوية .  ادميكو  .  شركة 

مساهمة مصرية مؤسسة وفقا لحكام القانون المصرى

183 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28155   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-10-2007 برقم ايداع    22236 الى   نيرمين عبد الواحد سيد عبد الواحد و شريكتها

184 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 41816   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-01-2001 برقم ايداع    2597 الى   المحبه للرخام والجرانيت ممدوح سامي شكر ا 

وشريكة

185 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 54996   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-10-2020 برقم ايداع    38539 الى   ديباك غاشيام باهيلوانى وشريكيه

186 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 54996   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-11-2011 برقم ايداع    21720 الى   ديباك غاشيام باهيلوانى وشريكيه)شركة تضامن(

187 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 54996   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-05-2022 برقم ايداع    30158 الى   ديباك غاشيام باهيلوانى وشريكيه

188 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 110443   

وتم ايداعه بتاريخ 09-10-2017 برقم ايداع    37087 الى   

الوطنية ريل استيت لدارة المشروعات

189 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 113530   

وتم ايداعه بتاريخ 03-12-2017 برقم ايداع    47405 الى   وضع الشركة تحت التصفية

190 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 146441   

وتم ايداعه بتاريخ 30-05-2022 برقم ايداع    33216 الى   ايفر جرين للسمدة والحاصلت الزراعية

191 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 146441   

وتم ايداعه بتاريخ 30-05-2022 برقم ايداع    33222 الى   ايفر جرين للسمدة والحاصلت الزراعية

192 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 187424   

وتم ايداعه بتاريخ 30-05-2022 برقم ايداع    32797 الى   بيراميكرز تكنولوجيز                     

Pyramakers    Technologies    ش.م.م

193 -  فى تاريج :31-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 41113   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-09-2009 برقم ايداع    19035 الى   فؤاد وديع جرجس شهات  وشريكيه

194 -  فى تاريج :31-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 41113   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-09-2009 برقم ايداع    19055 الى   فؤاد وديع جرجس شهات  وشريكيه

195 -  فى تاريج :31-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84709   وتم 

Mediterranean  ايداعه بتاريخ 13-07-2015 برقم ايداع    20721 الى   ميدتيرانيان بارتنرز للطاقة

Energy Partners

196 -  فى تاريج :31-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 139813   

وتم ايداعه بتاريخ 18-09-2019 برقم ايداع    38893 الى   عبدالباسط حسين عبداله على وشريكيه
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197 -  فى تاريج :31-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 143483   

وتم ايداعه بتاريخ 09-12-2019 برقم ايداع    52208 الى   رمضان خليفة عمرمحمد وشركاه

198 -  فى تاريج :31-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 173964   

وتم ايداعه بتاريخ 13-10-2021 برقم ايداع    48194 الى    تاج سكان للشعة
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الشخاص

1 - هيثم بكار عبد الفتاح السرنجاوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179077   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-1976 برقم ايداع   13041 تم التأشير فى تاريخ 27-10-1976  بــ :  ممثلً عن بنك مصر بدل من 

السيد الستاذ / احمد خالد صلح الدين

2 - عادل عبداللطيف على عبداللطيف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179077   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-1976 برقم ايداع   13041 تم التأشير فى تاريخ 27-10-1976  بــ :  الغاء حق التوقيع علي الشيكات 

والصرف للشركة الممنوح للسيد الستاذ / هشام احمد نور الدين محمد - عضو مجلس الداره - و منح حق التوقيع 

علي الشيكات والصرف من البنوك للشركة للسيد الستاذ / احمد محمد حلمي  - عضو مجلس الدارة  .   ثانيا : 

يكون حق التوقيع عن الشركة علي الشيكات والصرف من البنوك مزدوجا توقيع اول و توقيع ثان وفقا للتي :-   

1- توقيع اول للسيد الستاذ / عادل عبد اللطيف علي - رئيس مجلس الدارة  او السيد الستاذ / احمد محمد حلمي  

- عضو مجلس الدارة .  2- توقيع ثان للسيد الستاذ / اسامه عبد المنعم حسن - الموظف بالشركة  ؛ او السيد 

الستاذ / هاني فكري سليمان - الموظف بالشركة

3 - حازم محمد رفعت الجوهرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180024   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1976 برقم ايداع   16786 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1976  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

العامة للسياحة والفنادق ) ايجوث (

4 - عماد الدين محمد عاصم محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180024   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1976 برقم ايداع   16786 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1976  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

العامة للسياحة والفنادق ) ايجوث (

5 - جلل محمود حسنى عبد العاطى الصفتى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180024   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-12-1976 برقم ايداع   16786 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1976  بــ :  ممثل الشركة 

المصرية العامة للسياحة والفنادق )إيـچـوث(

6 - محمد احمد احمد السيد  جلل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180024   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1976 برقم ايداع   16786 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1976  بــ :  ممثل عن شركة الشمس 

للسكان والتعمير

7 - احمد حسن رجب حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180024   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1976 برقم ايداع   16786 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1976  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

العامة للسياحة والفنادق ) ايجوث (

8 - كمال محمد محمد زين الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180024   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1976 برقم ايداع   16786 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1976  بــ :  ممثل عن شركه المنتزه 

للسياحه و الستثمار

9 - أحمد سيد إبراهيم سيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    180024   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1976 برقم ايداع   16786 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1976  بــ :  ممثل الشركة المصرية العامة 

للسياحة والفنادق )إيـچـوث(

10 - محمد عبدالرحيم السيد حجازي  مدير عام   المقيد برقم قيد    181134   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-1977 برقم ايداع   3985 تم التأشير فى تاريخ 06-03-1977  بــ :  ومنحة كافة السلطات 

وصلحيات التوقيع الممنوحة للعضو المنتدب والواردة فى السجل التجارى الخاص بالشركة ومنحة الحق فى 

تفويض الغير فى كل او بعض من سلطاتة وصلحياتة

11 - حاتم محمد كمال عابد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    200068   وتم ايداعه بتاريخ    1979-12-09 

برقم ايداع   17321 تم التأشير فى تاريخ 09-12-1979  بــ :  تنفيذي الحق في بيع الصول المستهلكه و 

المستغني عنها في حدود مائه الف جنيه في العملية الواحده و كذلك السيارات مع تفويض سيادته في اتمام 

الجراءات اللزمه لتسجيل البيوع في الشهر العقاري
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12 - محمد مرشد محمد مرشد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    206619   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-1980 برقم ايداع   14983 تم التأشير فى تاريخ 09-10-1980  بــ :  ممثل عن بنك مصر بدل من 

السيده - تهانى محمد عبد الحليم عنتر

13 - احمد محمود محمد السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186906   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-1978 برقم ايداع   1110 تم التأشير فى تاريخ 22-11-1980  بــ :  غير متفرغ ممثلً عن الهيئة 

المصرية العامة للبترول.

14 - جمال محمود محمد القرعش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186906   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-1978 برقم ايداع   1110 تم التأشير فى تاريخ 22-11-1980  بــ :  غير متفرغ ممثلً عن الهيئة 

المصرية العامة للبترول

15 - اشرف عبدا احمد عبدالرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186906   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-1978 برقم ايداع   1110 تم التأشير فى تاريخ 22-11-1980  بــ :  غير متفرغ ممثلً عن الهيئة 

المصرية العامة للبترول.

16 - ابراهيم يحيى ابراهيم خطاب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186906   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-1978 برقم ايداع   1110 تم التأشير فى تاريخ 22-11-1980  بــ :  غير متفرغ ممثلً عن الهيئة 

المصرية العامة للبترول.

17 - محمد عبد العزيز حلمى اسماعيل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    186906   وتم 

ايداعه بتاريخ    23-01-1978 برقم ايداع   1110 تم التأشير فى تاريخ 22-11-1980  بــ :  لشركة إنبي 

عضو متفرغ ممثلً عن الهيئة المصرية العامة للبترول.

18 -  وليد لطفي حامد مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186906   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-1978 برقم ايداع   1110 تم التأشير فى تاريخ 22-11-1980  بــ :  غير متفرغ ممثلً عن شركة 

بتروجت.

19 - حسام الدين حسن محمود الطوبجى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    210397   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-1981 برقم ايداع   9069 تم التأشير فى تاريخ 11-04-1981  بــ :  ممثل عن البنك الهلى المصرى 

)جديد( بدل من السيد / حسام صلح الدين ابراهيم الحجار

20 - بدوى محمود بدوى احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    210397   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-1981 برقم ايداع   9069 تم التأشير فى تاريخ 11-04-1981  بــ :  ممثل عن البنك الهلى المصرى 

)جديد( بدل من السيد / عماد الدين سعيد عبد العزيز

21 - اشرف سميح صادق سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    210770   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-1981 برقم ايداع   6927 تم التأشير فى تاريخ 28-04-1981  بــ :  ممثل عن الشركة القابضة 

للدوية - بدل من محمد عبد الوهاب عبد الحميد

22 - تامر محمد احمد الحسيني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    210770   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-1981 برقم ايداع   6927 تم التأشير فى تاريخ 28-04-1981  بــ :  ممثل عن الشركة القابضة 

للدوية - بدل من محمد محمود عبدا شديد

23 - بسنت محمد محمد مدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    210770   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-1981 برقم ايداع   6927 تم التأشير فى تاريخ 28-04-1981  بــ :  ممثل عن الشركة القابضة 

للدوية - بدل من احمد السيد على ليله

24 - عبله يوسف عبدا حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    210770   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-1981 برقم ايداع   6927 تم التأشير فى تاريخ 28-04-1981  بــ :  ممثل عن شركة السكندرية 

للدوية - بدل من علء الدين السيد عمر

25 - احمد سعد الدين سيد جلل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    210770   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-1981 برقم ايداع   6927 تم التأشير فى تاريخ 28-04-1981  بــ :  ممثل عن شركة ممفيس للدوية 

- بدل من اسامه مصطفى عبد الباسط

26 - بهاء الدين احمد حلمي بدر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    220481   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-08-1982 برقم ايداع   13424 تم التأشير فى تاريخ 26-08-1982  بــ :  مده مجلس الدارة 

الحالى بنفس التشكيل وبذات الختصاصات
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27 - محمد زكريا محى الدين  ممثل   المقيد برقم قيد    26413   وتم ايداعه بتاريخ    25-10-1984 برقم 

ايداع   1666 تم التأشير فى تاريخ 11-11-1984  بــ :  ممثل عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية - بدل 

من مصطفى كامل عبد الباسط مصطفى هدهود

28 - الظافر احمد توفيق عبدالعال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72516   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1986 برقم ايداع   9957 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1986  بــ :  

29 - أحمد ابو اليزيد عبد الحافظ  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    72516   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-12-1986 برقم ايداع   9957 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1986  بــ :  

30 - احمد حسنين حسنى عبدالعزيزاحمد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    72516   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-12-1986 برقم ايداع   9957 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1986  بــ :  

31 - حجازى بلتاجى عبدالرازق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72516   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1986 برقم ايداع   9957 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1986  بــ :  ممثل لشركة مصر لتامينات 

الحياة - بدل من السيد الستاذ / ماجد صلح الدين محمد

32 - عيد محمد عبدا الحوت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72516   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1986 برقم ايداع   9957 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1986  بــ :  

33 - عادل حسين احمد ابراهيم ايوب  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    72516   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1986 برقم ايداع   9957 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1986  بــ :  

34 - مجدى الشاطر بصيلى عبد الجليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72516   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1986 برقم ايداع   9957 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1986  بــ :  

35 - الظافر احمد توفيق عبدالعال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72516   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1986 برقم ايداع   9957 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1986  بــ :  ممثل عن شركة السكر 

والصناعات التكاملية المصرية

36 - حازم فهمى عبد الحميد محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59948   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-1988 برقم ايداع   1701 تم التأشير فى تاريخ 30-03-1988  بــ :  ممثل عن شركة دله البركة 

القابضة البحرين - بدل من / جمال حسن عفيفى

37 - مدحت سيد محمد حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81031   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-1988 برقم ايداع   8823 تم التأشير فى تاريخ 07-12-1988  بــ :  ممثل عن شركة مصر للتامين

38 - محمد على حسن على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82378   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-1989 برقم ايداع   2864 تم التأشير فى تاريخ 06-04-1989  بــ :  خروج

39 - جيهان عبد الوهاب عوض ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85149   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-1990 برقم ايداع   852 تم التأشير فى تاريخ 01-02-1990  بــ :  ممثل لبنك السكندرية - بدل من 

الستاذ / خالد على بركات اعتبارا من 2022/3/1 وحتى 2023/2/28

40 - زينب خليل اسحاق خليل محمد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    85149   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-02-1990 برقم ايداع   852 تم التأشير فى تاريخ 01-02-1990  بــ :  

41 - عمرو ماهر عبد الحميد مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85149   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-1990 برقم ايداع   852 تم التأشير فى تاريخ 01-02-1990  بــ :  مستقل

42 - عمرو مصطفى على مصطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85149   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-1990 برقم ايداع   852 تم التأشير فى تاريخ 01-02-1990  بــ :  ممثل عن البنك الهلي المصري - 

تجديد تعيين مجلس ادارة الشركة لدورة مدتها ثلث سنوات

43 - معوض حسن حسنين الحبشى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85149   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-1990 برقم ايداع   852 تم التأشير فى تاريخ 01-02-1990  بــ :  خروج للوفاه

44 - جيهان عبد الوهاب عوض ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85149   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-1990 برقم ايداع   852 تم التأشير فى تاريخ 01-02-1990  بــ :  ممثلً عن بنك السكندرية  بدلً 

من الستاذ / خالد علي بركات

45 - عادل عبد الباري محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85149   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-1990 برقم ايداع   852 تم التأشير فى تاريخ 01-02-1990  بــ :  مستقل

Page 741 of 1274 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

46 - عضو مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85149   وتم ايداعه بتاريخ    1990-02-01 

برقم ايداع   852 تم التأشير فى تاريخ 01-02-1990  بــ :  مستقل

47 - طارق مصطفى شعبان النيال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85149   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-1990 برقم ايداع   852 تم التأشير فى تاريخ 01-02-1990  بــ :  ممثل لبنك ميد بنك

48 - حاتم شرف الدين محمد عبدة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85149   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-1990 برقم ايداع   852 تم التأشير فى تاريخ 01-02-1990  بــ :  ممثل عن بنك مصر

49 - ناجى سمير توما توماس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-1993 برقم ايداع   92 تم التأشير فى تاريخ 16-06-1993  بــ :  النظر في تعديل التوقيعات نيابه عن 

الشركه القرار وافق الحضور بالجماع على تفويض السيد / ناجى سمير توما توماس رئيس مجلس الدارة منفردا 

وتفويض السيد / ناجى سمير توما توماس رئيس مجلس الدارة و السيد / سيف ناجى سمير توما عضو مجلس 

إدارة المنتدب مجتمعين في التوقيع نيابه عن الشركه و تمثيلها امام البنوك و القيام بجميع المعاملت المصرفية 

والعمال القانونية ولهم الحق فى التوقيع على المستندات اللزمة للدارة واستلم الشيكات والمبالغ ولهم حق 

القتراض من البنوك بدون حد أقصي وحق توكيل الغير والتصالح وتفويض السيد / ناجى سمير توما توماس 

رئيس مجلس الدارة والسيد / محمد باسم بسام اتاسى عضو مجلس الدارة المنتدب مجتمعين في تمثيل الشركة 

أمام البنوك والقيام بجميع المعاملت المصرفيه والعمال القانونية ولهم الحق في التوقيع علي المستندات اللزمه 

للداره واستلم الشيكات والمبالغ ولهم حق توكيل الغير بالضافه للصلحيات المدرجه في السجل التجاري

50 - رانية بسام اتاس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92   وتم ايداعه بتاريخ    16-06-1993 برقم 

ايداع   92 تم التأشير فى تاريخ 16-06-1993  بــ :  خروج واستقاله

51 - اسميه سليم السمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92   وتم ايداعه بتاريخ    16-06-1993 برقم 

ايداع   92 تم التأشير فى تاريخ 16-06-1993  بــ :  بدل من السيده / رانية بسام اتاسى

52 - سيف ناجى سمير توما توماس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-1993 برقم ايداع   92 تم التأشير فى تاريخ 16-06-1993  بــ :  المنتدب  بدل من السيد/ظافر بولص 

ادمون انطاكي

53 - ظافر بولص ادمون انطاكي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-1993 برقم ايداع   92 تم التأشير فى تاريخ 16-06-1993  بــ :  خروج واستقاله

54 - جمال احمد حسن الشوا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    280859   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-01-1994 برقم ايداع   377 تم التأشير فى تاريخ 08-01-1994  بــ :  التجديد لمجلس ادارة 

الشركة لمدة جديدة بنفس التشكيل ونفس الصفات ونفس الصلحيات لمدة جديدة

55 - ياسر محمد فتحى عبدالهادى شمس الدين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    119   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-1994 برقم ايداع   138 تم التأشير فى تاريخ 25-06-1994  بــ :  

83 - عدنان طة محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    293365   وتم ايداعه بتاريخ    1996-01-20 

برقم ايداع   113 تم التأشير فى تاريخ 20-01-1996  بــ :  استقالة

84 - عمر اشرف سعد زغلول  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    293365   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-1996 برقم ايداع   113 تم التأشير فى تاريخ 20-01-1996  بــ :  ممثل عن شركة المهندسون 

المصريون للمقاولت والسكان المتكامل

85 - مصطفى السيد محمد درويش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    293365   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-1996 برقم ايداع   113 تم التأشير فى تاريخ 20-01-1996  بــ :  ممثل عن شركة المهندسون 

المصريون  للمشروعات العمرانية

106 - معوض حسن حسنين الحبشى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85149   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-1990 برقم ايداع   852 تم التأشير فى تاريخ 08-05-1996  بــ :  خروج للوفاه

107 - عمرو مصطفى على مصطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85149   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-1990 برقم ايداع   852 تم التأشير فى تاريخ 08-05-1996  بــ :  ممثل عن البنك الهلي المصري - 

تجديد تعيين مجلس ادارة الشركة لدورة مدتها ثلث سنوات
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56 - اياد جاسم محمد عبد المحسن الخرافى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    287569   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-02-1995 برقم ايداع   2482 تم التأشير فى تاريخ 12-02-1995  بــ :  ** ممثل عن شركة 

ماك القابضه للستثمار - الموافقة بالجماع على تعديل المفوضين بالتوقيع على حسابات الشركة طرف كافة 

البنوك المتعامل معها وعقود الشركة كالتالي :- اول توقيعات البنوك 1- السيد / اياد جاسم محمد عبدالمحسن 

الخرافي . توقيع منفردا 2-توقيع ثنائى باشتراك اى من المذكورين بالمجموعة )ا(مع اى من المذكورين بالمجموعة 

)ب( كمايلى :- المجموعة )ا( 1- السيد /محمد يحيى محمد راشد  2- السيدة / نيفين نبيه سعدا حنا  3- السيدة / 

رانيا خيرى عبدالفتاح حامد . المجموعة )ب( 1-السيد / محمد فريد عبدالواحد عبداللطيف  2- السيد / عماد 

عبدالسميع عبدالعليم  3- السيد / حسام محمد قدرى حسن 4- السيدة / هيام طه ابراهيم محمد 5- السيدة / هبه سيد 

عبدالرازق سيد    ثانيا:- توقيعات العقود  قرر المجلس الموافقة بالجماع على تعديل المفوضين بالتوقيع على 

عقود الشركة ) فيما عدا القروض والرهن والتسهيلت البنكية( وهم :- 1- السيد / اياد جاسم محمد عبدالمحسن 

الخرافي توقيع منفردا 2- توقيع ثنائى باشتراك اى من المذكورين بالمجموعة )ا( مع اى من المذكورين بالمجموعة 

) ب( كما يلى :-المحموعة )ا( 1- السيد / محمد يحيى محمد راشد 2- السيدة/ نيفين نبيه سعدا حنا 3- السيدة / 

رانيا خيرى عبدالفتاح حامد المجموعة )ب(1- السيد / محمد فريد عبدالواحد عبداللطيف 2- /السيد عماد عبدالسميع 

عبدالعليم  3-السيد / حسام محمد قدرى حسن 4- السيدة / هيام طه ابراهيم محمد 5- السيدة / هبه سيد عبدالرازق 

سيد وافق مجلس الدارة على تفويض السيد / اياد جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي بصفته رئيس مجلس إدارة 

الشركة في ابرام كافة العقود والمعاملت الداخلية ضمن اغراض الشركة وتحقيق اغراضها بالنقد أو بالجل وله 

الحق في القتراض والعتمادات والرهن والحصول على التسهيلت البنكية باسم الشركة امام جميع البنوك وعلى 

وجه العموم وابرام جميع التصرفات والمعاملت البنكية وتوقيع كل ما يلزم لذلك امام البنوك وماموريات الشهر 

العقارى وله حق توكيل الغير فى كل او بعض صلحيات الدارة وحق الغاء الوكالت .

57 - حامد الشيتي محمد علي الشيتي  مدير   المقيد برقم قيد    25360   وتم ايداعه بتاريخ    1995-04-16 

برقم ايداع   1659 تم التأشير فى تاريخ 16-04-1995  بــ :  مسئول الشركة

58 - احمد شوقى محمد السيد منتصر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    76464   وتم ايداعه بتاريخ    

13-05-1995 برقم ايداع   4110 تم التأشير فى تاريخ 13-05-1995  بــ :  والرئيس التنفيذي للشركة  - 

وافق المجلس بالجماع علي تفويض الستاذ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر العضو المنتدب للشئون المالية و 

الدارية والرئيس التنفيذي للشركة في التوقيع علي عقود تأسيس وتعديل وفسخ الشركات باسم الشركة وكذلك 

الندماج في الشركات لتحقيق مصلحة الشركة وله الحق في التوقيع علي هذه العقود امام الهيئة العامة للستثمار 

والشهر العقاري وله الحق في التعامل امام الهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والغرفة التجارية 

ومصلحة الضرائب والتأمينات الجتماعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والرقابة علي الصادرات والواردات 

والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي وله الحق في توكيل الغير في كل او بعض 

ما ذكر مع الحتفاظ بكافة الصلحيات الممنوحة له في السجل التجاري .

59 - زغلول قرار راغب تعلب  مدير   المقيد برقم قيد    11826   وتم ايداعه بتاريخ    10-06-1995 برقم 

ايداع   950 تم التأشير فى تاريخ 10-06-1995  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقاتها مع الغير ولهم في 

هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وكذلك يكون لكافة مديرين الشركة مجتمعين أو منفردين  أوسع السلطات في القيام 

بالمشتريات والمبادلت وشراء العقارات والرهون وكذلك الشتراك في المؤسسات الخري ورهن العقارات التي 

تمتلكها الشركة - وكافة العمال المتعلقة بنشاط الشركة وكذلك بيع وشراء أصول الشركة بما يحقق أغراضها - 

والتوقيع علي عقود بيع الوحدات الجاهزة -  ولهم أن يفوضوا غيرهم في كل أو بعض هذه العمال - ويكون لكل 

من السيد/ زغلول فرار راغب تعلب - والسيد/ مراد فرار راغب تعلب - مجتمعين أو منفردين  -  كافة السلطات 

للتعامل مع البنوك من حيث القتراض والرهن وفتح العتمادات وخطابات الضمان والسحب واليداع وكافة 

المعاملت البنكيه بأنواعها

60 - عمرو عبدالصبور قابيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25652   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-1995 برقم ايداع   2364 تم التأشير فى تاريخ 10-06-1995  بــ :  اعتماد تشكيل مجلس ادارة 

الشركة الحالى وتجديد تعيينة لدورة اخرى
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61 - شريف محمد يسرى  سعد زغلول محمد عويضه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    289601   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-06-1995 برقم ايداع   8705 تم التأشير فى تاريخ 17-06-1995  بــ :  ممثل عن 

شركة المهندسون المصريون للمقاولت والسكان المتكامل

108 - عمرو ماهر عبد الحميد مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85149   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-1990 برقم ايداع   852 تم التأشير فى تاريخ 08-05-1996  بــ :  مستقل

109 - وصفى نجيب مجلى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    296378   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-06-1996 برقم ايداع   9935 تم التأشير فى تاريخ 26-06-1996  بــ :  الموافقة على تجديد 

تعيين اعضاء مجلس الدارة لمدة ممثلة

62 - محمد احمد حجازي عبد العظيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    289601   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-1995 برقم ايداع   8705 تم التأشير فى تاريخ 17-06-1995  بــ :  ممثلً عن شركة المهندسون 

المصريون للستثمار العقاري العربي )ايدك( - تحديد صلحيات السادة أعضاء المجلس على النحو التالي : 

تفويض الستاذ/ محمد أحمد حجازي عبد العظيم رئيس مجلس الدارة والمهندس / شريف محمد يسري سعد 

زغلول عضو مجلس الدارة والستاذ / يوسف طارق سعد زغلول و الستاذ / سيف طارق سعد زغلول  ) لي 

اثنين مجتمعين أحدهما الستاذ / محمد أحمد حجازي عبد العظيم – رئيس مجلس الدارة( في حق تمثيل الشركة 

في علقاتها مع الغير و لهما في هذا الصدد أوسع السلطات في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام 

مأموريات الضرائب بكافة أنواعها وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة 

الوراق المالية والشهر العقاري وكذلك مأموريات الضرائب بكافة أنواعها ومأمورية ضرائب القيمة المضافة 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

وإصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

أغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وعقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم 

الشركة ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما 

ذكر

63 - يوسف طارق سعد زغلول  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    289601   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-1995 برقم ايداع   8705 تم التأشير فى تاريخ 17-06-1995  بــ :  ممثلً عن شركة المهندسون 

المصريون للمشروعات العمرانية

64 - سيف الدين طارق سعد زغلول  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    289601   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-1995 برقم ايداع   8705 تم التأشير فى تاريخ 17-06-1995  بــ :  ممثل عن شركة المهندسون 

المصريون للمقاولت والسكان المتكامل

65 - اسامة عبدالفتاح عبدالجليل باشا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    289601   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-1995 برقم ايداع   8705 تم التأشير فى تاريخ 17-06-1995  بــ :  ممثل عن شركة المهندسون 

المصريون للمقاولت والسكان المتكامل

66 - مؤمن السيد محمد درويش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    289601   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-1995 برقم ايداع   8705 تم التأشير فى تاريخ 17-06-1995  بــ :  ممثل عن شركة المهندسون 

المصريون للمقاولت والسكان المتكامل

67 - سامح يسري محمد أبو العطا  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    289601   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-06-1995 برقم ايداع   8705 تم التأشير فى تاريخ 17-06-1995  بــ :  

68 - ايوب  عدلى ايوب غطاس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25922   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-1995 برقم ايداع   3018 تم التأشير فى تاريخ 22-07-1995  بــ :  مع الحتفاظ بكافة الصلحيات 

لرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب الموجوده بالسجل التجاري كما هي .

69 - رافت رامس بترو فرج  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    25922   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-07-1995 برقم ايداع   3018 تم التأشير فى تاريخ 22-07-1995  بــ :  
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70 - نبيل جورج امين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25922   وتم ايداعه بتاريخ    1995-07-22 

برقم ايداع   3018 تم التأشير فى تاريخ 22-07-1995  بــ :  

71 - نرمين فاروق عبد السميع حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25922   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-1995 برقم ايداع   3018 تم التأشير فى تاريخ 22-07-1995  بــ :  

72 - اميره كمال علي مصطفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    290859   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-1995 برقم ايداع   12581 تم التأشير فى تاريخ 28-08-1995  بــ :  

73 - شوقي احمد عرفه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26743   وتم ايداعه بتاريخ    1995-11-27 

برقم ايداع   5130 تم التأشير فى تاريخ 27-11-1995  بــ :  خروج للوفاه

74 - محمد شوقى محمد عرفه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26743   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-1995 برقم ايداع   5130 تم التأشير فى تاريخ 27-11-1995  بــ :  

75 - فريد نصر ferid nasr  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26743   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-1995 برقم ايداع   5130 تم التأشير فى تاريخ 27-11-1995  بــ :  تفويض  السيد / فريد نصر – 

رئيس مجلس الدارة و السيد / وهرام روبين وهرام جفركيان - نائب رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب 

مجتمعين أو منفردين أو من ينوب عنهما في إدارة الشركة و التوقيع نيابة عنهما وتمثيلهما أمام كافة الجهات 

الحكومية و العامة و الخاصة و الغير و ابرام العقود باسم الشركة و لصالحها و إجراء كافة المعاملت البنكية و 

يشمل ذلك فتح و غلق الحسابات و تظهير الشيكات و السحب و اليداع و الحصول على القروض و التسهيلت 

الئتمانية وفتح العتمادات المستندية و التوقيع على عقود الرهن و القتراض و البيع و الشراء و كذلك لهما الحق 

في التوقيع على عقود البيع والشراء للعقارات و المنقولت والسيارات و ذلك باسم الشركة و نيابه عنها و يشمل 

ذلك التوقيع أمام مصلحة الشهر العقارى و التوثيق و إدارات المرور و ذلك ببيع السيارات الخاصة بالشركة بدون 

حد أقصى و لهما الحق في تفويض و توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .

76 - وهرام روبين وهرام جفركيان  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    26743   وتم 

ايداعه بتاريخ    27-11-1995 برقم ايداع   5130 تم التأشير فى تاريخ 27-11-1995  بــ :  

77 - سركيس بارسيك واهام كزليان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26743   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-1995 برقم ايداع   5130 تم التأشير فى تاريخ 27-11-1995  بــ :  

78 - ترو روبين وهرام جفركيان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26743   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-1995 برقم ايداع   5130 تم التأشير فى تاريخ 27-11-1995  بــ :  

79 - هشام عبد المنعم محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    293365   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-1996 برقم ايداع   113 تم التأشير فى تاريخ 20-01-1996  بــ :  استقالة

80 - ممدوح على منصور احمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    293365   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-1996 برقم ايداع   113 تم التأشير فى تاريخ 20-01-1996  بــ :  استقالة

81 - طارق سعد زغلول محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    293365   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-1996 برقم ايداع   113 تم التأشير فى تاريخ 20-01-1996  بــ :  

82 - صلح محمد احمد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    293365   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-1996 برقم ايداع   113 تم التأشير فى تاريخ 20-01-1996  بــ :  استقالة
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86 - محمد رافت سعيد العزبي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    293365   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-1996 برقم ايداع   113 تم التأشير فى تاريخ 20-01-1996  بــ :  ممثل عن شركة المهندسون 

المصريون للمقاولت والسكان المتكامل - تحديد اختصاصات السادة أعضاء مجلس الدارة - تم تفويض اللواء / 

محمد رأفت سعيد العزبي رئيس مجلس الدارة والمهندس / عمر أشرف سعد زغلول عضو مجلس الدارة  

والستاذ / طارق سعد زغلول عضو مجلس الدارة ) لي اثنين مجتمعين أحدهما اللواء / محمد رأفت سعيد 

العزبي – رئيس مجلس الدارة( في حق تمثيل الشركة في علقاتها مع الغير و لهما في هذا الصدد أوسع السلطات 

في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام مأموريات الضرائب بكافة أنواعها وجميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع الهيئة العامة للستثمار 

والهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الوراق المالية والشهر العقاري وكذلك مأموريات الضرائب بكافة أنواعها 

ومأمورية ضرائب القيمة المضافة وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل 

ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وعقود الشراء والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض 

والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك حق توكيل أو تفويض الغير في كل 

أو بعض ما ذكر

87 - امين محمد على مسعود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    635   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-1996 برقم ايداع   47 تم التأشير فى تاريخ 28-01-1996  بــ :  استقالة

88 - محمد علي محمد مسعود  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    635   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-1996 برقم ايداع   47 تم التأشير فى تاريخ 28-01-1996  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة

89 - علي محمد علي مسعود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    635   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-1996 برقم ايداع   47 تم التأشير فى تاريخ 28-01-1996  بــ :  والعضو المنتدب للشئون المالية 

والتجارية

90 - امنية على محمد على مسعود  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    635   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-1996 برقم ايداع   47 تم التأشير فى تاريخ 28-01-1996  بــ :  

91 - نرمين على محمد على مسعود  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    635   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-1996 برقم ايداع   47 تم التأشير فى تاريخ 28-01-1996  بــ :  

92 - اشرف عبدالعزيز صالح عزب بكر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    635   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-1996 برقم ايداع   47 تم التأشير فى تاريخ 28-01-1996  بــ :  

93 - مصطفى جلل مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    526   وتم ايداعه بتاريخ    

الموافقة على تعيين السيد المهندس/  28-02-1996 برقم ايداع   90 تم التأشير فى تاريخ 28-02-1996  بــ :  

سامى أحمد محمد عبدالمطلب – رقم قومى / 26701202601614 عضواً بمجلس إدارة الشركة المتحدة لنتاج 

العبوات            كممثل لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية وذلك          بدلً من السيد الستاذ / قطب 

سيد قطب , وكذلك تعيين السيد الستاذ / مصطفى جلل مصطفى درويش - رقم قومى / 26406222500219 

عضواً بمجلس إدارة  الشركة المتحدة لنتاج العبوات كممثل لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية وذلك 

بدلً من السيد   المهندس / عبدالفتاح محمود عبدا

94 - حسام حسين ناجى على سعد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    529   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-1996 برقم ايداع   95 تم التأشير فى تاريخ 03-03-1996  بــ :  الموافقة على تجديد مجلس الدارة 

وتبقى الصلحيات كما هى وارده بالسجل التجارى

95 - محمد زكى صادق احمد السويدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    529   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-1996 برقم ايداع   95 تم التأشير فى تاريخ 03-03-1996  بــ :  بدل من المرحوم المهندس / عباس 

محمد عباس زكى

96 - محمد سمير سيد عبد الفتاح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6514   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-1996 برقم ايداع   391 تم التأشير فى تاريخ 24-04-1996  بــ :  قبول العتذار
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97 - محمد حاتم  محمد احمد القورى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6514   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-1996 برقم ايداع   391 تم التأشير فى تاريخ 24-04-1996  بــ :  ممثل عن شركة فنادق البحر 

الحمر القايضة للستثمارات السياحية بدل من السيد / محمد سمير سيد عبدالفتاح

98 - محمود محمد محمود على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6514   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-1996 برقم ايداع   391 تم التأشير فى تاريخ 24-04-1996  بــ :  - مع منحه كافة صلحيات رئيس 

مجلس الدارة السابق وفقا لما هو وارد بالسجل التجاري للشركة

99 - زينب خليل اسحاق خليل محمد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    85149   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-02-1990 برقم ايداع   852 تم التأشير فى تاريخ 08-05-1996  بــ :  

100 - جيهان عبد الوهاب عوض ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85149   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-1990 برقم ايداع   852 تم التأشير فى تاريخ 08-05-1996  بــ :  ممثل لبنك السكندرية - بدل من 

الستاذ / خالد على بركات اعتبارا من 2022/3/1 وحتى 2023/2/28

101 - حاتم شرف الدين محمد عبدة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85149   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-1990 برقم ايداع   852 تم التأشير فى تاريخ 08-05-1996  بــ :  ممثل عن بنك مصر

102 - طارق مصطفى شعبان النيال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85149   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-1990 برقم ايداع   852 تم التأشير فى تاريخ 08-05-1996  بــ :  ممثل لبنك ميد بنك

103 - عضو مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85149   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-1990 برقم ايداع   852 تم التأشير فى تاريخ 08-05-1996  بــ :  مستقل

104 - عادل عبد الباري محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85149   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-1990 برقم ايداع   852 تم التأشير فى تاريخ 08-05-1996  بــ :  مستقل

105 - جيهان عبد الوهاب عوض ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85149   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-1990 برقم ايداع   852 تم التأشير فى تاريخ 08-05-1996  بــ :  ممثلً عن بنك السكندرية  بدلً 

من الستاذ / خالد علي بركات

110 - هاني نبيه عزيز برزي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    692   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-1996 برقم ايداع   353 تم التأشير فى تاريخ 09-07-1996  بــ :  وافق مجلس الدارة بالجماع على 

تأسيس شركة مساهمة مصرية قابضة تباشر نشاط الشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو 

زيادة رؤوس أموالها وفقاً لحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1995 برأس مال مصدر قدره حوالي 

خمسة مليون جنيه مصري وتأسيس شركة مساهمة مصرية للعمل بنشاط التمويل متناهي الصغر برأس مال 

مصدر قدره حوالي خمسة عشر مليون جنيه مصري كحد أدنى . كما وافق المجلس بالجماع على تفويض السيد 

المهندس/ هاني نبيه برزي - رئيس مجلس الدارة في اتخاذ كافة الجراءات اللزمة لتأسيس الشركتين والتوقيع 

على كافة المستندات اللزمة لتأسيس الشركتين أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية على سبيل المثال ل 

الحصر الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري وشركة مصر 

للمقاصة لليداع والقيد المركزي وبورصة الوراق المالية والغرف التجارية والتوقيع على عقود التأسيس والنظام 

الساسي والتوقيع أمام الشهر العقاري على التوكيلت الخاصة بتأسيس الشركات لصالح وكلء المؤسسين وتمثيل 

الشركة أمام الجهات الحكومية والغير حكومية وله الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

111 - احمد محمد كمال لطفى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    28563   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-09-1996 برقم ايداع   4253 تم التأشير فى تاريخ 17-09-1996  بــ :  ممثل الشركة المصريه 

للمشروعات الستثمارية

112 - حماده محمود قاسم  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    28563   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-09-1996 برقم ايداع   4253 تم التأشير فى تاريخ 17-09-1996  بــ :  ممثل الشركة المصريه 

للمشروعات الستثمارية

113 - ابراهيم مدحت مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28563   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-1996 برقم ايداع   4253 تم التأشير فى تاريخ 17-09-1996  بــ :  ممثل عن حصته فى راس المال 

- استقالة
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114 - محمد عادل محمود يسري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28563   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-1996 برقم ايداع   4253 تم التأشير فى تاريخ 17-09-1996  بــ :  ممثل عن حصته فى راس المال 

- استقالة

115 - احمد المعتصم بال النبراوى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    28563   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-1996 برقم ايداع   4253 تم التأشير فى تاريخ 17-09-1996  بــ :  للقطاع الفنى - ممثل الشركة 

المصريه للمشروعات الستثمارية

116 - حسن عبدالمنعم اسماعيل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    28563   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-1996 برقم ايداع   4253 تم التأشير فى تاريخ 17-09-1996  بــ :  لقطاع ادارة المشروعات - ممثل 

الشركة المصريه للمشروعات الستثمارية

117 - احمد عصام حسن محمد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28563   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-1996 برقم ايداع   4253 تم التأشير فى تاريخ 17-09-1996  بــ :  ممثل الشركة المصريه 

للمشروعات الستثمارية

118 - حسام الدين فهمى عبد الفتاح سعد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28629   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-1996 برقم ايداع   4382 تم التأشير فى تاريخ 24-09-1996  بــ :  

119 - محمد حلمى محمد حلمى محمد ابو عيطة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

298694   وتم ايداعه بتاريخ    13-10-1996 برقم ايداع   17473 تم التأشير فى تاريخ 13-10-1996  بــ 

:  تجديد مدة مجلس الدارة لفترة جديدة بنفس تشكيل المجلس السابق

120 - محمد هانى السيد ابراهيم العيوطى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109318   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-1996 برقم ايداع   10914 تم التأشير فى تاريخ 21-10-1996  بــ :  

121 - محسن محمد السيد العيوطى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    109318   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-10-1996 برقم ايداع   10914 تم التأشير فى تاريخ 21-10-1996  بــ :  

122 - السيد ايمن السيد ابراهيم العيوطي  عضو منتدب من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    109318   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-10-1996 برقم ايداع   10914 تم التأشير فى تاريخ 21-10-1996  بــ :  

123 - ايمن السيد ابراهيم العيوطى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    109318   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-10-1996 برقم ايداع   10914 تم التأشير فى تاريخ 21-10-1996  بــ :  

124 - احمد حسنى ابراهيم العيوطى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109318   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-1996 برقم ايداع   10914 تم التأشير فى تاريخ 21-10-1996  بــ :  

125 - حسام الدين موسى رمضان نصر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    76327   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-1996 برقم ايداع   7305 تم التأشير فى تاريخ 25-12-1996  بــ :  ان يكون حق الدارة والتوقيع 

على عقود البيع والشراء والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن مدير الشركة حسام الدين موسى 

رمضان وله تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وتمثيل الشركة امام كافة البنوك ولة الحق 

منفردا في بيع اصول وممتلكات الشركة من اراضى وعقارات واللت ومعدات وسيارات وغيرة من ممتلكات 

الشركة وذلك لصالح الشركة ولمصلحتها

126 - خروج شريك موصى  خروج شريك موصى مذكور بالعقد   المقيد برقم قيد    76327   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-12-1996 برقم ايداع   7305 تم التأشير فى تاريخ 25-12-1996  بــ :  

127 - عبد الرحمن بن حسن بن عباس شربتلى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    301134   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-12-1996 برقم ايداع   24665 تم التأشير فى تاريخ 31-12-1996  بــ :  - تعديل حق التوقيع 

على كافة حسابات الشركة لدى البنوك وفقا لمايلي :1- السيد / عبد الرحمن بن حسن بن عباس شربتلى - رئيس 

مجلس الدارة التوقيع منفردا على كافة التعاملت المصرفية للشركة لدى البنوك.2- تفويض السيد / فهد بن حسين 

بن علي شبكشي  – نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب في التوقيع على كافة التعاملت المصرفية لدى 

البنوك مجتمعا مع أي من السيد المهندس / حسن بن عبد الرحمن بن حسن شربتلى – نائب رئيس مجلس الدارة  

او السيد / هشام فاروق منصور علي القباني . على الشركة مراعاة سلطات التوقيع .

128 - جمال حامد بكر شركس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    301718   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-1997 برقم ايداع   1481 تم التأشير فى تاريخ 22-01-1997  بــ :  ممثل شركة الشروق للستثمار 

والتنمية الصناعيه والعمرانيه بدل من الستاذ / محمد جوده عبد ربه
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129 - عماد فتحى عبدالسميع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    301718   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-1997 برقم ايداع   1481 تم التأشير فى تاريخ 22-01-1997  بــ :  ممثل بنك الستثمار القومى بدل 

من الستاذة / سها اسماعيل احمد

130 - حلمي عبد السلم محمود الزيدى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    1667   وتم 

ايداعه بتاريخ    11-02-1997 برقم ايداع   104 تم التأشير فى تاريخ 11-02-1997  بــ :  

131 - سوزان عبدالسلم محمود الزيدي  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    1667   

وتم ايداعه بتاريخ    11-02-1997 برقم ايداع   104 تم التأشير فى تاريخ 11-02-1997  بــ :  

132 - سامر مصطفى محمد حسن  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    1667   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-1997 برقم ايداع   104 تم التأشير فى تاريخ 11-02-1997  بــ :  

133 - عبدالسلم محمود الزيدى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1667   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-1997 برقم ايداع   104 تم التأشير فى تاريخ 11-02-1997  بــ :  تعديل مجموعة التوقيع وذلك 

بإضافة السيد / سامر مصطفي محمد حسن بطاقة رقم قومي/ 27509188800094  وبذلك يصبح مجموعة 

التوقيع كل من :-  1.السيد / حلمى عبد السلم محمود الزيدى .  2.والسيدة / سوزان عبد السلم محمود الزيدى .  

3.والسيد / سامر مصطفي محمد حسن .   العضاء المنتدبين لهم الحق مجتمعين او منفردين أوسع السلطات في 

إدارة الشركة والتعامل والتوقيع باسمها في علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد مجتمعين او منفردين كافة 

الصلحيات او السلطات في تمثيل الشركة امام جميع الوزارات والجهات والمصالح الحكومية والغير حكومية ولهم 

حق التوقيع مجتمعين او منفردين نيابة عن الشركة على جميع الطلبات والنماذج والوراق والمستندات امام تلك 

الجهات المذكورة ولهم مجتمعين او منفردين اجراء وابرام كافة العقود والمعاملت والمشاركات والصفقات الداخلة 

ضمن غرض الشركة بالنقد او بالجل والمتضمنة شرط التحكيم وكذا تمثيل الشركة مجتمعين او منفردين امام 

المحاكم والهيئات القضائية وهيئات التحكيم بجميع أنواعها داخل وخارج جمهورية مصر العربية ولهم الحق 

مجتمعين او منفردين في التوقيع على عقود بيع وشراء أصول الشركة وكافة المقومات المادية والمعنوية 

والعقارات والسيارات والمركبات والتسجيل والتوقيع على تلك العقود امام كافة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق 

وكذا ترخيص وتجديد السيارات والمركبات والمملوكة للشركة بكافة أنواعها امام كافة جهات المرور المختصة 

ولهم الحق مجتمعين او منفردين في توقيع العقود المصرفية والمتضمنة عقود القروض والتسهيلت الئتمانية وفتح 

الحسابات بالبنوك والتوقيع امام البنوك وإصدار خطابات الضمان والسحب من البنوك وتظهير الشيكات 

والكمبيالت ورهن الودائع وكفالة الشركات وكافة المعاملت المصرفية والمالية كما لهم الحق مجتمعين او 

منفردين في تفويض الغير في كل او بعض ما تقدم .   وللسيد / سامر مصطفى محمد حسن له كافة الصلحيات 

فى تمثيل الشركة أمام جميع الوزارات والجهات والمصالح الحكومية والغير حكومية وله حق التوقيع نيابة عن 

الشركة على جميع الطلبات والنماذج والوراق والمستندات امام تلك الجهات المذكورة في حدود ل تتعدى مبلغ 

5000000 جنيها ) خمسة مليون جنيها مصريا فقط لغير ( كما له الحق في ابرام كافة العقود والمعاملت 

والمشاركات والصفقات الداخلة ضمن غرض الشركة بالنقد او بالجل والمتضمنة شرط التحكيم في حدود لتتعدى 

مبلغ 5000000 جنيها ) خمسة مليون جنيها فقط لغير ( كما له حق التوقيع على عقود شراء اصول الشركة 

وكافة المقومات المادية والمعنوية والسيارات والمركبات والتسجيل والتوقيع والتوقيع على تلك العقود امام كافة 

مكاتب الشهرالعقاري والتوثيق وكذا ترخيص وتجديد السيارات والمركبات المملوكة للشركة بكافة انواعها امام 

كافة جهات المرور المختصة وذلك في حدود 5000000 جنيها ) خمسة مليون جنيها فقط لغير (

134 - عبدالسلم محمود الزبدى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1667   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-1997 برقم ايداع   104 تم التأشير فى تاريخ 11-02-1997  بــ :  تجديد تعين مجلس الدارة لدورة 

جديدة بنفس صلحياتة السابقة

135 - سليم محمد العزه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    288739   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-1995 برقم ايداع   6034 تم التأشير فى تاريخ 18-02-1997  بــ :  اعادة تجديد مجلس الدارة

136 - وحيد لويس جندى ساويرس  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    288739   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-04-1995 برقم ايداع   6034 تم التأشير فى تاريخ 18-02-1997  بــ :  

137 - وسام وحيد لويس  جندى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    288739   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-1995 برقم ايداع   6034 تم التأشير فى تاريخ 18-02-1997  بــ :  
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138 - جيتندرا جاجديشبراساد سوني  مراقب مالى   المقيد برقم قيد    1025   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-1997 برقم ايداع   156 تم التأشير فى تاريخ 16-03-1997  بــ :  الموافقه علي منح حق التوقيع علي 

الشيكات الصادره من الشركه  للسيد المراقب المالي الجديد السيد/جيتندرا جاجديشبراساد سوني مجتمعا مع اي من 

الساده/ براشانت شيخار)عضو مجلس الداره المنتدب( او محمد عفيفي عفيفي)المدير المالي( وبذلك يصبح نظام 

حق التوقيع علي الشيكات الصادره من الشركه -السيد/براشانت شيخار مجتمعا مع اي من الساده/ جيتندرا 

جاجديشبراساد سوني /محمد عفيفي عفيفي وذلك بدون حد اقصي-السيد/جيتندرا جاجديشبراساد سوني مع السيد/ 

محمد عفيفي عفيفي وذلك حتي خمسه مليون جنيها مصريا

139 - خالد عبد ا حمد الزامل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1155   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-1997 برقم ايداع   375 تم التأشير فى تاريخ 19-05-1997  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

جديدة

159 - مصطفى ابراهيم حسين ابراهيم فوزى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31431   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-08-1997 برقم ايداع   4320 تم التأشير فى تاريخ 19-08-1997  بــ :  ممثل عن شركة 

Aspire capital holding for financial investments  اسباير كابيتال القابضه للستثمارات الماليه

160 - سيد مصطفي محمد حسن  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    31431   وتم ايداعه بتاريخ    

19-08-1997 برقم ايداع   4320 تم التأشير فى تاريخ 19-08-1997  بــ :  

161 - محمد عصام سيد احمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    31431   وتم ايداعه بتاريخ    1997-08-19 

برقم ايداع   4320 تم التأشير فى تاريخ 19-08-1997  بــ :  الثانى للشراف على فروع التنفيذ

140 - جان ونستون ريشار زهره  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    30861   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-06-1997 برقم ايداع   2922 تم التأشير فى تاريخ 12-06-1997  بــ :  تصحيح اسم السيد / 

جيوفاني زهرة بن ريتشارد  رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ممثلً عن شركة جيستل )جزر فيرجن 

البريطانية( B.V.I– وتوضيح بياناته ليصبح / جان ونستون ريشار زهره – ومحل الميلد السكندرية طبقاً 

لبطاقة الرقم القومي 24211240200131 – الجنسية ايطالي – من مواليد 24 /11 /1942 السكندرية .  

والموافقة على تجديد مدة عضوية مجلس الدارة الحالي لمدة ثلث سنوات قادمة مع الحتفاظ بنفس الصفات 

والصلحيات والسلطات المخولة لمجلس الدارة وبالخص كافة الصلحيات والسلطات الممنوحة والمخولة لكل 

من السيد / رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد / نائب رئيس مجلس الدارة . المذكورة بالسجل التجاري 

كما هى دون تعديل سوى ما ذكر .

141 - معتز عادل السيد السيد عيسى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    114324   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-07-1997 برقم ايداع   7790 تم التأشير فى تاريخ 02-07-1997  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية 30 - 4 - 2020

142 - مرزوق ناصر محمد عبدالمحسن الخرافي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114648   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-07-1997 برقم ايداع   8483 تم التأشير فى تاريخ 20-07-1997  بــ :  استقالة

143 - خالد وليد الفلح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114648   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-1997 برقم ايداع   8483 تم التأشير فى تاريخ 20-07-1997  بــ :  استقالة ممثل عن شركة الخليج 

للكابلت.

144 - ايمن عزب العزب رضوان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    306255   وتم ايداعه بتاريخ    

21-07-1997 برقم ايداع   14245 تم التأشير فى تاريخ 21-07-1997  بــ :  

145 - ايمن عزب العزب رضوان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    306255   وتم ايداعه بتاريخ    

21-07-1997 برقم ايداع   14245 تم التأشير فى تاريخ 21-07-1997  بــ :  
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146 - جمال مختار علي محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    301062   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-12-1996 برقم ايداع   24431 تم التأشير فى تاريخ 26-07-1997  بــ :  اعتماد تجديد مجلس 

الدارة وتحديد سلطاته - سلطات التوقيع وتمثيل الشركة : يملك حق تمثيل الشركة والتوقيع عنها أمام القضاء السيد 

الدكتور / رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا ولسيادته مع احد العضاء المنتدبين مجتمعين أو منفردين 

أوسع السلطات في تمثيل الشركة أمام الغير وكافة التعاملت أمام البنوك والقتراض بضمان أصول الشركة ولهما 

في سبيل ذلك رهن الصول للقتراض بضمانها وكافة الصلحيات في شراء وبيع وتأجير الصول الثابتة 

والمنقولة الخاصة بالشركة بكل انواعها ومشتملتها بما في ذلك السيارات والعقارات والراضي وغيرها والتوقيع 

علي عقود المعاوضة ولها حق قبول او رفض العطاءات والقروض والبت فيها والتوقيع أمام الشهر العقاري 

والمرور والكهرباء والتليفونات والغاز والضرائب بكافة مامورياتها وشعبها والهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبورصة المصرية وكافة الهيئات والمصالح الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام والخاص والفراد ولسيادتهما الحق في توكيل أو تفويض من يرونه في كل أو بعض ما ذكر

147 - فاطمة الزهراء مختار علي محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    301062   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1996 برقم ايداع   24431 تم التأشير فى تاريخ 26-07-1997  بــ :  

148 - عبدالحكيم مختار على محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    301062   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1996 برقم ايداع   24431 تم التأشير فى تاريخ 26-07-1997  بــ :  للشئون المالية والدارية

149 - محمد فهيم محمد حجاج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    301062   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1996 برقم ايداع   24431 تم التأشير فى تاريخ 26-07-1997  بــ :  

150 - محمد مختار علي محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    301062   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1996 برقم ايداع   24431 تم التأشير فى تاريخ 26-07-1997  بــ :  منتدب للشئون التجارية 

والتسويقية

151 - محمد حسن حسنين حسن  رئيس مجلس  من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    306751   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-08-1997 برقم ايداع   15635 تم التأشير فى تاريخ 11-08-1997  بــ :  - تجديد مدة مجلس 

الدارة الحالى لمدة ثلث سنوات جديدة . بذات الختصاصات . مع بقاء حق التوقيع عن الشركة ولدى البنوك كما 

هى دون ادنى تعديل .

152 - مصطفى ابراهيم حسين ابراهيم فوزى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31431   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-08-1997 برقم ايداع   4320 تم التأشير فى تاريخ 19-08-1997  بــ :  ممثل عن شركة 

 - Aspire capital holding for financial investments  اسباير كابيتال القابضه للستثمارات الماليه

اضافه بعض صلحيات التوقيع عن الشركه الي الصلحيات الممنوحه الحاليه علي النحو التالي : منح كل من 

السيد / سيد مصطفي محمد حسن ) العضو المنتدب ( والسيد / محمد عصام سيد احمد ) العضو المنتدب الثاني 

للشراف علي فروع التنفيذ ( مجتمعين , حق القتراض من البنوك والتوقيع علي عقود القتراض مع البنوك , مع 

البقاء علي كافه صلحيات التوقيع السابقه كما هي دون تغير .

153 - ايمن احمد سلطان محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31431   وتم ايداعه بتاريخ    

19-08-1997 برقم ايداع   4320 تم التأشير فى تاريخ 19-08-1997  بــ :  ممثل عن شركة اسباير كابيتال 

Aspire capital holding for financial investments القابضه للستثمارات الماليه

154 - محمد صبحى عبد الشافى سطوحى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31431   وتم ايداعه بتاريخ    

19-08-1997 برقم ايداع   4320 تم التأشير فى تاريخ 19-08-1997  بــ :  ممثل عن شركة اسباير كابيتال 

Aspire capital holding for financial investmentsالقابضه للستثمارات الماليه

155 - شيرين سيد محمد ندا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31431   وتم ايداعه بتاريخ    

19-08-1997 برقم ايداع   4320 تم التأشير فى تاريخ 19-08-1997  بــ :  ممثل عن شركه اسباير كابيتال 

Aspire capital holding for financial investments    القابضه للستثمارات الماليه

156 - كاميليا محمد ابراهيم عبد ا هلل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31431   وتم ايداعه بتاريخ    

19-08-1997 برقم ايداع   4320 تم التأشير فى تاريخ 19-08-1997  بــ :  مستقل غير متفرغ

157 - سعيد فرج غطاس فرج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31431   وتم ايداعه بتاريخ    

19-08-1997 برقم ايداع   4320 تم التأشير فى تاريخ 19-08-1997  بــ :  مستقل غير متفرغ
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158 - حسام الدين رمضان عبد الرحيم مرسي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31431   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-08-1997 برقم ايداع   4320 تم التأشير فى تاريخ 19-08-1997  بــ :  مستقل غير متفرغ

162 - عمر أشرف فتحى بيبرس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1397   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-1997 برقم ايداع   979 تم التأشير فى تاريخ 28-08-1997  بــ :  تجديد مدة عضوية السادة / رئيس 

واعضاء مجلس ادارة الشركة لمدة ثلث سنوات قادمة

163 - منصور متولى منصور ابوطالب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115981   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-1997 برقم ايداع   11485 تم التأشير فى تاريخ 22-09-1997  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات

164 - سعد الدين محمد عبد ا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    307943   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-1997 برقم ايداع   18859 تم التأشير فى تاريخ 25-09-1997  بــ :  تجديد مدة عضوية مجلس 

الدارة لفترة قادمة .  يملك حق التوقيع عن الشركة كلً من 1- د/ سعدالدين محمود عبدا سعد رئيس مجلس 

الدارة 2- أ/ أمال سعدالدين محمود عبدا نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 3- أ/ أميره سعدالدين 

محمود عبدا نائب رئيس مجلس الدارة 4- أ/ نهى سعدالدين محمود عبدا عضو مجلس الدارة 5- أ/ هدى 

سعدالدين محمود عبدا عضو مجلس الدارة أمام كافة الجهات الرسمية والحكومية والهيئة العامة للستثمار 

والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقارى )مجتمعين أو منفردين( .  وبالنسبة للتوقيع للبيع للنفس 

وللغير لصول الشركة المنقولة والثابتة والسيارات والتوقيع أمام البنوك والشيكات وعقود الرهن والقتراض 

والتسهيلت الئتمانية فيكون لى عضوين من العضاء الخمسة المذكوره عاليه )مجتمعين( .

165 - أمال سعد الدين محمود  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    307943   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-09-1997 برقم ايداع   18859 تم التأشير فى تاريخ 25-09-1997  بــ :  

166 - اميره سعد الدين محمود عبد ا  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    307943   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-09-1997 برقم ايداع   18859 تم التأشير فى تاريخ 25-09-1997  بــ :  

167 - نهى سعد الدين محمود عبد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    307943   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-1997 برقم ايداع   18859 تم التأشير فى تاريخ 25-09-1997  بــ :  

168 - ايه سعد الدين محمود عبدا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    307943   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-1997 برقم ايداع   18859 تم التأشير فى تاريخ 25-09-1997  بــ :  

169 - هدى سعد الدين محمود عبد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    307943   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-1997 برقم ايداع   18859 تم التأشير فى تاريخ 25-09-1997  بــ :  

170 - سيف الدين عبد السلم هيكل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8519   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-1997 برقم ايداع   1940 تم التأشير فى تاريخ 25-10-1997  بــ :  

171 - ناصر بدر حمود الرومضان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8519   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-1997 برقم ايداع   1940 تم التأشير فى تاريخ 25-10-1997  بــ :  

172 - اسما يوسف هيكل  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    8519   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-1997 برقم ايداع   1940 تم التأشير فى تاريخ 25-10-1997  بــ :  

173 - شركه مصر الكويت للتنميه العقاريه والسياحية  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8519   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-10-1997 برقم ايداع   1940 تم التأشير فى تاريخ 25-10-1997  بــ :  ممثل عن 

شركة مصر الكويت للتنميه العقاريه و السياحية

174 - ابراهيم محمد صلح الدين عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1548   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-1997 برقم ايداع   1272 تم التأشير فى تاريخ 23-11-1997  بــ :  عن الشركة المصرية 

للمشروعات الستثمارية

175 - فاطمه حنفى محمود الجولى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1548   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-1997 برقم ايداع   1272 تم التأشير فى تاريخ 23-11-1997  بــ :  عن بنك مصر

176 - مصطفي سالم طة الشناوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1548   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-1997 برقم ايداع   1272 تم التأشير فى تاريخ 23-11-1997  بــ :  عن البنك الهلي المصري

177 - حسين سعد زغلول محمد عيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1548   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-1997 برقم ايداع   1272 تم التأشير فى تاريخ 23-11-1997  بــ :  عن الكتتاب العام
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178 - طارق محمود عبد الحليم فتح ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1548   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-1997 برقم ايداع   1272 تم التأشير فى تاريخ 23-11-1997  بــ :  عن الكتتاب العام

179 - حسن احمد الدسوقى يونس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1548   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-1997 برقم ايداع   1272 تم التأشير فى تاريخ 23-11-1997  بــ :  مستقل

180 - علء الدين محمد فهمي احمد يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1548   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-1997 برقم ايداع   1272 تم التأشير فى تاريخ 23-11-1997  بــ :  مستقل

181 - مرفت محمد عشرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1548   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-1997 برقم ايداع   1272 تم التأشير فى تاريخ 23-11-1997  بــ :  عن الهيئة الوطنية للعلم

182 - طه محمد محمود احمد عبد العال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1548   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-1997 برقم ايداع   1272 تم التأشير فى تاريخ 23-11-1997  بــ :  عن الهيئة الوطنية للعلم

183 - أحمد حسين محمود سالمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1548   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-1997 برقم ايداع   1272 تم التأشير فى تاريخ 23-11-1997  بــ :  عن الهيئة الوطنية للعلم

184 - عبد الفتاح عبد المعز على اسماعيل الجبالى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1548   

وتم ايداعه بتاريخ    23-11-1997 برقم ايداع   1272 تم التأشير فى تاريخ 23-11-1997  بــ :  وافقت 

الجمعية العامة العادية بنسبة 99.362 % من السهم الممثلة في الجتماع علي تشكيل مجلس الدارة الجديد علي 

النحو المتقدم لمدة ثلثة سنوات إعمالً للمادة )43,21( من النظام الساسي للشركة والكتاب الدوري للهيئة العامة 

للرقابة المالية وقرار مجلس الهيئة العامة للرقابة المالية المشار اليهما بعاليه

185 - مجدى عبد الفتاح لشين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1548   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-1997 برقم ايداع   1272 تم التأشير فى تاريخ 23-11-1997  بــ :  عن الهيئة الوطنية للعلم

186 - ايمن عبد الخالق يونس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1548   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-1997 برقم ايداع   1272 تم التأشير فى تاريخ 23-11-1997  بــ :  عن بنك الستثمار القومي

187 - هاله محمود محمد متولى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1548   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-11-1997 برقم ايداع   1272 تم التأشير فى تاريخ 23-11-1997  بــ :  عن بنك الستثمار 

القومي

188 - نعمات محمد أحمد علي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1548   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-1997 برقم ايداع   1272 تم التأشير فى تاريخ 23-11-1997  بــ :  عن بنك الستثمار القومي

189 - سمير على عبد الكريم محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1619   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-1998 برقم ايداع   27 تم التأشير فى تاريخ 13-01-1998  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة ثلث 

سنوات تبدا من تاريخ 2022/5/8 وتنتهى فى 2025/5/7

190 - احمد فاروق عبد الحميد الجندى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    120899   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-1998 برقم ايداع   6180 تم التأشير فى تاريخ 27-05-1998  بــ :  

191 - عاصم محمد عبد المنعم محمد محمد البرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120899   وتم 

ايداعه بتاريخ    27-05-1998 برقم ايداع   6180 تم التأشير فى تاريخ 27-05-1998  بــ :  

206 - مصطفي عبد العال مرجان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1015   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-1998 برقم ايداع   3042 تم التأشير فى تاريخ 12-07-1998  بــ :  استقالة

207 - جابر عبد السميع ابو العنين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1015   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-1998 برقم ايداع   3042 تم التأشير فى تاريخ 12-07-1998  بــ :  استقالة

208 - محمد عبد الحميد يحيى عبد الحميد سليمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    315555   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-07-1998 برقم ايداع   13074 تم التأشير فى تاريخ 29-07-1998  بــ :  
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192 - امير فاروق فؤاد مشرقى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120899   وتم ايداعه بتاريخ    

يكون للسيد/ امير فاروق  27-05-1998 برقم ايداع   6180 تم التأشير فى تاريخ 27-05-1998  بــ :  1.

فؤاد مشرقي رئيس مجلس الدارة ويكون للسيد المهندس/ احمد فاروق عبد الحميد الجندي العضو المنتدب الحق 

في تمثيل الشركة والتوقيع منفردين أمام جميع الهيئات الحكومية والغير حكومية علي سبيل المثال ل الحصر 

مكاتب التوثيق والشهر العقاري والسجل التجاري والغرفة التجارية ومكاتب القوة العاملة ومصلحة الضرائب 

بجميع مأمورياتها وهيئة البريد والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة 

التأمينات الجتماعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واتحاد الصناعة والتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء 

والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجميع 

الوزارات والمحافظات وفي التوقيع علي ميزانيات الشركة والتوقيع علي العقود الخاصة بتعاقدات الشركة مع 

يكون للسيد/ امير فاروق فؤاد مشرقي رئيس مجلس الدارة الحق في  العملء وذلك لتسيير اعمال الشركة  2.

تمثيل الشركة منفردا امام جميع المؤسسات المالية والبنوك والحق في البيع والشراء للصول وكافة ممتلكات 

الشركة وكذلك عقد البيع والرهن والقرض والحق في رهن الصول والحصول على التسهيلت الئتمانية من 

البنوك والقتراض وتقديم الضمانات والكفالت والستثمار في الشركات وشراء وبيع السهم من شركات أخرى 

التوقيع على باقي  كما له الحق في تفويض او توكيل الغير في كل أو بعض من الختصاصات الممنوحة له  3.

اختصاصات الشركة لثنين مجتمعين من السادة التي أسمائهم: للسيد المهندس/ أحمد فاروق عبد الحميد الجندي 

العضو المنتدب - السيد الستاذ / عمرو مصطفى حسين السلنكلي عضو مجلس الدارة - السيد الستاذ أيمن كمال 

تكون الختصاصات المشار إليها كالتالي: التوقيع نيابة عن الشركة امام كافة  ثابت نخله المدير المالي.  4.

المؤسسات المالية والبنوك ولهم الحق في فتح حسابات والتوقع نيابة عن الشركة على الشيكات والشيكات 

المصرفية والشيكات مقبولة الدفع التحويلت البنكية داخل وخارج مصر - وتحويلت مستحقات العاملين - وفتح 

العتمادات المستندية - وإصدار خطابات الضمان بأنواعها  المختلفة -  والتوقع علي نماذج تمويل وارادات 

للتجار أو النتاج و التعهدات الخاصة بالدفعات المقدمة والتحصيلت المستندية -  وايصالت امانة بضائع 

ومستندات برسم التحصيل ونماذج اقرار بالعناصر الواردة بالقيمة للغراض الجمركية - نماذج إقرار عن السلع  

الواردة للستخدام الخاص ونماذج مستلزمات النتاج أو مكوناته الواردة للمشروعات النتاجية / الخدمية و عقد 

فتح اعتماد بضمان  تنازل والتنازل عن مستحقات الشركة لصالح  البنوك - وطلب إصدار دفاتر الشيكات والتوقيع 

علي تفويضات العاملين الصادرة للبنك -  وربط وفك الودائع وشراء العملت الجنبية -  ومصادقة التوقيعات 

وكذلك في كل ما تم تفويضه من السيد رئيس مجلس الدارة

193 - عماد جميل صبحى برسوم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120899   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-1998 برقم ايداع   6180 تم التأشير فى تاريخ 27-05-1998  بــ :  ) استقالة (  .

194 - عمرو مصطفي حسين السلنكلي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120899   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-1998 برقم ايداع   6180 تم التأشير فى تاريخ 27-05-1998  بــ :  

195 - اشرف مصطفي كمال مرسي محمد الخطيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120899   وتم 

ايداعه بتاريخ    27-05-1998 برقم ايداع   6180 تم التأشير فى تاريخ 27-05-1998  بــ :  

196 - نينا البير نجم صايغ  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    33814   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-1998 برقم ايداع   2812 تم التأشير فى تاريخ 03-06-1998  بــ :  تجديد مده مجلس الداره الشركة 

لمده ثلث سنوات من تاريخ 2021/3/31

197 - رينو دينيس بيدولت  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    925   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-1998 برقم ايداع   2806 تم التأشير فى تاريخ 01-07-1998  بــ :  ممثل لشركة شركة آ. جي. إس. 

A.G.S. Holding SA هولدينج

198 - الن ايلى تايب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    925   وتم ايداعه بتاريخ    01-07-1998 برقم 

A.G.S. – ايداع   2806 تم التأشير فى تاريخ 01-07-1998  بــ :  ممثل لشركة شركة آ. جي. إس. هولدينج

Holding SA   - وافقت الجمعية العامة بالجماع على حق رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة 

في التوقيع نيابة عن الشركة في كل ما يخص النشطة اليومية للشركة وتيسير أعمال الدارة العتيادية للشركة 

والتي ل تشمل العقود أو التفاقيات أو المستندات غير العتيادية و التي تخرج عن إطار المعاملت اليومية وذلك 

ش للختصاصات والصلحيات التي حددها القانون كله وفقا
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199 - جيل تايب فرنسا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    925   وتم ايداعه بتاريخ    1998-07-01 

A.G.S. برقم ايداع   2806 تم التأشير فى تاريخ 01-07-1998  بــ :  ممثل لشركة آ. جي. إس.  باريس

 Paris

200 - تامر محمد ابو السعود ابو طالب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1015   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-1998 برقم ايداع   3042 تم التأشير فى تاريخ 12-07-1998  بــ :  ممثل عن شركة كاتو للستثمار 

ش.م.م- تجديد مده مجلس الدارة لمده ثلث سنوات

201 - محمد طلعت محمود ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1015   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-1998 برقم ايداع   3042 تم التأشير فى تاريخ 12-07-1998  بــ :  ممثل عن شركة كاتو للستثمار 

ش.م.م- غير متفرغ

202 - زياد محمود رمزي عبد المقصود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1015   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-1998 برقم ايداع   3042 تم التأشير فى تاريخ 12-07-1998  بــ :  ممثل عن شركة كاتو للستثمار 

ش.م.م- غير متفرغ

203 - احمد هشام محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1015   وتم ايداعه بتاريخ    1998-07-12 

برقم ايداع   3042 تم التأشير فى تاريخ 12-07-1998  بــ :  استقالة

204 - احمد القدري سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1015   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-1998 برقم ايداع   3042 تم التأشير فى تاريخ 12-07-1998  بــ :  استقالة

205 - محمود صبري الشبراوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1015   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-1998 برقم ايداع   3042 تم التأشير فى تاريخ 12-07-1998  بــ :  استقالة

209 - داليا احمد عبد الفتاح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    315555   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-1998 برقم ايداع   13074 تم التأشير فى تاريخ 29-07-1998  بــ :  

210 - ماجد محمد رمضان ابو سعده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    315555   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-1998 برقم ايداع   13074 تم التأشير فى تاريخ 29-07-1998  بــ :  

211 - نسرين سيد عبد الفتاح عبد العال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122350   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-1998 برقم ايداع   9423 تم التأشير فى تاريخ 10-08-1998  بــ :  غير تنفيذى - غير مستقل

212 - مصطفى اسماعيل صلح عبد المجيد العبد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122350   وتم 

ايداعه بتاريخ    10-08-1998 برقم ايداع   9423 تم التأشير فى تاريخ 10-08-1998  بــ :  غير تنفيذى - 

مستقل

213 - عبد الحميد بلبول ابراهيم ممحمد بلبول  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122350   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-08-1998 برقم ايداع   9423 تم التأشير فى تاريخ 10-08-1998  بــ :  غير تنفيذى - مستقل

214 - سمية عبد العزيز حسن الخطيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122350   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-1998 برقم ايداع   9423 تم التأشير فى تاريخ 10-08-1998  بــ :  غير تنفيذى - مستقل

215 - عبدا احمد عبدالرحمن عنانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122350   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-1998 برقم ايداع   9423 تم التأشير فى تاريخ 10-08-1998  بــ :  استقالة

216 - احمد عادل عطية السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122350   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-1998 برقم ايداع   9423 تم التأشير فى تاريخ 10-08-1998  بــ :  تنفيذى - غير مستقل - الموافقة 

على منح الستاذ / أحمد عادل عطيه السيد , رئيس مجلس الدارة و الستاذ/ هيثم فايز داود رضوان , نائب 

رئيس مجلس الدارة , منفردين أو مجتمعين صلحيات التوقيع على العقود و لهم الحق فى التوقيع أمام الجهات 

الحكومية وغيرها من الجهات غير الحكومية و صلحيات التوقيعات البنكيه  و فتح الحسابات البنكية لدي جميع 

البنوك المصرية و الجنبية و السحب و اليداع من حسابات الشركة و إجراء أى معاملت بنكية و التوقيع نيابة 

عن الشركة مع البنوك ولهم الحق في التوقيع أمام الشهر العقاري والتوثيق و صلحيات التوقيع أمام البورصة 

المصرية و شركة مصر للمقاصة و جميع الهيئات و لهم الحق فى التوقيع على عقود البيع ولهم فى ذلك إتخاذ كافة 

الجراءات اللزمة لتمام عملية نقل الملكية و إجراءات الشهر العقارى و التوقيع على عقود البيع و التوكيلت 

أمام الشهر العقارى وهيئه المساحه .

217 - هيثم فايز داود رضوان  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122350   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-1998 برقم ايداع   9423 تم التأشير فى تاريخ 10-08-1998  بــ :  تنفيذى - غير مستقل
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218 - اسامة محمد محمد شومان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    122350   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-1998 برقم ايداع   9423 تم التأشير فى تاريخ 10-08-1998  بــ :  تنفيذى - غير مستقل

219 - محمود عادل عطيه السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122350   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-1998 برقم ايداع   9423 تم التأشير فى تاريخ 10-08-1998  بــ :  ممثل عن شركة بريميير 

القابضة للستثمارات المالية - غير تنفيذى غير مستقل

220 - احمد احمد زكى خضير  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1246   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-08-1998 برقم ايداع   3676 تم التأشير فى تاريخ 15-08-1998  بــ :  إعادة تشكيل مجلس 

الدارة للدورة الجديدة لمدة ثلث سنوات وتحديد اختصاصات مجلس الدارة على النحو التالى : يمثل رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب الشركة في علقتها مع الغير ولـه منفرداً في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . ولرئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب منفرداً الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الهيئات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع 

على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق 

توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

221 - مصطفى احمد زكى خضير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1246   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-1998 برقم ايداع   3676 تم التأشير فى تاريخ 15-08-1998  بــ :  

222 - سمر احمد زكي خضير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1246   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-1998 برقم ايداع   3676 تم التأشير فى تاريخ 15-08-1998  بــ :  

223 - محمد احمد زكي خضير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1246   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-1998 برقم ايداع   3676 تم التأشير فى تاريخ 15-08-1998  بــ :  

224 - اسامة فراج سعد محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1307   وتم ايداعه بتاريخ    1998-08-22 

برقم ايداع   3834 تم التأشير فى تاريخ 22-08-1998  بــ :  

270 - خليل عبدالباسط خليل  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    322750   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-1999 برقم ايداع   8802 تم التأشير فى تاريخ 22-05-1999  بــ :  غير تنفيذي

271 - مصطفى عبد الصمد عبد النبى ابو العل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    322750   

وتم ايداعه بتاريخ    22-05-1999 برقم ايداع   8802 تم التأشير فى تاريخ 22-05-1999  بــ :  تنفيذى - 

ممثل عن نفسه - الموافقة على تشكيل مجلس ادارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلث سنوات تنتهى بانتهاء اعمال 

الجمعية العامة العادية التى تعقد لعتماد القوائم المالية عن السنه المالية المنتهيه فى 31 / 12 / 2024

272 - طارق مصطفى عبدالصمد عبدالنبى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    

322750   وتم ايداعه بتاريخ    22-05-1999 برقم ايداع   8802 تم التأشير فى تاريخ 22-05-1999  بــ :  

ممثل عن نفسه

273 - احمد وليد حسن محى فؤاد العجيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    322750   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-1999 برقم ايداع   8802 تم التأشير فى تاريخ 22-05-1999  بــ :  غير تنفيذي - ممثل عن الهلى 

للتنمية والستثمار

274 - سامح فاروق محي الدين محمد حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    322750   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-05-1999 برقم ايداع   8802 تم التأشير فى تاريخ 22-05-1999  بــ :  غير تنفيذي - ممثل 

عن الهلى للتنمية والستثمار

275 - علي مصطفي محمد مصطفي عوف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3152   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-1999 برقم ايداع   2964 تم التأشير فى تاريخ 07-06-1999  بــ :  ممثلً لشركة الهرام للستثمار
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225 - صلح الدين محمد احمد عثمان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1310   وتم 

ايداعه بتاريخ    22-08-1998 برقم ايداع   3853 تم التأشير فى تاريخ 22-08-1998  بــ :  له الحق في 

التوقيع منفردا عن الشركة على عقود البيع البتدائية والنهائية والتصرف للنفس او للغير واعطاء المخالصة عن 

كامل الثمن وعقود اليـجار وذلك بشأن قرية- أريج السخنة- )بموجب قرار التخصيص رقم )9( لسنة 2000 

وقـرار التخصيص رقم )11( بتاريخ 14/4/2014م والصادر من الهيئة العامة للتنمية السياحية  لشركة الواحة 

للتنمية السياحية (, كما له الحق في بيع كامل أرض وبناء كامل وحدات وشاليهات وفيلت وفندق قرية أريج 

السخنة والمقامة على قطعة الرض الكائنة بمنطقة العين السخنة - مركز جنوب أبو الدرج السياحي ساحل خليج 

السويس - محافظة السويس وكذلك التوقيع منفردا عن الشركة ولدى المصارف والبنوك وكذا التوقيع على الشيكات 

الخاصة بالشركة وفتح حسابات باسم الشركة وله حدود ماليه قصوى كما له الحق في ابرام عقود القتراض وعقود 

الرهن وحولت الحق والقرار , كما له الحق في التعامل مع الهيئة العامة للتنمية السياحية وكافة الجهات الحكومية 

والشهر العقاري والمساحة والضرائب العامة وكافة المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء وتليفونات وغاز 

وذلك بشأن القرية وله في سبيل ذلك كافة الصلحيات

226 - مصطفى عباس مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1310   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-1998 برقم ايداع   3853 تم التأشير فى تاريخ 22-08-1998  بــ :  

227 - يوسف هشام حمدى بدوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1310   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-1998 برقم ايداع   3853 تم التأشير فى تاريخ 22-08-1998  بــ :  

228 - نسرين موفق جمال العلبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1310   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-1998 برقم ايداع   3853 تم التأشير فى تاريخ 22-08-1998  بــ :  

229 - رشا محمد احمد عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1310   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-1998 برقم ايداع   3853 تم التأشير فى تاريخ 22-08-1998  بــ :  

230 - دانا صلح الدين محمد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1310   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-1998 برقم ايداع   3853 تم التأشير فى تاريخ 22-08-1998  بــ :  

231 - روان صلح الدين محمد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1310   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-1998 برقم ايداع   3853 تم التأشير فى تاريخ 22-08-1998  بــ :  

232 - انكوش ارورا ANKUSH ARORA  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118396   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-01-1998 برقم ايداع   567 تم التأشير فى تاريخ 14-09-1998  بــ :  ورئيس تنفيذي -  يمثل 

الرئيس التنفيذي الشركة أمام القضاء والغير . استقالة كعضو مجلس ادارة - استدراكا للخطأ الوارد فى السجل 

التجارى بالتأشيرة رقم 24605 بتاريخ 2 / 6 / 2021

233 - راجيف شابا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118396   وتم ايداعه بتاريخ    1998-01-14 

برقم ايداع   567 تم التأشير فى تاريخ 14-09-1998  بــ :  ممثل شركة ماك فور اوتو تريدينج ليميتد - استقالة 

كعضو مجلس ادارة - استدراكا للخطأ الوارد فى السجل التجارى بالتأشيرة رقم 24605 بتاريخ 2 / 6 / 2021

234 - محمد عادل محمد عبدالعزيز خضر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118396   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-01-1998 برقم ايداع   567 تم التأشير فى تاريخ 14-09-1998  بــ :  ممثل شركة ماك العالمية 

ش.م.ح - استقالة كعضو مجلس ادارة منتدب . استدراكا للخطأ الوارد فى السجل التجارى بالتأشيرة رقم 24605 

بتاريخ 2 / 6 / 2021

235 - رائد مصطفى محمد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118396   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-1998 برقم ايداع   567 تم التأشير فى تاريخ 14-09-1998  بــ :  ممثل شركة ماك تكنيكال ليميتد . 

استقالة كعضو مجلس ادارة - استدراكا للخطأ الوارد فى السجل التجارى بالتأشيرة رقم 24605 بتاريخ 2 / 6 / 

2021

236 - محمد يونس منصور لطفى منصور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118396   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-01-1998 برقم ايداع   567 تم التأشير فى تاريخ 14-09-1998  بــ :  غير تنفيذي-  ممثل 

شركة ماك العالمية ش.م.ح . استقالة كرئيس مجلس ادراة - استدراكا للخطأ الوارد فى السجل التجارى بالتأشيرة 

رقم 24605 بتاريخ 2 / 6 / 2021
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237 - محمود لطفى اسماعيل محمود لطفى منصور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118396   وتم 

ايداعه بتاريخ    14-01-1998 برقم ايداع   567 تم التأشير فى تاريخ 14-09-1998  بــ :  ممثل شركة ماك 

العالمية ش.م.ح - استقالة كنائب رئيس مجلس ادارة - استدراكا للخطأ الوارد فى السجل التجارى بالتأشيرة رقم 

24605 بتاريخ 2 / 6 / 2021

238 - يس ابراهيم لطفى منصور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118396   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-1998 برقم ايداع   567 تم التأشير فى تاريخ 14-09-1998  بــ :  ممثل شركة ماك فور اوتو تريدينج 

ليميتد - استقالة كعضو مجلس ادارة - استدراكا للخطأ الوارد فى السجل التجارى بالتأشيرة رقم 24605 بتاريخ 2 

2021 / 6 /

276 - عبد الحليم راضى عبد الحليم  عبد الرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3152   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-06-1999 برقم ايداع   2964 تم التأشير فى تاريخ 07-06-1999  بــ :  ممثلً لشركة الهرام 

للستثمار - خلفاً للستاذ / حسن فتحي عبد الحفيظ

277 - هشام حسن محمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3152   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-1999 برقم ايداع   2964 تم التأشير فى تاريخ 07-06-1999  بــ :  ممثلً لشركة الهرام للستثمار - 

خلفاً للستاذ / أشرف أمين محمد أمين

290 - رؤوف رفله اسعدروفائيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1520   وتم ايداعه بتاريخ    

12-08-1999 برقم ايداع   632 تم التأشير فى تاريخ 12-08-1999  بــ :  

291 - سامح محمد احمد شتات  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    308249   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-10-1997 برقم ايداع   19706 تم التأشير فى تاريخ 28-08-1999  بــ :  تجديد مده مجلس 

الدارة لمده ثلث سنوات

341 - ناصر محمد محى الدين عبد الحميد الرفاعى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5962   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-10-2000 برقم ايداع   5477 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2000  بــ :  ممثل عن صندوق 

التحسين خلفا للسيد اللواء / علء الدين محمد مصطفى الحمدى

342 - السيد احمد اسماعيل محسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2500   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-1999 برقم ايداع   534 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2000  بــ :  تجديد عضوية مجلس الدارة لمدة 

اخرى وتكون بذات الصلحيات الواردة بالسجل التجارى والممنوحة لهم من قبل

343 - رجب جودة عبدالعزيز محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    6190   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2000 برقم ايداع   6337 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2000  بــ :  

344 - عمرو محمد كامل مرسي شديد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    6210   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-11-2000 برقم ايداع   6430 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2000  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة الحالى

391 - شركه مصر للتامين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53838   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2001 برقم ايداع   3878 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2001  بــ :  ويمثلها عضو

392 - التحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53838   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-10-2001 برقم ايداع   3878 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2001  بــ :  ويمثلها عضو

393 - بنك مصر ويمثلة عضو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53838   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2001 برقم ايداع   3878 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2001  بــ :  ويمثلة عضو
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239 - بلل حمزه طلعت محمد على سعد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1878   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-1998 برقم ايداع   527 تم التأشير فى تاريخ 05-10-1998  بــ :  ان يكون حق التوقيع عن الشركة 

و لدى البنوك توقيعات منفردا لكل من    حمزة طلعت محمد على رئيس مجلس الدارة و السيد بلل حمزة طلعت 

محمد عضو مجلس الدارة و السيد حمزة طلعت محمد و السيد بلل حمزة طلعت محمد لهما حق التوقيع على 

معاملت الشركة و بتعهداتها بكافة أنواعها و درجاتة و التوقيع نيابة عن الشركة و تمثيلها امام الجهات الحكومية 

و غير الحكومية امام مصلحة الشهر العقارى و التوثيق و القطاع العام و قطاع العمال  و القطاع الخاص و 

مصلحة التسجيل التجارى و الهيئة العامة للستثمار و المناطق و هيءة الرقابة المالية و سوق المال و كافة 

الوزارة و الهيئات بالدولة و مصلحة الضرائب و القيمة المضافة و الهيئة العامة للتأمينات الجتماعية و الشهر 

العقارى و إدارة المرور فى تجديد و تراخيص السيارات و التعاملت الخاصة بالشركة مع المرور و استلم 

شهادات البيانات و هيءة التنمية الصناعية و العلمات التجارية و النماذج الصناعية و اتحاد الغرفة التجارية و 

اتحاد الغرف الصناعية و التحاد المصرى لمقاولى التشييد و البناء و جميع النقابات المصرية و التوقيع امام كل 

من الهيئة العامة للصادرات و الواردت و سجل المستوردين و المصدرين و سجل الوكلء التجاريين و مصلحة 

الجوازات الهجرة و الجنسية و بصفة عامة لهما الحق فى التصرف امام كافة الجهات الحكومية و غير الحكومية و 

التوقيع و تقديم و استلم كافة الوراق و المستندات اللزمة للشركة و تعاملتها و التوقيع على كافة العقود 

البتدائية  و النهائية ضمن أغراض الشركة و التعامل و التوقيع و فتح و غلق الحسابات مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على السحب و اليداع النقدية و الشيكات و استصدار خطابات الضمان و 

كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن أغراضها وكذلك لهما الحق فى 

التوقيع عقود اليجار و عقود الشراء باسم  الشركة و لصالحها و كذلك لهما الحق فى القتراض و الحصول على 

التسهيلت الئتمانية من كافة البنوك و غيرها و الرهن لكافة البنوك و غيرها الصول الشركة و ممتلكاتها العقارية 

و الراضى و السيارات و المنقولت و لهما الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم 

و اجورهم و لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذاتية و التجارية و إبرام 

كافة العقود و المشاركات و الصفقات التى تتعلق المعاملت الشركة بالنقد او بالبداع و ذلك فى جميع بدون حد 

أقصى و لهما الحق فى بيع السيارات التى تملكها الشركة و التنازل عنها بالشهر العقارى و لهما الحق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

240 - هشام حسن محمود حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    317638   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-1998 برقم ايداع   18831 تم التأشير فى تاريخ 21-10-1998  بــ :  استقالة

241 - ايهاب حسن محمود حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    317638   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-1998 برقم ايداع   18831 تم التأشير فى تاريخ 21-10-1998  بــ :  

242 - محمد بن بندر بن محمد بن عبد العزيز ال سعود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30725   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-05-1997 برقم ايداع   2546 تم التأشير فى تاريخ 26-10-1998  بــ :  التجديد مدة 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات اخرى

243 - شريف صبرى امين رضوان العنانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1805   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-1998 برقم ايداع   5325 تم التأشير فى تاريخ 04-11-1998  بــ :  

244 - هانئ احمد صادق يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1805   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-1998 برقم ايداع   5325 تم التأشير فى تاريخ 04-11-1998  بــ :  

245 - خالد سيف النصر مرتضى عبدالقادر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1805   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-1998 برقم ايداع   5325 تم التأشير فى تاريخ 04-11-1998  بــ :  

246 - رانيا محمد فتحى محمد احمد قتة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1805   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-1998 برقم ايداع   5325 تم التأشير فى تاريخ 04-11-1998  بــ :  

247 - حاتم محمد فتحى محمد احمد قته  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1805   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-11-1998 برقم ايداع   5325 تم التأشير فى تاريخ 04-11-1998  بــ :  

248 - محمود احمد محمد شفيق  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1805   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-1998 برقم ايداع   5325 تم التأشير فى تاريخ 04-11-1998  بــ :  
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249 - ابراهيم احمد محمد العجمي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    25300   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-1999 برقم ايداع   685 تم التأشير فى تاريخ 03-03-1999  بــ :  والرئيس التنفيذى - ممثلعن 

الشركة القابضة للتشييد والتعمير

250 - مصطفى محمود مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25300   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-1999 برقم ايداع   685 تم التأشير فى تاريخ 03-03-1999  بــ :  ممثل عن الشركة القابضة للتشييد 

والتعمير بدل من السيد /  عبدا محمد محمود الغزولى

251 - احمد عبد الحميد ابراهيم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    25300   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-1999 برقم ايداع   685 تم التأشير فى تاريخ 03-03-1999  بــ :  للشئون الفنية - ممثلعن الشركة 

القابضة للتشييد والتعمير

252 - احمد حسنين حسنى عبدالعزيزاحمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25300   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-1999 برقم ايداع   685 تم التأشير فى تاريخ 03-03-1999  بــ :  غير متفرغ - ممثلعن الشركة 

القابضة للتشييد والتعمير  - اعادة تشكيل مجلس الدارة

253 - على اسماعيل نجيب عبدالعال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25300   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-1999 برقم ايداع   685 تم التأشير فى تاريخ 03-03-1999  بــ :  

254 - شريف محمد حسن القلينى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25300   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-1999 برقم ايداع   685 تم التأشير فى تاريخ 03-03-1999  بــ :  ممثلعن الشركة القابضة للتشييد 

والتعمير

255 - مصطفى ابراهيم على الصياد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25300   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-1999 برقم ايداع   685 تم التأشير فى تاريخ 03-03-1999  بــ :  ممثلعن الشركة القابضة للتشييد 

والتعمير

256 - احمد حمزه محمد الشربينى  مدير   المقيد برقم قيد    577   وتم ايداعه بتاريخ    09-03-1999 برقم 

ايداع   46 تم التأشير فى تاريخ 09-03-1999  بــ :  عام المصنع توقيع من الفئه )أ( كتوقيع لدي البنوك نيابه 

عن الشركه

257 - فرح احمد نبيل احمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    577   وتم ايداعه بتاريخ    09-03-1999 برقم 

ايداع   46 تم التأشير فى تاريخ 09-03-1999  بــ :  تجاري توقيع من الفئه )أ( كتوقيع لدي البنوك نيابه عن 

الشركه    قرر مجلس إدارة الشركة الموافقة بالجماع على تعديل وتحديث جميع صلحيات التوقيع نيابة عن 

الشركة على النحو التالى :-   توقيع من الفئة )أ(: أسامه محمد الطيب محمد سليمان سليمان – رشا محمد إبراهيم 

البساطى – محمد أسر فاروق عبد الفتاح – أحمد حمزه محمد الشربينى – فرح أحمد نبيل أحمد محمد.  توقيع من 

الفئة )ب(: محمد روؤف إبراهيم عسكر – حسام الدين يحيى محمد فضل – هشام يحيى جمل الدين أبو بكر.   1 

– التوقيع على خطابات الضمان والعتمادات المستندية ومستندات التحصيل والتحويلت البنكية بين جميع 

حسابات الشركة لدى جميع البنوك العاملة فى مصر: توقيع مشترك من أى شخصين لهم صلحية التوقيع.  2 – 

التحويلت البنكية للشركات الخرى والشيكات من 1 جنيه )واحد جنيه( إلى 2 مليون جنيه ) اثنان مليون جنيه 

مصرى( توقيع مشترك من أى شخصين لهم صلحية التوقيع.  3 - التحويلت البنكية للشركات الخرى والشيكات 

من 2000001 جنيه مصرى )اثنان مليون وواحد جنيه مصرى( إلى 5 مليون جنيه مصرى )خمسة مليون جنيه 

مصرى(: توقيع مشترك من أى شخصين لهم صلحية التوقيع احداهما على القل من الفئة )أ(.  4 - التحويلت 

البنكية للشركات الخرى والشيكات اكثر من 5 مليون جنيه مصرى وفتح وإغلق الحسابات المصرفية وتفويض 

الغير وحق القتراض عن الشركة وتجديد التسهيلت البنكية وإعادة الجدولة ورهن الصول والتوقيع نيابة عن 

الشركة أمام الشهر العقارى والتوقيع على مستندات الستيراد والتخليص الجمركي والفراجات وإيصالت المانة 

مع البنوك والتعهدات والقرارات: توقيع مشترك من أى شخصين لهم صلحية التوقيع من الفئة )أ(.  للسيد/ أسامه 

محمد الطيب محمد سليمان سليمان والسيدة/ رشا محمد إبراهيمم محمد البساطى منفردين الحق فى تقديم طلبات 

تسجيل الراضى والعقارات لصالح الشركة وتقديم اللتماسات الى مأمورية الشهر العقارى والتوثيق والتنازل عن 

كافة الطلبات وتعديلها والتصديق على البيانات المساحية والقرار بأول تعامل امام مديرية المساحة والشهر 

العقارى والتوقيع على الستمارات المساحية والتوقيع على عقود الشراء البتدائية والنهائية امام مصلحة الشهر 

العقارى والتوثيق والتعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها المختلفة بخصوص تسجيل الراضى 

والعقارات لصالح الشركة ولهم الحق منفردين فى توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر.
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258 - على محمود سعدالدين الطاهرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37625   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-1986 برقم ايداع   1450 تم التأشير فى تاريخ 10-03-1999  بــ :  استقاله

259 - ممدوح مجدى عبد الحليم مأمون  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37625   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-1986 برقم ايداع   1450 تم التأشير فى تاريخ 10-03-1999  بــ :  من ذوى الخبره

260 - هبه صلح محمد طه الحاذق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2920   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-1999 برقم ايداع   2192 تم التأشير فى تاريخ 05-05-1999  بــ :  استقالة

261 - احمد صلح محمد طه الحاذق  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2920   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-05-1999 برقم ايداع   2192 تم التأشير فى تاريخ 05-05-1999  بــ :  وتم تفويض  احمد 

صلح محمد طه الحاذق رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب على ان يكون لة حق التوقيع  والدارة و الرهن 

و القتراض و التعامل و تسهيلت خطابات الضمان البتدائية و النهائية و الدفعة سواء كانت مغطاه بالكامل أو 

مغطى منها نسبة من جميع البنوك و البنك المركزى و التعامل مع مصر للمقاصة و اليداع و القيد المركزى و 

ايضا لة حق بيع  جميع  ممتلكات الشركة سواء سيارات بجميع أنواعها أو مقرات و ايضا لة حق شراء سيارات 

بجميع أنواعها او شراء مقرات للشركة.

262 - هاله صلح محمد طه الحاذق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2920   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-1999 برقم ايداع   2192 تم التأشير فى تاريخ 05-05-1999  بــ :  

263 - محمد صلح محمد طه الحاذق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2920   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-1999 برقم ايداع   2192 تم التأشير فى تاريخ 05-05-1999  بــ :  

264 - احمد عاطف عبد الحميد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    67690   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-1998 برقم ايداع   4669 تم التأشير فى تاريخ 18-05-1999  بــ :  ممثل عن  شركة شيبسي العالمية 

للصناعات الغذائية

265 - عمرو عصام محي الدين الجارحي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    67690   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-1998 برقم ايداع   4669 تم التأشير فى تاريخ 18-05-1999  بــ :  ممثل عن شركة شيبسي العالمية 

للصناعات الغذائية - بدل من السيد/ مينا رفيق رشدي الطوخي

266 - عادل مقبل حافظ غانم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    67690   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-1998 برقم ايداع   4669 تم التأشير فى تاريخ 18-05-1999  بــ :  ممثل عن شركة شيبسي العالمية 

للصناعات الغذائية - بدل من السيد/ محمد سمير حسين علي

267 - اشرف احمد عبد الغنى محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    67690   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-1998 برقم ايداع   4669 تم التأشير فى تاريخ 18-05-1999  بــ :  ممثل عن شركة بيبسيكو وان بي 

في - بدل من السيد/ محمد حسين سيد علي

394 - نانسى ثروت سليمان صالح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7686   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2001 برقم ايداع   5467 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2001  بــ :  ممثل لشركة فيتركس ايجيبت - 

بدل من السيدة / شيرين جلل الدين محمد على رجب

395 - عمر محمد عبدالمنعم حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    7695   وتم ايداعه بتاريخ    2001-10-11 

برقم ايداع   5509 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2001  بــ :  

396 - عمر محمد عبدالمنعم حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    7695   وتم ايداعه بتاريخ    2001-10-11 

برقم ايداع   5509 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2001  بــ :  

397 - محمد سيد محمد سيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7739   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2001 برقم ايداع   5675 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2001  بــ :  مد مدة اعضاء مجلس الدارة 

بنفس الختصاصات و الصلحيات
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268 - محمد سامي عبدالعال شلبايه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    67690   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-10-1998 برقم ايداع   4669 تم التأشير فى تاريخ 18-05-1999  بــ :  ممثل عن  شركة  

بيبسيكو وان بي في  -يكون حق التوقيع لدى البنوك كافة علي حقوق القتراض والرهن والتسهيلت الئتمانية 

بدون حد أقصى وكذلك توكيل أو تفويض الغير في ادارة حسابات الشركة البنكية وتفويض اخرين بالتعامل علي 

الحسابات البنكية اللكترونية الخاصة بالشركة لدي البنوك للسادة/ رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب و2- رئيس 

أول القطاع المالى مجتمعين.  *- ثانيا: يكون حق التوقيع لدى البنوك التى تتعامل معها الشركة بدون حد أقصى )

بما في ذلك حق التعامل علي الحسابات البنكية والقيام بالتحويلت بدون حد أقصي( وذلك فيما عدا حقوق 

القتراض والرهن والتسهيلت الئتمانية( بتوقيعين مجتمعين لى من: 1- نائب مدير المراقبة المالية - 2- رئيس 

قطاع العمليات - 3- مدير أول إدارة التقارير والتحليلت المالي - 4 مدير إدارة المراقبة والتحليلت المالى - 5- 

المراقب المالى التجارى - 6- المراقب المالى للتشغيل والعمليات.  *- ثالثا: يكون حق التوقيع على جميع عقود 

الشركة وعقود البيع وشراء السيارات والدراجات البخارية بدون حد أقصى وتمثيل الشركة أمام مصلحة الشهر 

العقارى وإدارات المرور وله حق تفويض الغير فى ذلك للسيد/ محمد سامى عبد العال شلباية - رئيس مجلس إدارة 

والعضو المنتدب.  *- رابعاً: يكون حق التوقيع عن الشركة على عقود توريد المواد الخام والمنتجات التامة 

والتعبئة والتغليف والشحن والنقل بكافة أنواعها وعقود مكافحة الفات والحشرات وخدمات النظافة وخدمات 

التخليص الجمركى و خدمات التصالت بحد أقصى مائة مليون جنيه مصرى للسيدة/ مريم رمزي - مدير ادارة 

المشتريات ومنح حق التوقيع لكثر من مائة مليون جنيه مصرى لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعاً 

مع السيدة/ مريم رمزي - مدير ادارة المشتريات.  *- خامساً: يكون حق التوقيع عن الشركة على عقود خطوط 

النتاج والمعدات والجهزة وقطع الغيار وعقود البناء وعقود الخدمات بتشغيل  والستشارات الهندسية والصيانة 

بحد أقصى عشرين مليون جنيه مصرى للسيد/ عادل مقبل حافظ غانم ومنح حق التوقيع لكثر من عشرين مليون 

جنيه مصرى لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب.  *- سادسا: يكون حق التوقيع عن الشركة على عقود توريد 

المنتجات والمحاصيل الزراعية وايجار الراضي الزراعية والمزارعة وعقود تقديم الخدمات الزراعية بكافة 

انواعها وعقود ايجار او تقديم خدمات تخزين داخل الثلجات او محطات فرز وتعبئة منتجات زراعية او عقود 

ايجار او خدمات او صيانة المعدات والماكينات الزراعية بكافة انواعها وخدمات النقل من وإلي وبداخل المزارع 

بحد أقصى خمسون مليون جنيه مصرى للسيد/ عادل مقبل حافظ غانم ومنح حق التوقيع لكثر من خمسون مليون 

جنيه مصرى لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب.  *- سابعا: يكون حق التوقيع عن الشركة على عقود إيجار 

المخازن والمستودعات وخدمات التخزين والتخزين لدى الغير وعقود الخدمات الخاصة بالمن والحراسة وعقود 

صيانة المعدات المنية بحد أقصى عشرين مليون جنيه مصرى لمدير إدارة المداد واللوجستيات السيد/ عمرو 

على حلمى العيسوى ومنح حق التوقيع لكثر من عشرين مليون جنيه مصرى لرئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب.  *- ثامنا: يكون حق التوقيع عن الشركة على عقود العمل والمرافق وعقود تقديم الخدمات والستشارات 

وتقديم الخدمات التقنية والفنية بحد أقصى عشرة مليون جنيه مصرى لمدير إدارة الموارد البشرية السيدة/ نانيس 

محمد محمود فهمى الغودى ومنح حق التوقيع لكثر من عشرة مليون جنيه مصرى لرئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب.    *- تاسعا: يكون حق التوقيع عن الشركة على عقود بيع واعادة بيع وتوريد وتوزيع منتجات الشركة 

بحد أقصى مليون جنيه مصرى للسيد/ عمرو عصام محي الدين الجارحي ومنح حق التوقيع لكثر من مليون جنيه 

مصرى لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب.  *- عاشرا: يكون حق التوقيع عن الشركة على عقود التسويق 

والدعاية والعلن وعقود الرعاية وعقود تقديم الخدمات العلنية بكافة أنواعها بحد أقصى ثلثة مليون جنيه 

مصرى للسيدة/ داليا جلل محمد علم - مدير إدارة التسويق ومنح حق التوقيع لكثر من ثلثة مليون جنيه 

مصرى لرئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب.  *- حادي عشر: يكون حق التوقيع عن الشركة علي عقود شراء 

الراضي والعقارات لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب بدون حد اقصي.  ثالثا: تعيين مفوض للستيراد امام 

هيئة الصادرات والواردات المصرية   *- تعيين كل من السيد/ سمير سلمه عبد السلم حبيب - مصري الجنسية - 

رقم قومي 28309241604612 والسيد/ ايمن سيد إبراهيم شحات - مصري الجنسية - رقم قومي 

27806092100355 مجتمعين او منفردين المدير المفوض للستيراد امام هيئة الصادرات والواردات 

المصرية.

269 - منى عصمت السيد عبدالسلم  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    322750   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-05-1999 برقم ايداع   8802 تم التأشير فى تاريخ 22-05-1999  بــ :  غير تنفيذي - ممثل 

عن نفسه
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278 - سيف الدين عبد السلم هيكل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10461   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-1999 برقم ايداع   1086 تم التأشير فى تاريخ 14-06-1999  بــ :  - الموافقة على تشكيل مجلس 

الدارة - تعديل صلحيات التوقيع نيابة عن الشركة  لتصبح كما يلي : للسيد / سيف الدين عبد السلم هيكل  رئيس 

مجلس الدارة حق التوقيع أمام كافة البنوك فيما يختص بفتح وإغلق الحسابات المصرفية وإجراء اليداع والسحب 

وغيرها وكافه المعاملت المصرفية وكذلك إبرام كافة عقود القروض والرهون بإسم الشركة. )وبدون حد مع 

البنوك والجهات الحكوميه والغير حكوميه.( وكذلك تمثيل الشركة امام جميع الجهات والمصالح الحكومية والغير 

حكومية وأمام كافة الوحدات المحلية وكافة المدن والمحافظات والتعاقد علي تخصيص وشراء الراضي من الهيئة 

العامة للتنمية السياحية وكافة الجهات الخري والتوقيع علي العقود البتدائية والنهائية أمام مصلحة الشهر العقاري 

ومكاتب التوثيق وتمثيل الشركة امام وزارة السياحة والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة لمشروعات التعمير 

والتنمية الزراعية ووزارة الزراعة والدارة العامة لحماية النيل والهيئة العامة للنقل النهري والبحري ووزارة 

الري والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والدارة العامة للحماية المدنية ووزارة التجارة وتسجيل العلمات 

التجارية وهيئة التصالت المصرية والجمارك والكهرباء والمياه , وإستلم المبالغ المودعة بالمحاكم باسم الشركة 

وتمثيل الشركة امام كافة وحدات التراخيص والمرور ونيابات المرور واستلم السيارات من اقسام الشرطة وذلك 

كله بجميع محافظات جمهورية مصرالعربية وله الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.  

وللسيد / سامح سعد عبد الرحمن حويدق والسيد/ شريف المحمدى عبد الرحمن حويدق والسيد/ على محمد وليد 

شكرى محمد الفار )منفردين( التوقيع لكل منهم منفردا وبدون حد مع البنوك والجهات الحكومية والغير حكومية

279 - سامح سعد عبد الرحمن حويدق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10461   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-1999 برقم ايداع   1086 تم التأشير فى تاريخ 14-06-1999  بــ :  ممثل لشركة الياسمين بيتش 

للمشروعات السياحية ش.م.م

280 - شريف المحمدى عبد الرحمن  حويدق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10461   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-06-1999 برقم ايداع   1086 تم التأشير فى تاريخ 14-06-1999  بــ :  ممثل لشركة الياسمين 

بيتش للمشروعات السياحية ش.م.م

281 - احمد مصطفى حسن عدلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10461   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-1999 برقم ايداع   1086 تم التأشير فى تاريخ 14-06-1999  بــ :  ممثل لشركة / سيرفيس براديس  

ش.ت

282 - علي محمد وليد شكري محمد الفار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10461   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-1999 برقم ايداع   1086 تم التأشير فى تاريخ 14-06-1999  بــ :  ممثل للشركة /بوريفاج للتنمية 

السياحية والعقارية ش.م.م

283 - مجدى عبد الفتاح عثمان الخربطلى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3279   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-1999 برقم ايداع   3345 تم التأشير فى تاريخ 22-06-1999  بــ :  تجديد عضويه مجلس الدارة 

لنفس اعضاء المجلس

284 - روماني حلمي ميخائيل عبدالسيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3536   وتم 

ايداعه بتاريخ    29-07-1999 برقم ايداع   4145 تم التأشير فى تاريخ 29-07-1999  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة مدة قانونية اخرى.تجديد صلحيات الدارة والتوقيع لمجلس ادارة الشركة وهى للسادة / رومانى 

حلمى ميخائيل عبد السيد- مارى حبيب ابراهيم تادرس- مجتمعين أو منفردين امام البنوك ولهما الحق فى شراء 

وبيع اى اصل من اصول الشركة وبيع السيارات المملوكة للشركة ورهنها بشرط ان تكون العمال الصادرة منها 

باسم الشركة ولهما الحق فى ابرام القروض وفتح العتمادات والحسابات الدائنة والمدينة وكافة العمال المصرفيه 

مجتمعين او منفردين .
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285 - محفوظ متي نصرا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1520   وتم ايداعه بتاريخ    

12-08-1999 برقم ايداع   632 تم التأشير فى تاريخ 12-08-1999  بــ :  تحديد اختصاصاتهم -2 . لهم حق 

التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الدارة ونائبه وأعضاء مجلس الدارة المنتدبين و كل عضو أخر ينتدبه 

المجلس لهذا الغرض منفردين أو مجتمعين .2.  ولهم الحق في السحب واليداع أمام كافة البنوك وفتح الحسابات 

باسم الشركة والحصول  علي التسهيلت النتماتية بكافة أنواعهـا واغرضها والقتراض باسم الشركة والتوقيع 

على عقـود القروض والرهون أمام الشهر العقاري وكافة الجهات المختصة الخرى ولهم الحق في شراءوبيع 

السيارات للشركة أمام المرور وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع الخاص والعام 

والجهات على اختلف أنواعها ودرجاتها وكافة الجهات الخرى ول يعتبر توقيع أي منهم منفردا ملزما للشركة في 

أي تصرف إل إذا كان مشفوعا بالصفة التي يتعامل بها.. كما لهم الحق في تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر. 

3. يمثل الرئيس التنفيذي للشركة أمام القضاء وكذلك الجهات الحكومية والغير حكومية وامام الغيركما لهم الحق 

في تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر . يمثل  الشركة امام القضاء الرئيس التنفيذي .

286 - رفيق محفوظ متي نصر ا  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    1520   وتم 

ايداعه بتاريخ    12-08-1999 برقم ايداع   632 تم التأشير فى تاريخ 12-08-1999  بــ :  

287 - مدحت موسى مسيحه الجبلوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1520   وتم ايداعه بتاريخ    

12-08-1999 برقم ايداع   632 تم التأشير فى تاريخ 12-08-1999  بــ :  

288 - راجى رضا سامى ميخائيل حنين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1520   وتم ايداعه بتاريخ    

12-08-1999 برقم ايداع   632 تم التأشير فى تاريخ 12-08-1999  بــ :  ورئيس تنفيذى للشركة

289 - علء محمد العفيفى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    1520   وتم ايداعه بتاريخ    

12-08-1999 برقم ايداع   632 تم التأشير فى تاريخ 12-08-1999  بــ :  

292 - صافى عنتر وهبه ضبيش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3732   وتم ايداعه بتاريخ    

02-09-1999 برقم ايداع   4830 تم التأشير فى تاريخ 02-09-1999  بــ :  تجديد مدة مجلس الداره  

اختصاصات - صافى عنتر وهبه ضبيش )رئيس مجلس الداره(  وريم صافى عنتر وهبه  )مدير عام الشركه ( 

كما يلي :  صافى عنتر وهبه ضبيش )رئيس مجلس الداره(  و ريم صافى عنتر وهبه ) مدير عام الشركه(  ان 

يكون لهم مجتمعين او منفردين   حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير 

حكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص وجميع الوزارات وحق الداره وحق والتوقيع  على كافة انواع العقود 

الداخليه والخارجيه وعقود التعديل  وفتح العتمادات المستنديه والتسهيلت البنكيه وحق تعيين او عزل موظفى 

ووكلء ومستخدمى الشركه   وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنيه والتجاريه  وابرام جميع العقود والرهن وحق القتراض من البنوك  وحق تاسيس الشركات 

والندماج فى شركات اخرى وادارتها المختلفه  وحق الكفاله وكفالة وضمان الغير وتمثيل الشركه امام الشهر 

العقارى والسجل التجارى والغرف التجاريه والهيئه العامه للستثمار وجميع الهيئات  ومصلحة الضرائب بجميع 

شعبها وحق ابرام عقود المشتريات والمناقصات والمزايدات وحق التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات 

والمنقولت باسم الشركه ولصالحها  وحق البيع والتنازل للنفس او الغير فى اصول الشركه الثابته والمتداوله  

والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان  وحق الفراج عن راس المال  وحق توكيل او تفويض  الغير فى كل او بعض ما ذكر

293 - السيد صلح السيد احمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3732   وتم ايداعه بتاريخ    

02-09-1999 برقم ايداع   4830 تم التأشير فى تاريخ 02-09-1999  بــ :  

294 - احمد عنتر وهبه ضبش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3732   وتم ايداعه بتاريخ    

02-09-1999 برقم ايداع   4830 تم التأشير فى تاريخ 02-09-1999  بــ :  

295 - ريم صافي عنتر وهبة ضبيش  مدير عام   المقيد برقم قيد    3732   وتم ايداعه بتاريخ    

02-09-1999 برقم ايداع   4830 تم التأشير فى تاريخ 02-09-1999  بــ :  
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296 - موسى وليم موسى عوض  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    325594   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-09-1999 برقم ايداع   16359 تم التأشير فى تاريخ 05-09-1999  بــ :  تجديد وإعادة تشكيل 

مجلس الدارة وتحديد اختصاصاته . يملك رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد / موسى وليم موسى - 

منفرداً - حق الدارة والتوقيع عن الشركة وتمثيلها امام القضاء والغير وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والشركات والفراد, كما يكون له الحق في تعيين العاملين بالشركة وعزلهم وإبرام كافة العقود والمشارطات 

وعقود اليجار والتنازل عنها بإسم الشركة ولصالحها ولتحقيق أغراضها, كما أن له الحق في تمثيل الشركة امام 

كافة البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والكمبيالت والسحب واليداع. أما في حالة التوقيع على عقود 

الرهن والقتراض وعقود البيع لصول الشركة وممتلكاتها يكون التوقيع لثنين مجتمعين من أعضاء مجلس 

الدارة على أن يكون رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب أحدهما . علما بان  تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس 

مجلس الدارة .

297 - ميلد وليم موسي عوض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    325594   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-1999 برقم ايداع   16359 تم التأشير فى تاريخ 05-09-1999  بــ :  

298 - جورج انور فرج  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    325594   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-1999 برقم ايداع   16359 تم التأشير فى تاريخ 05-09-1999  بــ :  

299 - وحيد ميخائيل متى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    325594   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-1999 برقم ايداع   16359 تم التأشير فى تاريخ 05-09-1999  بــ :  

300 - جورج وليم موسي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    325594   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-1999 برقم ايداع   16359 تم التأشير فى تاريخ 05-09-1999  بــ :  

301 - عمرو عبدالصبور قابيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10786   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-1999 برقم ايداع   166 تم التأشير فى تاريخ 09-09-1999  بــ :  ممثل لشركة مجموعة ترافكو 

القابضة - اعادة تشكيل مجلس الدارة الحالى وتجديد تعيينة لدورة اخرى

302 - حليم وليم

 صليب عبدالنور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10786   وتم ايداعه بتاريخ    09-09-1999 برقم 

ايداع   166 تم التأشير فى تاريخ 09-09-1999  بــ :  ممثل لشركة مجموعة ترافكو القابضة

303 - تانيا حامد الشيتي محمد علي الشيتي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10786   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-1999 برقم ايداع   166 تم التأشير فى تاريخ 09-09-1999  بــ :  ممثلة لشركة ترافل كومبانى اوف 

ايجيبت ترافكو

304 - كريم حامد الشيتى محمد على الشيتى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10786   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-1999 برقم ايداع   166 تم التأشير فى تاريخ 09-09-1999  بــ :  ممثل لشركة توصيل ترانس للنقل 

السياحى

305 - ريمون عبد المسيح عطا بسالى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3863   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-1999 برقم ايداع   5240 تم التأشير فى تاريخ 23-09-1999  بــ :  

306 - ابراهيم محمود ابراهيم على العربى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16880   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-1999 برقم ايداع   1803 تم التأشير فى تاريخ 26-09-1999  بــ :  تفويض السيد/ حسين عطية عبد 

الخالق نجم الدين بالتوقيع لدى البنوك التى تتعامل معها الشركة وكذلك على نماذج فتح العتمادات المستندية 

وخطابات تعديل العتمادات وكل ما يخص العتمادات المستندية وكذلك التوقيع على التحويلت وطلبات السداد 

الليكتروني للجمارك والضرائب والمرتبات.

338 - مؤمن سعيد حمد الساعدي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5962   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2000 برقم ايداع   5477 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2000  بــ :  ممثل عن صندوق التامين 

الخاص لضباط المرور خلفا للسيد اللواء / محمود عبد الرازق محمد سالم

339 - عبد الفتاح محمد نور الدين مصطفى سراج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5962   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-10-2000 برقم ايداع   5477 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2000  بــ :  ممثل عن صندوق 

التحسين خلفا للسيد اللواء / جمال الدين نظيم سيد
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340 - حسام على الباز احمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5962   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2000 برقم ايداع   5477 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2000  بــ :  ممثل عن صندوق العطاء 

لضباط المن المركزى خلفا للسيد اللواء / السيد صابر عبد الغنى

307 - شريف محمد محمد الغندور  مدير   المقيد برقم قيد    3909   وتم ايداعه بتاريخ    02-10-1999 برقم 

ايداع   5382 تم التأشير فى تاريخ 02-10-1999  بــ :  ويباشر المدير وظائفه منفردا وله في ذلك أوسع 

السلطات ولمدة غير محددة - يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير ولة وفي هذا الصدد أوسع السلطات الدارة 

الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما إحتفظ بة صراحة عقد الشركة إلى القانون أو لئحة التنفيذية للجمعية العامة 

وللمدير منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها و امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العامة والقطاع 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 والقراض والرهن والبيع لصول الشركة ومتلكاتها العقارية والرضي 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتبات واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير 

في كل او بعض ما ذكر

308 - احمد السيد احمد محمد ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4145   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-1999 برقم ايداع   6189 تم التأشير فى تاريخ 10-11-1999  بــ :  

309 - ممدوح احمد اسماعيل رسلن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4533   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2000 برقم ايداع   173 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2000  بــ :  ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب 

والصرف الصحى

310 - محسن عبد الجيد عبد الرحيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4533   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2000 برقم ايداع   173 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2000  بــ :  ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب 

والصرف الصحى

311 - احمد على السيد محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4533   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2000 برقم ايداع   173 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2000  بــ :  ممثل شركة الوكالة الدولية 

للستشارات والتجارة )ايكات(

312 - منى حسن محمود محمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4533   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2000 برقم ايداع   173 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2000  بــ :  ممثل شركة الوكالة الدولية 

للستشارات والتجارة )ايكات(

313 - امل على عبد الباسط  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4533   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2000 برقم ايداع   173 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2000  بــ :  ممثل بنك الستثمار العربى

314 - امين حسين محمود البسيوني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4533   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2000 برقم ايداع   173 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2000  بــ :  ممثل شركة وادى النيل للمقاولت 

والستثمار العقارى

315 - صفاء محمد محمد عفيفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4533   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2000 برقم ايداع   173 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2000  بــ :  ممثل شركة مصر للتامين

316 - اسامة حمدى عبدالواحد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    4533   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2000 برقم ايداع   173 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2000  بــ :  

317 - محمد حسن مصطفى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    4533   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2000 برقم ايداع   173 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2000  بــ :  

318 - سيد اسماعيل على احمد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    4533   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2000 برقم ايداع   173 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2000  بــ :  

319 - محمد عبدالرؤوف محمد الفقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4533   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2000 برقم ايداع   173 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2000  بــ :  ممثل بنك التعمير والسكان
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320 - السيد محمد العشرى حسن حمودة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4533   وتم 

ايداعه بتاريخ    13-01-2000 برقم ايداع   173 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2000  بــ :  ممثل بنك التعمير 

والسكان

321 - صديق محمـد موسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4533   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2000 برقم ايداع   173 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2000  بــ :  ممثل بنك التعمير والسكان

322 -  سمير السيد طه  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    27678   وتم ايداعه بتاريخ    

02-05-1996 برقم ايداع   1898 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2000  بــ :  ممثل عن شركة سيناء للفنادق 

ونوادى الغوص

323 - محمد حسين أحمد شكري  ممثل   المقيد برقم قيد    27678   وتم ايداعه بتاريخ    02-05-1996 برقم 

ايداع   1898 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2000  بــ :  لشركة سيناء للفنادق ونوادى الغوص بدل من السيد / 

طارق فؤاد محمود رزق

345 - محمد امين حمدى عبدالحليم حسن الجيار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    336691   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-01-2001 برقم ايداع   1516 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2001  بــ :  يملك حق التوقيع علي 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس 

الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او 

مجتمعين . لرئيس مجلس الدارة السيد/ محمد امين حمدي عبد الحليم الجيار - منفردا حق التوقيع عن الشركة امام 

البنوك وفتح الحسابات والعتمادات المستندية والحصول علي التسهيلت الئتمانية او القتراض او الرهن وايضا 

التوقيع علي عقود والشراء كذلك التعامل والتوقيع امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية واجراء كافة العقود 

والمعاملت الداخله ضمن اغراض الشركة ولمصلحتها وتعيين وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ومكافاتهم وله الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

Gao yang - 346  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41201   وتم ايداعه بتاريخ    2001-02-26 

برقم ايداع   924 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2001  بــ :  

398 - منال احمد كمال عبيد  مدير عام   المقيد برقم قيد    38138   وتم ايداعه بتاريخ    09-10-2001 برقم 

ايداع   3010 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2001  بــ :  للعلقات العامه والتوقيع نيابة عن الشركة على العقود 

المرتبطة بمهام عملها امام كافة الشركات والمؤسسات التى يتم التعامل معها .

399 - عمر محمد الحسانين على المبيض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8011   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2001 برقم ايداع   6957 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2001  بــ :  

400 - كريم محمد الحسانين على المبيض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8011   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2001 برقم ايداع   6957 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2001  بــ :  

401 - كريم ناصر ميلد ملك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8011   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2001 برقم ايداع   6957 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2001  بــ :  

402 - ادريانا دياز مارتى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    8011   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2001 برقم ايداع   6957 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2001  بــ :  

403 - ماريسيل بيا بيجراو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8011   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2001 برقم ايداع   6957 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2001  بــ :  
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324 - حسن محمد حسن درويش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27678   وتم ايداعه بتاريخ    

02-05-1996 برقم ايداع   1898 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2000  بــ :  تحديد إختصاصات رئيس مجلس 

الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وهي كالتي : تفويض السيد / رئيس مجلس الدارة والسيد/ 

نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب بصفتهما في حق التوقيع عن الشركة وفندق نوفوتيل شرم الشيخ 

منفردين أو مجتمعين وذلك في التوقيع امام الجهات الرسمية والحكومية والتوقيع امام مصلحة الشهر العقاري 

والتوثيق ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل 

التجاري والغرفة التجارية وغرفة صناعة التطوير العقارى والتعامل مع الدارة العامة للمرور وجميع الدارات 

التابعة لها وذلك لكافة أنواع السيارات بمختلف أنواعها فى استخراج التراخيص لها وتجديدها سنويا ودفع الرسوم 

والتأمينات وتغيير وتحويل النمر المعدنية وكافة اجراءات المرور والتوقيع على عقود بيع وشراء السيارات وكذلك 

كافة المعاملت البنكية وفتح الحسابات والسحب واليداع والقتراض والرهن والتوقيع علي كافة المستندات وكافة 

التسهيلت المصرفية بشرط ان تصدر جميعها باسم الشركة ولهما في بعض او كل ما سبق حق توكيل الغير - 

توقيعات المعاملت البنكية : حق التوقيع لي من المجموعات التالي ذكرها كل علي حده : 1- المجموعة الولي : 

توقيع السيد / حسن محمد حسن درويش - رئيس مجلس الدارة مجتمعا مع السيد / رضا السيد محمد السيد - 

المدير المالي للشركة 2- المجموعة الثانية : توقيع السيد / سمير السيد طه إبراهيم  - نائب رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب مجتمعا مع السيد/ عمرو يحي السيد حافظ - عضو مجلس الدارة 3- المجموعة الثالثة : توقيع 

السيد / سمير السيد طه إبراهيم - نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعا مع السيد/ رضا السيد محمد 

السيد - المدير المالي للشركة 4- المجموعة الرابعة : توقيع السيد / عمرو يحي السيد حافظ - عضو مجلس الدارة 

مجتمعا مع السيد / رضا السيد محمد السيد - المدير المالي للشركة - ولي من المجموعات السابقة حق توكيل 

الغير في بعض أو كل ما سبق

325 - احمد نادر امام  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    1529   وتم ايداعه بتاريخ    14-02-2000 برقم 

ايداع   67 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2000  بــ :  للشئون المالية والدارية  - استقالة
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326 - محمود حسن احمد محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1529   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-02-2000 برقم ايداع   67 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2000  بــ :  - تفويض كلً من الساده / 

زين العابدين رشوان عبد الحميد ومحمد عصام محمود مقيدم مجتمعين أو منفردين بإتخاذ إجراءات بيع السيارة 

المملوكة للشركة الموضحة بمحضر إجتماع مجلس الدارة رقم )4( لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 25 /11 /2021 

واتخاذ كافة الجراءات اللزمة فى هذا الشأن بما فى ذلك التوقيع على عقد البيع بالشهر العقارى لشركة التامين فى 

ضوء الجراءات التامينية والقانونية المتعارف عليها وفى ظل لئحة السلطات الخاصة بالشركة . الموافقة على 

تفويض كل من السيد المهندس / محمود حسن أحمد محمد - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد الستاذ 

/ أسامة عرفة جابر - رئيس القطاع المالى والدارى منفردين أو مجتمعين فى تمثيل الشركة أمام كافة الجهات 

الحكومية والغير حكومية وتمثيل الشركة أمام الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات إيجاس 

وهيئة الستثمار وهيئة سوق المال وأمام مأموريات ومكاتب الشهر العقارى والسجل التجارى والغرفة التجارية 

ومأموريات الضرائب وإدارات المرور لترخيص وتجديد واستلم رخص سيارات كما يكون لسيادتهما الحق فى 

تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر . والتوقيع مجتمعين على كافة العقود بأشكالها وأغراضها المختلفة ) بخلف 

عقود بيع وشراء الصوال وعقود التسهيلت الئتمانية الممنوحة للشركة وعقود القرض والرهن (. الموافقة على 

تفويض كل من السيد المهندس / محمود حسن أحمد محمد - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد الستاذ 

/ أسامة عرفة جابر - رئيس القطاع المالى والدارى منفردين أو مجتمعين فى التوقيع على كافة الوراق 

والمستندات اللزمة لتسجيل كافة عقود الشراء لكافة أصول الشركة بما فيها الثابتةوالمنقولة ولسيادتهما الحق فى 

تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر . وتفويض السيد المهندس / محمود حسن أحمد - رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب فى تمثيل الشركة فى كافة الجهات القضائية كما يكون لسيادته الحق فى تفويض الغير فى ذلك . 

الموافقة على أن يكون حق التوقيع على حسابات الشركة بالبنوك وصرف أى مبالغ من هذه الحسابات والتوقيع  -1

على الشيكات والتحويل لحسابات الغير كالتالى  - من 1جم إلى 10 مليون جم ) أو ما يعادله بالعملت الجنبية ( 

السيد / حازم حسن مجتمع مع أى من : السيد / محمود حسن أحمد محمد أو السيد/ مدحت حامد حسن بنه  . السيد 

/ أسامة عرفة جابر مجتمع مع أى من : السيد / محمود حسن أحمد محمد أو السيد/ مدحت حامد حسن بنه  . السيد 

/ محمود حسن أحمد محمد مجتمع مع أى من السيد / حازم حسن أو السيد/ أسامة عرفة جابر أو السيد / مدحت 

حامد حسن بنه . السيد / مدحت حامد حسن بنه مجتمع مع أى من : السيد حازم حسن أو الستاذ /أسامة عرفة أو 

السيد /محمود حسن أحمد محمد  - ما زاد عن 10 مليون جم ) أو ما يعادله بالعملت الجنبية ( السيد / أسامة 

عرفة جابر مجتمع مع أى من : السيد/ إلهامى مصطفى الشيخ أو السيد/ مدحت حامد حسن بنه  . السيد / محمود 

حسن أحمد محمد مجتمع مع أى من : السيد/ إلهامى مصطفى الشيخ أو السيد/ مدحت حامد حسن بنه . السيد / 

إلهامى مصطفى الشيخ مجتمع مع اى من : السيد / محمود حسن أحمد محمد أو السيد/ أسامة عرفة جابر .  السيد / 

مدحت حامد حسن بنه مجتمع مع اى من : السيد / محمود حسن أحمد محمد أو السيد/ أسامة عرفة جابر - جمبع 

التحوبلت الداخلية بين حسابات الشركة البنكية يمكن التوقيع عليها لى اثنين مجتمعين من السادة المذكور أسمائهم 

أعله - جميع التحويلت لحساب الهيئة العامة للبترول - والشركة المصرية للغازات الطبيعية " إيجاس " يمكن 

التوقيع عليها لى اثنين مجتمعين من السادة المذكور أسمائهم أعله  - جميع التحويلت بين حسابات الشركة 

البنكية والشركة القابضة المصرية الكويتية يمكن التوقيع عليها لى إثنين مجتمعين من السادة المذكور أسمائهم 

أعله . 2- الموافقة على أن يكون حق التوقيع على عقود القتراض أو التسهيلت الئتمانية وعقود الرهن وفتح 

حسابات بالبنوك والستثمارات الماليه البنكية وفتح اعتمادات مستندية وطلب إصدار خطابات الضمان المصرفية 

كالتالى - توقيع وتعديل عقود القروض الممنوحة للشركة من البنوك وتوقيع وتعديل عقود الرهن وفتح حسابات 

بالبنوك والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية الممنوحة للشركة وتعديلتها . حق التوقيع : السيد المهندس / 

محمود حسن أحمد محمد والسيد الستاذ/ أسامة عرفة جابر والسيد الستاذ / مدحت حامد حسن بنه " مجتمعين - 

الستثمارات البنكية والستثمار فى الودائع أو أذون وسندات الخزائن . حق التوقيع : السيد الستاذ / مدحت حامد 

حسن بنه والسيد / أسامة عرفة جابر " مجتمعين . فتح اعتمادات مستندية واصدار خطابات الضمان والشيكات 

المخصومة . حق التوقيع :  السيد / محمود حسن أحمد محمد أو السيد/ أسامة عرفة جابر " مجتمعين . 4- الموافقة 

على ضرورة اللتزام بالصلحيات الممنوحة للسادة المذكور أسمائهم أعله فى حدود اللوائح المختلفة والمعتمدة 

من مجلس إدارة الشركة .

327 - عفاف عبد ربه الهنداوى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    93794   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2000 برقم ايداع   3633 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2000  بــ :  
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328 - محمد عاكف امين عبدالمقصود المغربي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5380   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-06-2000 برقم ايداع   3148 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2000  بــ :  الموافقة على تجديد 

مدة مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات قادمة مع الحتفاظ بكافة الصفات و الصلحيات والسلطات المخولة لمجلس 

الدارة

329 - احمد ابراهيم احمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88790   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2000 برقم ايداع   4704 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2000  بــ :  احمد ابراهيم احمد ابراهيم 

شاهين له حق التعامل منفردا او مجتمعا مع ابراهيم احمد ابراهيم شاهين وكذلك ابراهيم احمد ابراهيم شاهين له 

حق التعامل منفردا او مجتمعا مع  احمد ابراهيم احمد ابراهيم شاهين  بأسم الشركة أمام جميع البنوك داخل 

جمهورية مصر العربية ولهم حق التوقيع علي كافة عقود القتراض والرهن بكافة انواعها امام البنوك والشهر 

العقاري والتوثيق وامام الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة بذلك ولهم الحق في توكيل الغير في كل او 

بعض ما ذكر اعله وذلك للنفس او للغير او لصالح البنوك

330 - ديمه باسم خليل ابو غزاله  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12112   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2000 برقم ايداع   1651 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2000  بــ :  ممثلةً عن شركة أبو سومة 

للتنمية السياحية بدلً من السيد/ صباح تيسير بركات . بذات الصلحيات

331 - إبراهيم محمد أبو بكر إبراهيم سعد المسيري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12112   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-07-2000 برقم ايداع   1651 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2000  بــ :  ممثل شركة أبو 

سومة للتنمية السياحية بدلً من السيدة/ ديمة باسم خليل أبو غزالة بذات الصلحيات.

332 - محمد عبد العزيز حسن أحمد مراد  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    12112   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-07-2000 برقم ايداع   1651 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2000  بــ :  ممثلةً عن 

شركة أبو سومة للتنمية السياحية

333 - مصطفى ثابت عبد الرحمن قناوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5962   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2000 برقم ايداع   5477 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2000  بــ :  ممثل عن صندوق التحسين خلفا 

للسيد اللواء / محمد محمد محمود احمد خريصه

334 - حسام الدين عصام حسن البطوطى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5962   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2000 برقم ايداع   5477 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2000  بــ :  ممثل عن صندوق التحسين خلفا 

للسيد اللواء / ابراهيم جمال ابراهيم فوده

335 - عماد احمد محمود احمد كدوانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5962   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2000 برقم ايداع   5477 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2000  بــ :  ممثل عن صندوق التحسين خلفا 

للسيد اللواء / مصطفى عبد الحميد شحاتة غويل

336 - هانى محمد زكى ابو المكارم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5962   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2000 برقم ايداع   5477 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2000  بــ :  ممثل عن صندوق التضامن 

لضباط الكاديمية خلفا للسيد اللواء . د / احمد ابراهيم مصطفى سليمان

337 - نبيل احمد عبد العظيم جاد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5962   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2000 برقم ايداع   5477 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2000  بــ :  ممثل عن صندوق التحسين خلفا 

للسيد اللواء . د / محمد جاد محمد جاد
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347 - بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2748   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2001 برقم ايداع   187 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2001  بــ :  الموافقة بالجماع على تفويض 

السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن فى التوقيع منفرداً على القروض والسلفيات والرهن والتسهيلت 

البنكية والسحب على المكشوف - الموافقة بالجماع على تحديد من لهم حق التوقيع على العقود والتفاقيات 

المبرمة بين الشركة وكافة الجهات الخرى ما عدا عقود القروض والسلفيات والرهن والتسهيلت البنكية والسحب 

على المكشوف على أن يكون التوقيع مزدوج لى من السادة المذكورين المجموعة )أ( مع أى من السادة 

المذكورين بالمجموعة )ب( : - المجموعة ) أ ( : أ / عادل عبد الحميد ابو الريش - أ / حامد محمود عز الدين 

بركات -- المجموعة ) ب ( : أ / إيهاب محمد حسين محمد - أ / وليد على زكى حسن -- الموافقة بالجماع على 

تحديد من لهم حق التوقيع على المعاملت البنكية ما عدا عقود القروض والسلفيات والرهن والتسهيلت البنكية 

والسحب على المكشوف على أن يكون التوقيع مزدوج لى من السادة المذكورين المجموعة )أ( مع أى من السادة 

المذكورين بالمجموعة )ب( - المجموعة ) أ ( : د / مجدي محمد فكرى زاهد محمد الجبيلى - أ / عادل عبد الحميد 

ابو الريش - أ / حامد محمود عز الدين بركات -- المجموعة ) ب ( : أ / ابراهيم عبد الفتاح محمد يونس  - أ / 

إيهاب محمد حسين محمد  - أ / وليد على زكى حسن

348 - وفيق وصفى نجيب مجلى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    6963   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-05-2001 برقم ايداع   2360 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2001  بــ :  

349 - وائل وصفى نجيب مجلى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    6963   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-05-2001 برقم ايداع   2360 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2001  بــ :  

350 - وصفى نجيب مجلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6963   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-2001 برقم ايداع   2360 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2001  بــ :  

351 - بيكاش بهاجوان براساد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    38340   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2001 برقم ايداع   1630 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2001  بــ :  ممثل عن شركة اولم 

انترناشيونال ليمتد - استقالة

352 - شيفاتسان فينكاثاراماني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    38340   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2001 برقم ايداع   1630 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2001  بــ :  استقالة

353 - بهوان سوراف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    38340   وتم ايداعه بتاريخ    2001-06-05 

برقم ايداع   1630 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2001  بــ :  ممثلً عن شركة أولم إنترناشيونال ليمتد - تجديد 

الثقة لعضوية اعضاء مجلس الدارة لمدة اخرى

354 - مانوج ميولنيدهار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    38340   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2001 برقم ايداع   1630 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2001  بــ :  ممثل عن شركة اولم 

انترناشيونال ليمتد - تعديل السم ليصبح السم : مانوج موراليدهاران

355 - فيبهاف وانكادى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    38340   وتم ايداعه بتاريخ    2001-06-05 

برقم ايداع   1630 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2001  بــ :  ممثلعن شركة اولم انترناشيونال ليمتد

356 - ريشى كالرا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    38340   وتم ايداعه بتاريخ    05-06-2001 برقم 

ايداع   1630 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2001  بــ :  

357 - باسم صبحى مصطفى غانم  مدير   المقيد برقم قيد    4485   وتم ايداعه بتاريخ    01-01-2000 برقم 

ايداع   28 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2001  بــ :  

358 - سمير عبد السميع ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    4485   وتم ايداعه بتاريخ    01-01-2000 برقم 

ايداع   28 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2001  بــ :  

359 - سامى صبحى مصطفى غانم  مدير   المقيد برقم قيد    4485   وتم ايداعه بتاريخ    2000-01-01 

برقم ايداع   28 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2001  بــ :  
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360 - شيماء صلح حامد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    4485   وتم ايداعه بتاريخ    01-01-2000 برقم 

ايداع   28 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2001  بــ :  - ويباشر المديرين  وظائفهم لمدة غير محدودة . يمثل 

المديرين الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . 

وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه 

وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وللسيد / باسم صبحى مصطفي غانم 

والسيد/  سمير عبد السميع ابراهيم و السيد / سامى صبحى مصطفي غانم و السيدة / شيماء صلح حامد احمد )

مجتمعين او منفردين( الحق فى التعامل مع وزارة القوى العاملة والهجرة والحق في التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والفراج عن راس المال من البنك وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها و التوقيع 

على عقود  بيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه 

ولمصلحتها وكذلك التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركه ولمصلحتها وكذلك الحق فى التوقيع على عقود 

الندماج امام مصلحه الشهر العقارى ولهم الحق فى تعين وعزل مستخدمى وكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل الغير فى كل او 

بعض ماذكر .

385 - امنية سعد عبد الرحمن قلج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143184   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2001 برقم ايداع   9695 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2001  بــ :  ) ممثل عن شركة النعيم القابضة 

للستثمارات ( .

386 - احمد محمد  محمود على  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    53838   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-10-2001 برقم ايداع   3878 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2001  بــ :  تجديد انتخاب مجلس 

ادارة الشركة بتشكيلة الحالي

387 - ممدوح محمد محمود على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53838   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2001 برقم ايداع   3878 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2001  بــ :  

388 - شركة مصر للتنمية الهندسية ميدكوم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53838   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2001 برقم ايداع   3878 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2001  بــ :  ويمثلها عضوان

389 - شركه مصر للسمنت ) قنا (  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53838   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2001 برقم ايداع   3878 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2001  بــ :  ويمثلها عضو

390 - البنك الهلي المصري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53838   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2001 برقم ايداع   3878 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2001  بــ :  ويمثله عضو

361 - محمود ابراهيم السيد علوان  مدير عام   المقيد برقم قيد    7285   وتم ايداعه بتاريخ    2001-07-12 

برقم ايداع   3679 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2001  بــ :  يمثل الشركة السيد / محمود ابراهيم السيد علوان 

) المدير العام ( والسيد / محمد محمود ابراهيم علوان )المدير التنفيذي (  والسيد / سامح محمود ابراهيم علوان )

المدير ( ولهم الحق مجتمعين أو منفردين في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وصورهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات الضمان وغيرها 

من المعاملت البنكية وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وإبرام وتوقيع كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنيه والتجاريه وكذلك كافة المعاملت التى تتعلق بالشركة سواء  بالنقد او الجل  وكذا لهم حق التوقيع 

على بيع وشراء وتنازل السيارات والكلركات الخاصة بالشركة ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض 

ماذكر - وللسيد  / محمود ابراهيم السيد علوان  منفرداً حق القتراض والرهن والتنازل للغير باسم الشركة 

ولمصلحتها وكذا حق البيع والتاجير لكافة الصول والعقارات والمنقولت المملوكة للشركة سواء للنفس او للغير 

وله الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

362 - هشام محمد الخضري علوان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    7285   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2001 برقم ايداع   3679 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2001  بــ :  
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363 - أحمد كمال الدين إسماعيل المكاوي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    7285   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2001 برقم ايداع   3679 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2001  بــ :  

364 - يوسف ماجد سمير توما توماس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2886   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2001 برقم ايداع   537 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2001  بــ :  

365 - هانى محمد احمد السخاوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7341   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2001 برقم ايداع   3900 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2001  بــ :  تحديد الختصاصات لكل من / 

هانى محمد احمد السخاوى و مصطفى محمد مصطفى زنون - حق التوقيع والدارة وتمثيل الشركة امام كافه 

الجهات الحكومية وغير الحكومية وحق التوقيع على العقود والشيكات وحق الرهن والقتراض من البنوك 

والمؤسسات المالية لكل منهم مجتمعين او منفردين

366 - مصطفى محمد مصطفى زنون  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7341   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2001 برقم ايداع   3900 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2001  بــ :  

367 - فرح علء ممدوح ضلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7341   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2001 برقم ايداع   3900 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2001  بــ :  

368 - محمد هانى محمد احمد السخاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7341   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2001 برقم ايداع   3900 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2001  بــ :  

369 - روضه جلل هاشم سيد جبه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142920   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2001 برقم ايداع   9129 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2001  بــ :  استقالة

370 - فاطمه جلل هاشم سيد جبه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142920   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2001 برقم ايداع   9129 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2001  بــ :  استقالة

371 - محمد رشاد حمزة احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142920   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2001 برقم ايداع   9129 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2001  بــ :  

372 - محمود رشاد حمزة أحمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    142920   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2001 برقم ايداع   9129 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2001  بــ :  

373 - كريم جلل هاشم سيد جبه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142920   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2001 برقم ايداع   9129 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2001  بــ :  

374 - نبيله موسى محمد الجعودى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142920   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2001 برقم ايداع   9129 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2001  بــ :  استقالة

375 - اسراء جلل هاشم سيد جبه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142920   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2001 برقم ايداع   9129 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2001  بــ :  استقالة

376 - سارة محمد ممدوح محمد ابراهيم شبايك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3966   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-08-2001 برقم ايداع   940 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2001  بــ :  ممثلً عن الشركة 

المصرية للتصالت اعتباراً من 2022/1/1 - بدلً من المهندس/ وائل حنفى محمود حنفى

377 - وليد عبد العال سيد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3966   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2001 برقم ايداع   940 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2001  بــ :  ممثلً عن الشركة المصرية 

للتصالت اعتباراً من 2022/1/1 - بدلً من المهندس/ محمد سعيد احمد صالح

378 - رشا حسن عبد المعطي محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3966   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2001 برقم ايداع   940 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2001  بــ :  ممثلً عن الشركة المصرية 

للتصالت اعتباراً من 2022/1/1 - بدلً من المهندسة/ صفاء السيد على حسين النجار

379 - حسين بن على بن حسين شبكشى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143184   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2001 برقم ايداع   9695 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2001  بــ :  ) ممثل عن شركة النعيم القابضة 

للستثمارات ( .

380 - يوسف محمد مدحت يوسف الفار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143184   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2001 برقم ايداع   9695 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2001  بــ :  ) وتم تحديد صلحيات المجلس 

المشكل بنفس الصلحيات الممنوحة للمجلس السابق ( .
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381 - هشام محمد مدحت يوسف الفار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143184   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2001 برقم ايداع   9695 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2001  بــ :  ) ممثل عن شركة النعيم 

ديفيلوبمنت بروجكتس ليمتد ( .

382 - محمد طارق حسن محمود الحميلي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143184   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2001 برقم ايداع   9695 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2001  بــ :  ..........وزارة التصالت 

وتكنولوجيا المعلومات - عضو مجلس ادارة .

383 - طارق امين ملش محمد كامل امين ملش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143184   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-09-2001 برقم ايداع   9695 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2001  بــ :  ) ممثل عن شركة 

المشاريع والنظمة المتقدمة - ادكوم ( .                                                                                                                      

شركة اتش ايه للنشاءات - عضو مجلس ادارة .

384 - محمد جمال محرم محمود محرم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143184   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2001 برقم ايداع   9695 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2001  بــ :  الموافقة على تعيين اعضاء 

مجلس ادارة الشركة لدورة قادمة لمدة ثلث سنوات تنتهى باعتماد القوائم المالية للشركة لعام 2024 كالتالى : 

..........وزارة التصالت وتكنولوجيا المعلومات - عضو مجلس ادارة .

404 - جيهان انسى شحاته جرجس المصرى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    8011   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2001 برقم ايداع   6957 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2001  بــ :  

405 - سارة ناصر ميلد ملك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8011   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2001 برقم ايداع   6957 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2001  بــ :  

406 - محمد الحسانين على المبيض  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8011   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2001 برقم ايداع   6957 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2001  بــ :  

407 -  عمرو محمد بدر عبدالباسط  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    4190   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-01-2002 برقم ايداع   72 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2002  بــ :  بدل من السيد الستاذ / 

احمد حسن رجب
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408 - محمد عمرو لطفى محمد توكل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    305021   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-06-1997 برقم ايداع   10932 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2002  بــ :  تحديد مدة 

المجلس ثلث سنوات - تم تحديد صلحيات واختصاصات مجلس ادارة الشركة كالتـى : تفويض كلً من الستاذ / 

محمد عمرولطفى محمد توكل رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب للشئون المالية أو الستاذ / أحمد لطفى محمد 

توكل عضو مجلس الدارة مجتمعاً مع الستاذ / مخلص رامى محمد توكل نائب رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب للشئون التجارية والتصنيع أو الستاذ /هانى رامى محمد توكل عضو مجلس الدارة  فى التى : التوقيع 

على عقود القتراض والرهن بكافة أنواعها للنفس أو للغير ولهم حق التوكيل لصالح البنوك فى كل أو بعض ما 

ذكر وعقود التأجير التمويلى وفى رهن ممتلكات الشركة و ودائعها بالبنوك - التوقيع عن الشركة فى كفالة الشركة 

والغير من الشركات الشقيقة كفالة تضامية والكفالة فى سداد اللتزامات الناشئة من التسهيلت الئتمانية التى يوافق 

عليها البنوك - تفويض كلً من الستاذ / محمد عمرو لطفى محمد توكل رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 

للشئون المالية أو الستاذ / أحمد لطفى محمد توكل عضو مجلس الدارة أو الستاذ / مخلص رامى محمد توكل 

نائب رئيس مجلس الدارة  والعضو المنتدب للشئون التجارية والتصنيع أو الستاذ /هانى رامى محمد توكل عضو 

مجلس الدارة أو الستاذ / كريم محمد عمرو لطفى توكل أو الستاذ / رامى هانى رامى محمد توكل أو الستاذ / 

شادى محمد عمرو لطفى توكل التى : فتح حسابات البنوك و إيداع أرصدتها والسحب منها وكذلك مستندات 

التسهيلت الئتمانية التى توافق عليها البنوك - التوقيع على عقود البيع والشراء امام مكاتب توثيق الشهر العقارى 

وعلى عقود البيع والشراء للعقارات والصول وغيرها باسم الشركة ولغراض وبيع وشراء السهم والوراق 

المالية والمصالح الحكومية وغير ذلك من الجهات المختصة والتوقيع لدى الجهات المختصة باستخراج تراخيص 

التشغيل للمبانى وامام مصلحة الضرائب بجميع أنواعها ومأمورياتها ومصلحة الضرائب على القيمة المضافة 

والتامينات الجتماعية واتحاد الغرف الصناعية ومصلحة الجمارك والتخليص الجمركى وهيئات وزارة الستثمار 

ومكاتب العمل ومكاتب تراخيص العمل وجميع ادارات المرور وشركات وادارات الكهرباء والغاز والتليفونات 

والحق ولهم الحق فى توكيل الغير فى ذلك - إجراءات تأسيس الشركات والتوقيع لدى الهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة ومصلحة شركات الموال والسجل التجارى والغرفة التجارية والشهر العقارى والعلمات 

التجارية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصر للمقاصة لليداع 

والقيد المركزى والبورصة المصرية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتعاقد اوالتنازل عن عدادات الستهلك 

لفروع ومقرات الشركه وامام المصالح الحكومية ولهم الحق فى توكيل الغير فى ذلك - تفويض كلً من الستاذ / 

كريم محمد عمرو لطفى توكل والستاذ / شادى محمد عمرو لطفى توكل والستاذ / رامى هانى رامى محمد توكل 

والستاذ / عاطف بديع منصور الجبالى والستاذ / ممدوح محمد عبد العظيم فى التوقيع عن الشركة مجتمعين أو 

منفردين على عقود شراء وبيع السيارات الخاصة بالشركة

409 - مخلص رامى محمد توكل  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    305021   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-06-1997 برقم ايداع   10932 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2002  بــ :  للشئون 

التجارية والتصنيع

410 - هانى رامى محمد توكل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    305021   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-1997 برقم ايداع   10932 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2002  بــ :  

411 - احمد لطفي محمد توكل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    305021   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-1997 برقم ايداع   10932 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2002  بــ :  

412 - كريم محمد عمرو لطفى توكل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    305021   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-1997 برقم ايداع   10932 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2002  بــ :  

413 - رامي هانى رامى  محمد توكل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    305021   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-1997 برقم ايداع   10932 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2002  بــ :  

414 - شادى محمد عمرو لطفى توكل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    305021   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-1997 برقم ايداع   10932 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2002  بــ :  

415 - امل سعد الدين عباس  مدير   المقيد برقم قيد    8246   وتم ايداعه بتاريخ    26-02-2002 برقم ايداع   

1056 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2002  بــ :  
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429 - مها عباس منصور على منصور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31277   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-1997 برقم ايداع   3935 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2003  بــ :  ممثله عن شركة ليفانا 

للستشارات ) وثيقة للستشارات سابقا ( بدل من السيد / اسامه عبدا الرويح

455 - ايمان بشير الميداني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4526   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2003 برقم ايداع   654 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2003  بــ :  

456 - رؤوف محمد راتب بشير الميدانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4526   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2003 برقم ايداع   654 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2003  بــ :  

457 - محمد نبيل بشير الميداني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4526   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2003 برقم ايداع   654 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2003  بــ :  

458 - محمود نبيل بشير الميداني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4526   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2003 برقم ايداع   654 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2003  بــ :  

459 - فاطمه سمير الميدانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4526   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2003 برقم ايداع   654 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2003  بــ :  

460 - صباح بشير الميداني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4526   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2003 برقم ايداع   654 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2003  بــ :  

416 - مروة يحى سعد الدين عباس العزب  مدير   المقيد برقم قيد    8246   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2002 برقم ايداع   1056 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2002  بــ :  يباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محددة . تمثل السيدة / امل سعد الدين عباس العزب منفردة الشركة فى علقتها مع الغير ولها منفردة فى هذا 

الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة اوالقانون او 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللسيدة / امل سعد الدين عباس العزب منفردة حق التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم , ولكل من: السيدة  / امل سعد الدين عباس العزب . السيدة / مروة يحي سعد الدين عباس العزب 

مجتمعين او منفردين حق التعامل مع 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 . وللسيدة / امل سعد الدين عباس العزب منفردة الحق فى 

التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وللسيدة , ولها الحق  فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 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 مما ذكر .

417 - مارسيل حنا بدروس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8419   وتم ايداعه بتاريخ    11-04-2002 برقم 

ايداع   1690 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2002  بــ :  

418 - جمال عبد القادر عبد البصير الجارحى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    8812   

وتم ايداعه بتاريخ    28-07-2002 برقم ايداع   3485 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2002  بــ :  الموافقة 

على تجديد مجلس الدارة الحالى للشركة لمدة ثلث سنوات بذات الصلحيات والسلطات الخاصة بالمجلس كما هى 

دون تغيير

419 - ابراهيم محمود ابراهيم على العربى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6710   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2002 برقم ايداع   863 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2002  بــ :  تفويض السيد/ حسين عطية عبد 

الخالق نجم الدين بالتوقيع لدى البنوك التى تتعامل معها الشركة وكذلك على نماذج فتح العتمادات المستندية 

وخطابات تعديل العتمادات وكل ما يخص العتمادات المستندية وكذلك التوقيع على التحويلت وطلبات السداد 

الليكتروني للجمارك والضرائب والمرتبات.
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420 - احمد محمد محمد عمر  مدير   المقيد برقم قيد    9004   وتم ايداعه بتاريخ    11-09-2002 برقم 

ايداع   4379 تم التأشير فى تاريخ 11-09-2002  بــ :  - يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير ولـه 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 . وللمدير منفردا السيد / أحمد محمد محمد عمر-  الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم  وتمثيل الشركة امام القضاء وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات و 

خطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت  وكل ذلك باسم 

الشركة  وضمن اغراضها وله الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 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 وكذلك التوقيع على عقود التأسيس امام 

الشهر العقاري باسم الشركة ولصالحها وكذلك له الحق في ابرام عقود المعاوضة على ان يكون كل عقد على حده 

وبموافقة الجمعية العامة وله حق توكيل  او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

421 - ايمن احمد جمال سالم محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4693   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2002 برقم ايداع   898 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2002  بــ :  تجديد مدة عضوية مجلس الدارة 

لمدة جديدة

422 - ماجد صبحى ماضى عبده  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4827   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-10-2002 برقم ايداع   535 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2002  بــ :  تجديد تعيين اعضاء 

مجلس الدارة لمدة جديدة

423 - بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    357552   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-01-2003 برقم ايداع   229 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2003  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة 

لمدة ثلث سنوات تبدا من 2022/3/3

424 - حامد محمود عز الدين بركات  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    357552   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2003 برقم ايداع   229 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2003  بــ :  ممثل شركة محمد عبد المحسن 

الخرافى واولده

425 - مجدى محمد فكرى زاهد الجبيلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    357552   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2003 برقم ايداع   229 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2003  بــ :  ممثل شركة محمد عبد المحسن 

الخرافى و اولدة

426 - ابراهيم عبدالفتاح محمد يونس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    357552   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2003 برقم ايداع   229 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2003  بــ :  ممثل شركة محمد عبد المحسن 

الخرافى و اولدة

427 - وليد على زكى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    357552   وتم ايداعه بتاريخ    2003-01-05 

برقم ايداع   229 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2003  بــ :  

428 - تامر محمد السيد عطيه الشبراوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    357552   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2003 برقم ايداع   229 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2003  بــ :  
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430 - محمد عبد الخالق امين محمود  مدير   المقيد برقم قيد    6621   وتم ايداعه بتاريخ    2001-02-28 

برقم ايداع   1143 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2003  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير و لهم منفردون في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و 

التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنقيذية للجمعية العامة - 

وللمديرون منفردون حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج 

عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم 

الحق منفردون في التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت ولهم الحق منفردون في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم واجورهم ولهم 

منفردون 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 منفردون حق التوقيع علي عقود 

القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولصالحها ولهم منفردون حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

431 - محمود مصطفي أحمد عبد المقصود  مدير   المقيد برقم قيد    6621   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2001 برقم ايداع   1143 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2003  بــ :  استقالة

432 - سيد عثمان حامد عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    6621   وتم ايداعه بتاريخ    28-02-2001 برقم 

ايداع   1143 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2003  بــ :  

433 - سحر قرني ميهوب أحمد  مدير   المقيد برقم قيد    6621   وتم ايداعه بتاريخ    28-02-2001 برقم 

ايداع   1143 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2003  بــ :  

434 - عصام عبد ربه  محمود يونس  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    9545   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-02-2003 برقم ايداع   710 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2003  بــ :  أعطاء السيد / عصام 

عبد ربه  محمود يونس ) توقيع أول ( والسيد / كمال عبد ربه محمود يونس ) توقيع ثاني ( لهما حق التوقيع أمام 

البنوك سحباً وأيداع

435 - خالد فؤاد شوقى سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6579   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2001 برقم ايداع   960 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2003  بــ :  

436 - عمرو حسن احمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    6579   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2001 برقم ايداع   960 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2003  بــ :  

437 - عماد حسن احمد سليمان  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    6579   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-02-2001 برقم ايداع   960 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2003  بــ :  

438 - كريم عماد حسن احمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6579   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2001 برقم ايداع   960 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2003  بــ :  

439 - يوسف عمرو حسن احمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6579   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2001 برقم ايداع   960 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2003  بــ :  

440 - سيد سعد مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9733   وتم ايداعه بتاريخ    2003-04-30 

برقم ايداع   1666 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2003  بــ :  

441 - حسين محمد عبد ا الصاوى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9733   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2003 برقم ايداع   1666 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2003  بــ :  

442 - محمد تاج الدين محمد عبد المحسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9733   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2003 برقم ايداع   1666 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2003  بــ :  تجديد مجلس الدارة لمدة ثلث 

سنوات

443 - عثمان محمد عثمان رمضان  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9733   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2003 برقم ايداع   1666 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2003  بــ :  له حق التوقيع واعتماد الدراسات 

والتقارير الفنية
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444 - توفيق صلح الدين احمد دياب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8978   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2002 برقم ايداع   4244 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2003  بــ :  

445 - حاتم شريف حلمي العزاوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8978   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2002 برقم ايداع   4244 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2003  بــ :  

446 - محمد علء كامل توفيق دياب  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    8978   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-09-2002 برقم ايداع   4244 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2003  بــ :  

447 - شريف محمد حلمى السيد العزاوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8978   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2002 برقم ايداع   4244 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2003  بــ :  التجديد لكامل هيئة المجلس كما 

هم بالسجل واضافه صلحيات لرئيس مجلس الدراه وعضو مجلس الداره المنتدب وهى كما يلى   - يحق لرئيس 

مجلس الداره والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين التصرف بالبيع والرهن لكافة الراضى الزراعيه المملوكه 

للشركه  وكذلك المبانى المقامه عليها والمعدات والبار وكافة اصول الشركه وموجوداتها والعقارات والسيارات 

والتوقيع على كافة عقود البيع والرهن وفتح الحسابات والقتراض من كافة البنوك والمؤسسات الماليه الداخليه 

والخارجيه والتوقيع على المستندات والكمبيالت والسندات الذنيه وغيرها من التسهيلت المصرفيه والتجاريه 

والتوقيع على مستندات المديونيه وفى تمثيل الشركه امام جميع الهيئات الحكوميه والغير حكوميه والبنوك وامام 

هيئة الرقابه الماليه والهيئه العامه للستثمار ووزارة الزراعه وهيئة المجتمعات العمرانيه الجديده والهيئه العامه 

لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه وكافة الغير ولهما حق تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ما تقدم.

448 - صلح الدين احمد طه دياب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8978   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2002 برقم ايداع   4244 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2003  بــ :  

449 - نبيل بشير الميداني  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4526   وتم ايداعه بتاريخ    2003-06-17 

برقم ايداع   654 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2003  بــ :  تجديد الثقة فى مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات 

اخرى

450 - سمير بشير الميدانى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    4526   وتم ايداعه بتاريخ    2003-06-17 

برقم ايداع   654 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2003  بــ :  

451 - محمد ابو الخير بشير الميداني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4526   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2003 برقم ايداع   654 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2003  بــ :  

452 - محمد راتب بشير الميداني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4526   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2003 برقم ايداع   654 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2003  بــ :  

453 - توفيق بشير الميداني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4526   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2003 برقم ايداع   654 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2003  بــ :  

454 - سميح بشير الميداني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4526   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2003 برقم ايداع   654 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2003  بــ :  

461 - بدر سمير بشير الميدانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4526   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2003 برقم ايداع   654 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2003  بــ :  

462 - رشاد محمد راتب بشير الميدانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4526   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2003 برقم ايداع   654 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2003  بــ :  

463 - رامى محمد راتب الميدانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4526   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2003 برقم ايداع   654 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2003  بــ :  

464 - هاني محمد صلح الدين النحاس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    5212   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-06-2003 برقم ايداع   742 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2003  بــ :  تجديد مدة 

المجلس

465 - عمراحمد كمال محمد العليمى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15476   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2003 برقم ايداع   1227 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2003  بــ :  والعضو المنتدب
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466 - شاهيناز محمد سالم مصطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15476   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2003 برقم ايداع   1227 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2003  بــ :  تنفيذى - يملك حق التوقيع عن 

الشركة علي انفراد كل من رئيس مجلس الدارة و نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  ولمجلس الدارة 

الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين و من يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او 

مجتمعين و تمثيل الشركة و التوقيع عنها امام الجهات الحكومية و الهيئات العامة و مصلحة الشهر العقاري و 

التوثيق كذلك لهم الحق في تمثيل الشركة و التصالح و التنازل و التخالص امام المحاكم و جميع الجهات الحكومية 

و الغير حكومية والقطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص و الشهر العقاري بكافة اشكالهم كما لهما حق 

التوقيع امام جميع المصاريف و البنوك من سحب و إيداع و توقيع على الشيكات و التحويلت البنكية و اصدار 

خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف و مصروفات التشغيل و فتح 

العتمادات المستدينة و الحصول على القروض قصيرة وطويلة الجل و كل ذلك باسم الشركة ) منفردين او 

مجتمعين ( في كل ما سبق ذكره -اما كافة عقود البيع والرهن او القتراض بكافة انواعها لكافة اصول الشركة 

الثابت منها والمنقول امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع عليها لكل من رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب )مجتمعين( ولهم في ذلك أوسع السلطات

467 - اسامة عبد الستار عبد الجواد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15476   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2003 برقم ايداع   1227 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2003  بــ :  غير تنفيذى

468 - شادن احمد كمال محمد العليمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15476   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2003 برقم ايداع   1227 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2003  بــ :  غير تنفيذى

469 - عمرو عباس حليم مصطفى كامل سرور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15476   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-07-2003 برقم ايداع   1227 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2003  بــ :  مستقل

470 - محمد حسين عطيه ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15476   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2003 برقم ايداع   1227 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2003  بــ :  مستقل

471 - راجي احمد رشدي سيد احمد الجندي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6787   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2003 برقم ايداع   661 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2003  بــ :  المنتدب - ممثلعن سامكريت 

للستثمار الهندسى بدلمن المهندس / بسيم سامى يوسف- واستقالتة من منصب مدير عام

472 - ماجد شنودة نجيب سامى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    6787   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2003 برقم ايداع   661 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2003  بــ :  مستقل - استقالة

473 - لبيب صبحى لبيب حنا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6787   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2003 برقم ايداع   661 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2003  بــ :  ممثل لشركه سامكريت للستثمار 

الهندسي

474 - ريم سامى سعد مسعد سعد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6787   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2003 برقم ايداع   661 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2003  بــ :  ممثل لشركه سامكريت للستثمار 

الهندسي

475 - شادى هانى وليام معوض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6787   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2003 برقم ايداع   661 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2003  بــ :  ممثل عن شركة سامكريت 

للستثمار الهندسي

476 - هوجو فرانز شارير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6787   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2003 برقم ايداع   661 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2003  بــ :  ممثلعن شركة كنير جى ام بى 

اتش .

483 - عثمان هاشم غندور  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    297072   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-1996 برقم ايداع   12189 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2003  بــ :  مدة المجلس المشكل اعله 

سارية لمدة 3 سنوات من تاريخ التاشير بالسجل التجارى مع بقاء صلحيات المجلس دون تغيير

484 - خوسيه ماريا ماجربنا  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    297072   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-1996 برقم ايداع   12189 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2003  بــ :  

485 - محسن محمد محى الدين فرج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    297072   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-1996 برقم ايداع   12189 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2003  بــ :  
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486 - محمد عبد الرحيم السيد حجازى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    297072   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-1996 برقم ايداع   12189 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2003  بــ :  ممثل لشركة السويس للسمنت

487 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10373   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2003 برقم ايداع   5995 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2003  بــ :  للفروع- تعيين الدكتور / هاني 

عبود ابراهيم عبدا - مصري- مسلم - رقم قومي 28103011311678 مديرا للفرع الكائن بصيدلية / الشعب 

و الكائنة في )2( شارع شعير - شارع جمال عبد الناصر البحري - شبين الكوم - محافظة المنوفيه ؛ بدل من 

الدكتور / اسلم ابراهيم السيد ابراهيم سعد رقم قومي 27503151502176                                                                                                                                                                  

تعيين الدكتور / هاني عبود ابراهيم عبدا - مصري - مسلم - رقم قومي 28103011311678 مديرا للفرع 

الكائن بصيدلية د/ عبدالعزيز محمود حبيب و الكائنة في )87( شارع سعد زغلول - البر الشرقي - شبين الكوم - 

محافظة المنوفيه ؛ بدل من الدكتور / اسلم ابراهيم السيد ابراهيم سعد رقم قومي 27503151502176

488 - محمد رشدي محمد غلب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10490   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2003 برقم ايداع   6607 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2003  بــ :  تجديد تعيين اعضاء مجلس 

الدارة اعتبارا من 25- 4 - 2022 ولمدة ثلث سنوات

489 - داليا مصطفى كامل عبد الفتاح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47080   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2003 برقم ايداع   5618 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2003  بــ :  ممثل عن بنك الستثمار القومى
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477 - سمير نبيه عزيز برزي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10153   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2003 برقم ايداع   3854 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2003  بــ :  وافق مجلس الدارة بالجماع 

على تعديل سلطات التوقيع وحدود الصرف بالشركة لتصبح كالتي: مجموعات التوقيع:  مجموعة )أ( - رئيس 

مجلس إدارة - سمير نبيه عزيز برزي. - نائب رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب - هاني نبيه عزيز برزي.  

مجموعة )ب( - رئيس القطاع المالي - سامح مجدي نجيب ميخائيل - مدير عام الرقابة المالية للمجموعة - ماجد 

مفيد يوسف رزق.  - مدير التمويل للمجموعة - ديانا صليب وديد كيرلس . مجموعة )ج( - مراقب مالي التقارير 

المجمعة - نهى عثمان محمد عثمان المنشاوي - الجنسية مصرية - مواليد 8 /6 /1987 - بطاقة رقم قومي رقم 

28706082103746. - مدير الئتمان والبنوك - عماد مجدي نظير مسيحة.  مجموعة الرقابة - مدير عام 

الرقابة المالية للمجموعة. - مراقب مالي التقارير المجمعة.  مجموعة التمويل - مدير التمويل للمجموعة - مدير 

الئتمان والبنوك - التوقيعات المشتركة بين المجموعات يجب أن تحتوي على ممثل من مجموعة الرقابة وآخر من 

مجموعة التمويل مع بقاء توقيع رئيس القطاع المالي ساري مع أياً من المجموعتين 1- بالنسبة للشيكات 

والتحويلت خارج مجموعة الشركة:  - التوقيع لمجموعة )أ( منفردين وبدون حد أقصى - التوقيع للمجموعتين )

ب/ج( يكون مجتمعين طبقاً للجدول الموضح ادناه؛  - يحق لرئيس القطاع المالي التوقيع مع أي من مجموعة 

الرقابة أو مجموعة التمويل؛  - القيم الموضحة بالجدول بالجنيه المصري أو ما يعادلها بالعملت الخرى.  

حتى 500 ألف جنيه توقيع مشترك من أي اثنين من المجموعتين )ب/ج(.  حتى 2 مليون جنيه توقيع مشترك 

من واحد من مجموعة )ب( وواحد من مجموعة )ج( أو توقيع مشترك من اثنين من المجموعة )ب(.  حتى 3 

مليون جنيه توقيع مشترك من اثنين من المجموعة )ب(.  حتى 10 مليون جنيه توقيع مشترك من رئيس القطاع 

المالي مع واحد من المجموعة )ب(.  أكثر من 10 مليون جنيه توقيع منفرد لي من المجموعة )أ(.     2- 

الشيكات والتحويلت إلى الشركات الشقيقة والتابعة, شراء وبيع أذون الخزانة وربط وفك الودائع:  - التوقيع 

لمجموعة )أ( منفردين وبدون حد أقصى؛  - التوقيع للمجموعتين )ب/ج( يكون مجتمعين طبقاً للجدول الموضح 

ادناه؛  - يحق لرئيس القطاع المالي التوقيع مع أي من مجموعة الرقابة أو مجموعة التمويل؛  - القيم الموضحة 

حتى 10 مليون جنيه توقيع مشترك من أي اثنين من  بالجدول بالجنيه المصري أو ما يعادلها بالعملت الخرى.  

المجموعتين )ب/ج(.  حتى 15 مليون جنيه توقيع مشترك من واحد من مجموعة )ب( وواحد من مجموعة )ج( أو 

توقيع مشترك من اثنين من المجموعة )ب(.  حتى 20 مليون جنيه توقيع مشترك من اثنين من المجموعة )ب(.  

حتى 40 مليون جنيه توقيع مشترك من واحد من المجموعة )ب( مع توقيع رئيس القطاع المالي.  أكثر من 40 

مليون جنيه توقيع منفرد لي من المجموعة )أ(.   3- المعاملت البنكية )خطابات ائتمان, خطابات ضمان, 

اعتمادات مستندية, مستندات تحصيل(:  - التوقيع لمجموعة )أ( منفردين وبدون حد أقصى؛  - التوقيع للمجموعتين 

)ب/ج( يكون مجتمعين طبقاً للجدول الموضح ادناه؛  - يحق لرئيس القطاع المالي التوقيع مع أي من مجموعة 

الرقابة أو مجموعة التمويل؛  - القيم الموضحة بالجدول بالجنيه المصري أو ما يعادلها بالعملت الخرى.  

حتى 1 مليون جنيه توقيع مشترك من أي اثنين من المجموعتين )ب/ج(.  حتى 3 مليون جنيه توقيع مشترك 

من واحد من مجموعة )ب( وواحد من مجموعة )ج( أو توقيع مشترك من اثنين من المجموعة )ب(.  حتى 10 

مليون جنيه توقيع مشترك من اثنين من المجموعة )ب(. حتى 20 مليون جنيه توقيع مشترك من واحد من 

المجموعة )ب( مع توقيع رئيس القطاع المالي . أكثر من 20 مليون جنيه توقيع منفرد لي من المجموعة )أ(. كما 

وافق مجلس الدارة بالجماع على تفويض كل من الستاذ/ سمير نبيه برزي - رئيس مجلس الدارة, والمهندس/ 

هاني نبيه برزي - نائب رئيس مجلس الدارة, مجتمعين أو منفردين في التوقيع على عقود البيع أو الشراء أو 

عقود بيع بعض أصول الشركة وعقود التعديل ولهم في سبيل إنهاء ذلك أوسع السلطات, كما لهما الحق في تفويض 

الغير نيابة عنهم في كل أو بعض ما ذكر, مع البقاء على كافة صلحيات التوقيع السابق منحها للسيد رئيس 

مجلس الدارة أو نائب رئيس مجلس الدارة مع رئيس القطاع المالي, مجتمعين, والمدرجة على السجل التجاري 

كما هي بدون أدنى تعديل.

478 - هانز جواشيم نولز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    297072   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-1996 برقم ايداع   12189 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2003  بــ :  ممثل شركة السويس للسمنت

479 - شريف محمد نبيل حسين المصرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    297072   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-1996 برقم ايداع   12189 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2003  بــ :  ممثل لشركة السويس للسمنت

480 - احمد عزمى طيبه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    297072   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-1996 برقم ايداع   12189 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2003  بــ :  
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481 - هاشم عثمان غندور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    297072   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-1996 برقم ايداع   12189 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2003  بــ :  

482 - دومينيك ميشيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    297072   وتم ايداعه بتاريخ    1996-08-03 

برقم ايداع   12189 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2003  بــ :  استقالة

490 - محمد فاروق محمد عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47080   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2003 برقم ايداع   5618 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2003  بــ :  ممثل عن بنك الستثمار القومى

491 - محمد جمال الدين زكي السبكى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47080   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2003 برقم ايداع   5618 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2003  بــ :  ممثل عن وزارة المالية

492 - محمد عادل عبدالمجيد عبداللطيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47080   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2003 برقم ايداع   5618 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2003  بــ :  ممثل عن وزارة المالية

493 - محمـد السيد أحمد الشوربجى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    47080   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-11-2003 برقم ايداع   5618 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2003  بــ :  ممثل عن الشركة 

المصرية القابضة للغازات الطبيعية ) ايجاس (

494 - فؤاد رشاد عباس حسن  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    47080   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2003 برقم ايداع   5618 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2003  بــ :  

495 - احمد عبدالرحيم احمد الصياد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    47080   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-11-2003 برقم ايداع   5618 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2003  بــ :  

496 - ايمن السيد على محمود نابت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47080   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2003 برقم ايداع   5618 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2003  بــ :  ممثل عن الشركة الهندسية 

للصناعات البترولية و الكيماوية ) انبى (

497 - رفيق محمد السيد ابراهيم النويعم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47080   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2003 برقم ايداع   5618 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2003  بــ :  ممثل عن شركة المشروعات 

البترولية والستشارات الفنية ) بتروجت (

498 - محمد سيد حسين خشبه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47080   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2003 برقم ايداع   5618 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2003  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

للغازات الطبيعية ) جاسكو (

499 - أحمد كريم محمد سمير كمال الدين محمد توفيق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    36364   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-07-2000 برقم ايداع   2116 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2003  بــ :  بدل منه . ممثل 

عن الشركة المتحدة القابضة . وذلك اعتبارا من تاريخة

500 - ماجد البرت اقلديوس ابادير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    36364   وتم ايداعه بتاريخ    

17-07-2000 برقم ايداع   2116 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2003  بــ :  ممثل عن الشركة المتحدة 

القابضة )ش.م.م(. استقالة

501 - مصطفى شريف مصطفى الجبلى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10611   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2003 برقم ايداع   7228 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2003  بــ :  وافقت الجمعية على تجديد 

وتعيين مجلس الدارة لدورة جديدة لمدة ثلث سنوات

502 - نيفين عبد المنعم سيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10611   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2003 برقم ايداع   7228 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2003  بــ :  

503 - شريف مصطفى الجبلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10611   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2003 برقم ايداع   7228 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2003  بــ :  

504 - مصطفى  فؤاد الكفراوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    10615   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-12-2003 برقم ايداع   7242 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2003  بــ :  تجديد مده مجلس 

اادارة ثلث سنوات اخري تبدا من تاريخ انتهائه بالسجل التجاري مع البقاء علي نفس الصلحيات و 

الختصاصات الواردة بالسجل التجاري
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505 - نبيل البسيونى السيد القصير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10619   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2003 برقم ايداع   7258 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2003  بــ :  - يكون لرئيس مجلس الدارة 

السيد/ نبيل البسيوني السيد  القصير ونائب رئيس مجلس ال دارة السيد/ أحمد نبيل البسيوني السيد القصير والعضو 

المنتدب السيدة/ مي نبيل البسيوني السيد القصير  و العضو المنتدب السيد / محمد نبيل البسيوني السيد القصير ) 

مجتمعين أو منفردين ( حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وعلي الخص وزارة السياحة وهيئة التأمينات الجتماعية والسجل 

التجارى والغرفة التجارية والشهر العقارى ومصلحة الضرائب والضرائب العامة علي المبيعات  والمرور 

والجمارك والتعامل الدارى من تعيين الموظفين وفصلهم والتعامل مع كافة الهيئات والمصالح الحكومية اللزمة 

لدارة الشركة ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك لهم حق التوقيع امام 

السياحة الدينية ومراجعة ملفات الحج والعمرة والتعاقدات الخارجية والداخلية وبالخص اصدار التأشيرات 

ومراجعتها امام وزارة السياحة والتعامل مع الوكيل السعودى في حجز الفنادق وكذلك لهم  حق التعامل امام 

المرور واستخراج الرخص وشهادات البيانات والمخالفات واستلم اللوحات المعدنية والتجديد والترخيص والتعامل 

مع الضرائب والتأمينات بخصوص جميع السيارات وتغيير وتحويل اللوحات المعدنية ورفع الحظر عن السيارات 

باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك لهم حق التوقيع والتعامل امام جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع 

علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان ولهم  حق  التوقيع على عقود القرض 

والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك داخل جمهورية مصر العربية وخارجها 

باسم الشركة ولمصلحتها ولهم مجتمعين او منفردين حق بيع أصول الشركة وبيع السيارات للنفس أو للغير ولهم 

حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

506 - طارق وحيد احمد هاشم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10621   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2003 برقم ايداع   7260 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2003  بــ :  اضافه صلحيات حق كفاله 

الغير لرئيس مجلس الدارة والعضاء  المنتدبين للشركة  وذلك مجتمعين أو منفردين علي الصلحيات السابقة 

وكذلك لهم الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

507 - حلمى على حلمى عيسى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    156827   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-12-2003 برقم ايداع   13244 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2003  بــ :  تم تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات بذات التشكيل وذات الختصاصات من تاريخ 2020/3/30

508 - عمرو عبدالصبور قابيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16077   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2003 برقم ايداع   2494 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2003  بــ :  اعتماد تشكيل مجلس ادارة 

الشركة الحالى وتجديد تعيينه لدورة اخرى .

509 - عمرو عبدالصبور قابيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16103   وتم ايداعه بتاريخ    

31-12-2003 برقم ايداع   2542 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2003  بــ :  إعتماد تشكيل مجلس إدارة 

الشركة الحالى وتجديد تعيينه لدوره اخرى - إضافه الى الختصاصات الموجوده بالسجل التجارى يكون لرئيس 

  MTS مجلس الداره الدكتور / عمرو عبد الصبور قابيل الحق فى تمثيل الشركة أمام مصلحة الجمارك وشركة

وشركة السكندرية لتداول الحاويات والبضائع وشركة المستودعات المصرية وجميع التوكيلت الملحية أوشن 

اكسبريس وتوكيل مارينا وشركة السكندرية لمحطات الحاويات الدولية وشرطة ومرور ميناء السكندرية وجميع 

جهات العرض والهيئة العامة للصادرات والواردات وامام الجهاز القومي لتنظيم التصالت وجميع شركات 

المحمول )فودافون – أورانج – إتصالت – وي ( وشراء الخطوط منها وشركة ETIT لجهزة التتبع وذلك في 

استلم الوراق والجهاز والتوقيع نيابة عن الشركة في كل ما سبق وإستلم الموافقات والسيارت الخاصة بالشركة 

وشراء الخطوط وأجهزة التتبع والتعامل مع جميع الجهات الحكومية والغير حكومية وله الحق فى توكيل الغير فى 

كل او بعض ما ذكر

510 - احمد عثمان عبد الحميد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10889   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2004 برقم ايداع   8017 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2004  بــ :  

511 - احمد عثمان عبد الحميد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10889   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2004 برقم ايداع   8017 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2004  بــ :  
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512 - وليد فؤاد على الحوشى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158301   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2004 برقم ايداع   2649 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2004  بــ :  مستقل

513 - سامح السيد اسماعيل احمد  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    158301   وتم 

ايداعه بتاريخ    10-03-2004 برقم ايداع   2649 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2004  بــ :  

514 - عمرو محمد محمد عبد الحكيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158301   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2004 برقم ايداع   2649 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2004  بــ :  والعضو النتدب .

515 - عمرو محمد الشافعى محمد فوزى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158301   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2004 برقم ايداع   2649 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2004  بــ :  

516 - محمود محمد شعبان سليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158301   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2004 برقم ايداع   2649 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2004  بــ :  

517 - عل اسماعيل محمد اسماعيل عبدا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158301   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-03-2004 برقم ايداع   2649 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2004  بــ :  

518 -   طارق احمد حسن غيته  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158301   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2004 برقم ايداع   2649 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2004  بــ :  مستقل

519 - هشام  فوزى  عزالدين صابر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158301   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2004 برقم ايداع   2649 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2004  بــ :  

520 - خليفة محمد عبدا محمد الحمادي  مدير   المقيد برقم قيد    47740   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2004 برقم ايداع   1217 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2004  بــ :  لفرع الشركة بجمهورية مصر 

العربية بدل من السيد/ مجدى حسن محمد لبيب بموجب قرار الشركة المؤرخ 3 / 11 / 2021 -- الموافقة على 

منح المدير كافة الصلحيات والسلطات اللزمة لدارة الفرع والتي تتضمن ول تقتصر على تمثيل الشركة 

والتعامل بالنيابة عنها بالضافة الى ما يلى : 1- تمثيل الشركة أمام القضاء وفى علقته تجاه الغير في التوقيع على 

جميع أنواع المستندات والعقود المتعلقة بنشاط الشركة 2- تمثيل الشركة أمام كافة الجهات والحكومية وغير 

الحكومية, ومن ضمنها الهيئة العامة للستثمار, وزارة الخارجية, وزارة العدل ووزارة الطيران المدني وله الحق 

في التوقيع بالنيابة عن الفرع على الوراق والمستندات والطلبات أمام هذه الجهات وتقديمها وفى استلم واستخراج 

جميع أنواع الشهادات والفادات منها 3- تمثيل الشركة امام الهيئة القومية للتأمين الجتماعي ووزارة القوى العاملة 

ومصلحة الضرائب المصرية ومأموريتها ومكاتب توثيق الشهر العقاري 4- تعيين واتخاذ الجراءات التأديبية 

ضد, وفصل موظفي الفرع وتحديد اجورهم ومكافئاتهم  5- وابرام وتوقيع لكافة العقود والمستندات والوراق ذات 

صلة بالفرع ويشمل ذلك عقد اليجار وشراء وبيع المنقولت والمعدات 6- التوقيع والتعامل مع كافة البنوك على 

الحسابات الخاصة بالفرع بدون حد أقصى على أية مبالغ, وفتح وغلق الحسابات والتعامل من خللها 7- تعيين 

المحامين والمحاسبين 8- يجوز للمدير تفويض الغير بالصلحيات المذكورة أعله كلياً أو جزئياً - يسرى العمل 

بهذا القرار حتى 3 ابريل 2024

521 - خير اسماعيل    حسن  محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5160   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-2004 برقم ايداع   322 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2004  بــ :  

522 - سامح محمد عرفة عبد البارى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5852   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2004 برقم ايداع   359 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2004  بــ :  بدلمن السيد / محمد عرفه 

عبدالبارى

523 - عمرو ابراهيم ابراهيم النحاس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5852   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2004 برقم ايداع   359 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2004  بــ :  الموافقة على تجديد مدة عضوية 

اعضاء مجلس الدارة

524 - عمرو عبدالصبور قابيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16645   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2004 برقم ايداع   1191 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2004  بــ :  الموافقه على اعتماد تشكيل 

مجلس ادارة الشركة الحالى وتجديد تعيينه الدورة آخرى

525 - محمد كامل عبد العزيز محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6015   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2004 برقم ايداع   702 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2004  بــ :  الموافقة علي تجديد مدة أعضاء 

مجلس الدارة بنفس الختصاصات والصلحيات
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526 - احمد محمد دياب محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    11271   وتم ايداعه بتاريخ    2004-05-23 

برقم ايداع   2703 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2004  بــ :  

527 - محمد حلمى محمد حلمى محمد ابو عيطة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

230317   وتم ايداعه بتاريخ    04-02-1984 برقم ايداع   1907 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2004  بــ :  

تم تجديد مدة مجلس الدارة لفترة جديدة بنفس تشكيل المجلس السابق

571 - عمرو أحمد عبد ربه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16054   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2005 برقم ايداع   12066 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2005  بــ :  ممثل عن شركة ايجاس

572 - عبد الفتاح مصطفي فرحات  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16054   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2005 برقم ايداع   12066 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2005  بــ :  ممثل عن شركة غازتك

573 - سيد حسين محمد حسانين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    16054   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-08-2005 برقم ايداع   12066 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2005  بــ :  عن الشركة القابضة 

ايجاس - تجديد عضويتة لمدة ثلث سنوات

528 - رفيق عبدالمسيح طانيوس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5530   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2004 برقم ايداع   997 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2004  بــ :  تعديل حق الدارة و التوقيع 

ليصبح حق الداره و التوقيع و المسئوليه امام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين رافت عبد المسيح طانيوس و 

رفيق عبد المسيح طانيوس و رامز عبد المسيح طانيوس مجتمعين او منفردين و لهم الحق في التوقيع عن الشركة 

امام جميع الهيئات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم و 

ذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و تسهيلت ائتمانية و التوقيع علي الشيكات و فتح و 

غلق الحسابات و بيع السيارات المملوكه للشركة مجتمعين او منفردين و لهمم الحق في البيع و الشراء لصول 

الشركه مجتمعين او منفردين و لهم الحق في التوقيع علي كافه عقود القتراض و الرهن بكافه انواعها لكافه 

اصول الشركة بما فيها من ثابت او منقول و ذلك للنفس او للغير و امام كافه الجهات الحكوميه و الغير حكوميه 

الخاصه بذلك و لهم الحق في توكيل او تفويض الغير و ذلك لصالح البنوك او الغير في كل او بعض ما ذكر فيما 

ما عدا الشركاء الموصين في حاله دخولهم الشركة

529 - معتز واصل رسلن  مدير   المقيد برقم قيد    11735   وتم ايداعه بتاريخ    22-08-2004 برقم ايداع   

5988 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2004  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم الحق في 

التوقيع على عقود البيع والشراء للمزايدات والمناقصات وطلب التسهيلت المصرفية والقتراض من البنوك 

والتوقيع على عقود الرهن لكل من الرهن التجاري والرهن العقاري والضمانات البنكية والتوقيع بذلك أمام الشهر 

العقاري والبنك العقاري والتوقيع على الشيكات وقبض ودفع المبالغ باسم الشركة ولهم الحق في التعامل مع البنوك 

في اليداع والسحب وفتح الحسابات لتحقيق أغراض الشركة وتمثيل الشركة والتوقيع عنها أمام الغير مجتمعين أو 

منفردين - كما أن للسادة المديرين مجتمعين أو منفردين الحق في كفالة وضمانة الغير ولهم الحق في تفويض او 

توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

530 - عاطف عبد الرازق غريب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    257769   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-1989 برقم ايداع   8730 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2004  بــ :  غير تنفيذى - استقالة

531 - مصطفى عبد الصمد عبد النبى ابو العل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    257769   

وتم ايداعه بتاريخ    10-07-1989 برقم ايداع   8730 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2004  بــ :  تنفيذى - 

الموافقه على تشكيل مجلس إدارة الشركه لدوره جديدة مدتها ثلث سنوات تنتهى بانتهاء أعمال الجمعية العامه 

العادية التى تعقد لعتماد القوائم الماليه عن السنه الماليه المنتهيه فى 2024/12/31

532 - طارق مصطفى عبدالصمد عبدالنبى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    

257769   وتم ايداعه بتاريخ    10-07-1989 برقم ايداع   8730 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2004  بــ :  

تنفيذى

533 - احمد محروس عيد السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    257769   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-1989 برقم ايداع   8730 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2004  بــ :  غير تنفيذى

534 - عاطف عبد الرازق غريب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    257769   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-1989 برقم ايداع   8730 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2004  بــ :  غير تنفيذى
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535 - منى عصمت السيد عبدالسلم  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    257769   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-07-1989 برقم ايداع   8730 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2004  بــ :  غير تنفيذى

536 - شعبان عبد الحفيظ على  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    257769   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-1989 برقم ايداع   8730 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2004  بــ :  غير تنفيذى

537 - عمر حسن عوض ا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    162947   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2004 برقم ايداع   13097 تم التأشير فى تاريخ 13-10-2004  بــ :  من ذوى الخبرة  - الموافقة 

على اعادة تشكيل مجلس الدارة على النحو التالى : عمر حسن عوض ا ادريس - رئيس مجلس ادارة من ذوى 

الخبرة - محمود حمدى نصر الدين احمد - عضو مجلس ادارة منتدب من ذوى الخبرة - هشام الدسوقى الحنفى 

خلف - عضو مجلس ادارة - اشرف حسن عوض ا ادريس - عضو مجلس ادارة - خالد الدسوقى الحنفى خلف - 

عضو مجلس ادارة - يملك حق الدارة والتوقيع منفردين كل من : - عمر حسن عوض ا ادريس - رئيس مجلس 

ادارة من ذوى الخبرة - محمود حمدى نصر الدين احمد - عضو مجلس ادارة منتدب من ذوى الخبرة - ولهم حق 

التوقيع عن الشركة وتمثيلها امام الغير ولهما فى ذلك تمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية 

والرسمية والغير رسمية والتوقيع على العقود والقتراض والرهن بدون حد اقصى والدارة والتوقيع امام البنوك 

ولهما الحق فى فتح العتمادات الدائنة والمدينة والتوقيع على الشيكات والسحب وكافه العمال المصرفية ولهما 

الحق فى التوقيع نيابه عنها امام مصلحة الشركات وهيئة الستثمار ووزارة السياحة ومصلحة الشهر العقارى 

ومكاتبها والسجل التجارى والتأشير والتعديل به والهيئة العامة لسوق المال ومصلحة الجمارك والهيئة العامة 

للتأمينات الجتماعية ومكاتب العمل وادارات المرور والتراخيص والمأموريات والضرائب بكافه انواعها ولجان 

الطعن والقتراض بشرط ان يكون العمال الصادرة منهم بأسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى التعامل مع 

شركة مساهمة البحيرة فى كافه الجراءات الخاصة بنقل الملكية والتوقيع على العقود ولهم الحق فى تفويض او 

توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

538 - محمود حمدى نصر الدين احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    162947   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2004 برقم ايداع   13097 تم التأشير فى تاريخ 13-10-2004  بــ :  من ذوى الخبرة

574 - يحيى ابراهيم سعد احمد اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16703   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2005 برقم ايداع   15248 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2005  بــ :  تعيين

539 - محمد يوسف على مصطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11296   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2004 برقم ايداع   2830 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2004  بــ :  - يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية )لي اثنين من اعضاء مجلس الدارة مجتمعين( في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها ويكون 

لهما حق الدارة والتوقيع عن الشركة وامام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والتعامل مع المرور والتعامل مع هيئة التامينات الجتماعية وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض 

والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما 

حق التوقيع على عقود الشراء والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والسيارات والتعامل مع الشهر العقاري 

ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

540 - محمد محمود سامي شعبان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12176   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2004 برقم ايداع   10348 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2004  بــ :  عن اتحاد المساهمين

541 - حسام محمد جلل محمد الغضبان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12176   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2004 برقم ايداع   10348 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2004  بــ :  عن اتحاد المساهمين

542 - وليد فريد مصطفى محمد الشناوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12176   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2004 برقم ايداع   10348 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2004  بــ :  ) غير متفرغ ( - ممثل عن 

الشركة القابضة

543 - خالد سعد حسن غانم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    12176   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2004 برقم ايداع   10348 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2004  بــ :  ممثل عن الشركة القابضة
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544 - جمال محمد بدير غنيم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    12176   وتم ايداعه بتاريخ    2004-12-07 

برقم ايداع   10348 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2004  بــ :  للشئون الفنية - ممثل عن الشركة القابضة

545 - عمر محمد محمود محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12328   وتم ايداعه بتاريخ    2005-01-06 

برقم ايداع   123 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2005  بــ :  

546 - يس ابراهيم لطفى منصور  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    6801   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-01-2005 برقم ايداع   90 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2005  بــ :  تعديل المجموعة )أ( من 

صلحيات التوقيع بخروج السيد / شريف احمد انور حسين الشيمى وتعيين السيد / احمد كامل على عمر - رقم 

قومى ) 28709302102656 (

547 - ايمن  السيد ابراهيم القصراوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6900   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2005 برقم ايداع   302 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2005  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات من تاريخ التاشير فى السجل التجارى

548 - محمد السيد ابراهيم القصراوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    12577   وتم 

ايداعه بتاريخ    23-02-2005 برقم ايداع   1059 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2005  بــ :  تفويض السيد / 

احمد احمد عبد الرحمن داود   رقم قومي 27705161600259و النسة / ساره محمد السيد ابراهيم القصراوى 

فى التوقيع عن الشركة على كافة المستندات الخاصة بخطابات المرور و كذلك تفويضهم فى  التوقيع على 

الستدانة و القتراض باسم الشركة و التوقيع على الشيكات مجتمعين مع البقاء على كافة الصلحيات و التوقيعات 

المقررة للسيد / محمد السيد ابراهيم القصراوى رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب منفردا عن الشركة

549 - صفاء محمد ابراهيم القصراوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12582   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2005 برقم ايداع   1069 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2005  بــ :  منح وتفويض رئيس مجلس 

الدارة والعضاء المنتدبين حق التوقيع على عقود التعديل وتعديل الشركات امام السجل التجارى و الشهر 

العقارى مجتمعين او منفردين ولهم الحق فى توكيل الغير فى ذلك - مع مراعاة السلطات فى التوقيع الواردة 

بالسجل

593 - منه ا اشرف محمد عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17386   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2006 برقم ايداع   269 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2006  بــ :  

594 - بريهان اشرف محمد عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17386   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2006 برقم ايداع   269 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2006  بــ :  

595 - عماد محمد عثمان محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17386   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2006 برقم ايداع   269 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2006  بــ :  

596 - احمد ناجى احمد محمد شلبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17386   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2006 برقم ايداع   269 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2006  بــ :  

597 - علء الدين على ابراهيم محمد مخلوف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17386   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-01-2006 برقم ايداع   269 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2006  بــ :  استقالة

598 - اشرف محمد عثمان محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    17386   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-01-2006 برقم ايداع   269 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2006  بــ :  تجديد مجلس الدارة 

لمدة ثلث سنوات قادمة - مع بقاء جميع الختصاصات وحق التوقيع المعطاة لمجلس الدارة الثابتة بالسجل 

التجارى كما هى دون اى تعديل

599 - شيرين امام احمد صقر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    17386   وتم ايداعه بتاريخ    2006-01-04 

برقم ايداع   269 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2006  بــ :  

600 - ياسر بن يوسف بن محمد ناغى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17386   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2006 برقم ايداع   269 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2006  بــ :  ممثل عن شركة سقاله فارما 

للستثمار والتنمية -

601 - مدحت محمد أبو السرار سلمة الجمل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17386   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-01-2006 برقم ايداع   269 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2006  بــ :  

602 - عبدا كامل هاشم احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17386   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2006 برقم ايداع   269 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2006  بــ :  
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603 - محمد محمد حمدى سيد مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17386   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2006 برقم ايداع   269 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2006  بــ :  

604 - ياسمين احمد عصام راغب العزبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17386   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2006 برقم ايداع   269 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2006  بــ :  

828 - شريف مصطفى الجبلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31320   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2008 برقم ايداع   6636 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2008  بــ :  ممثل عن شركة بولى سيرف 

للسمدة والكيماويات

829 - مصطفى شحاته ماهر سلطين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31512   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2008 برقم ايداع   7299 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2008  بــ :  

550 - مصطفي احمد خليل بدوي  مدير   المقيد برقم قيد    12786   وتم ايداعه بتاريخ    2005-03-13 

برقم ايداع   1820 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2005  بــ :  يمثل المديرون فى علقتها مع الغير اوسع 

السلطات لدارة الشركة و التعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ بة صراحة عقد الشركة أوالقانون أو لئحتة التنفيذية 

للجمعية العامة - وللسيد / هشام احمد خليل بدوى والسيد / محمد أحمد خليل بدوى والسيد / مصطفى أحمد خليل 

بدوى والسيد / محمود أحمد خليل بدوى ــ منفردين أو مجتمعين حق التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام 

جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العما ل والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

واستصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك 

بأسم الشركة وضمن إغراضها   وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت بأسم الشركة و لصالحها و لهم 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 حق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقارى - وباستثناء 

مما تقدم تعين السيد / عصام محمد مراد على الوكيل وتحديد اختصاصاته فيما يلى : حق التعامل مع ادارات 

المرور فى استخراج التراخيص واستخراج شهادات البيانات وفى استلم وتسليم اللوحات المعدنيه وكافة 

الجراءات الخرى واستصدار تراخيص البناء والتعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة اجهزة المدن 

الجديدة والتعامل مع التأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب وهيئة الستثمار والغرفة التجارية والسجل التجارى 

والتعامل مع الهيئه العامه للرقابه على الصادرات واواردات والدفاع المدنى والطيران المدنى وكافة الحياء وكافة 

المرافق ) كهرباء – مياه – غاز – الصرف الصحى – الشركة المصرية للتصالت ( والمجمعه العشرية 

والدارات الهندسيه وادارات الترخيص وادارات المساحة والتنميه الصناعية والسجل الصناعى والجمارك ووزاره 

البيئة ووزارة الصحه ووزارة التصالت وادارة النظم والمعلومات وله حق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقارى 

فى كل ما ذكر من تحديد اختصاصاته وكذلك حق توكيل و تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر من اختصاصاته

551 - عاصم مصطفي صالح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12808   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2005 برقم ايداع   1895 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2005  بــ :  بدل من السيد الستاذ / هانى 

زكريا أبو النجا-  ممثل عـن شركة تنمية السياحة المصريه - غير متفرغ

552 - أحمد عادل عزت شنن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12808   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2005 برقم ايداع   1895 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2005  بــ :  بدل من السيد الستاذ / محمد 

عبدالرازق عبدالفتاح ممثل عـن شركة إيجيبت كابيتال القابضة - غير متفرغ

553 - محمد ابراهيم فؤاد الحديدى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    12808   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-03-2005 برقم ايداع   1895 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2005  بــ :  ممثل عن شركة تنمية 

السياحه المصرية - تشكيل مجلس الدارة الشركة لدورة جديدة ثلث سنوات

554 - محسن اسماعيل ابو العزم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12808   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2005 برقم ايداع   1895 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2005  بــ :  ممثل شركة ايجيبت كابيتال 

القابضه

555 - الستاذ أجاي مهرا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12808   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2005 برقم ايداع   1895 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2005  بــ :  ممثل شركتي اي اي اتش 

هولدنج و انترناشيونال
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556 - محمد فوزي محمد محمد عبد العال  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    12976   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2005 برقم ايداع   2579 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2005  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد / محمد فوزى محمد محمد عبد العال منفرا ولة الحق فى 

ابرام كافة التصرفات القانونية اى كان نوعها من رهن وقرض وايجارة والتعامل مع البنوك والصرف واليداع  

مع اضافة حق كفالة الغير والشريك المتضامن حق التوقيع منفردا نيابة عن الشركة فى التوقيع على عقود 

القتراض واضافة للشريك المتضامن فوزى محمد محمد عبد العال حق التوقيع على عقود التعديل للشركة 

والتخارج منها والتعامل مع الشهر العقارى وكافة التعاملت فى دخول او خروج الشركة فى الشراكة مع شركات 

اخرى

851 - عادل  احمد رفعت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31873   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2008 برقم ايداع   8491 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2008  بــ :  

852 - احمد رشيد مهدى فرج  مدير فرع   المقيد برقم قيد    32793   وتم ايداعه بتاريخ    2008-06-05 

برقم ايداع   12180 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2008  بــ :  - بدل من السيد/ محمد عربى يوسف محمد 

مديراً لفرع الشركة  الداري الكائن/ شارع عبدالمحسن الصباحي برج عبدا السليمان - قويسنا - المنوفية 

وتفويضه في التعامل امام التأمينات الجتماعية و البيئة ومكتب العمل والقوي العاملة والهيئة العامة للتنمية 

الصناعية  ووزارة الزراعة و المحافظة و المسطحات المائية و الجهات الشرطية والمصالح الحكومية والغير 

حكومية والمسئول أمام جميع الجهات سالفة الذكر.

857 - رشا شريف على زكى على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    32811   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2008 برقم ايداع   12236 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2008  بــ :  

858 - اسلم احمد عبد ا احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    32824   وتم ايداعه بتاريخ    2008-06-08 

برقم ايداع   12273 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2008  بــ :  

557 - هشام ابراهيم سليمان اسماعيل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    14373   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-05-2005 برقم ايداع   6183 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2005  بــ :  ممثل عن 

شركة مجموعة المستقبل القابضة للعلم والتصالت ش.م.م بدل من السيد/ تامر يعقوب الدبوري مرسي - تحديد 

صلحيات التوقيع عن الشركة لتكون على النحو التالي : يحق لشخص من فئة التوقيع )أ( وشخص من فئة التوقيع 

)ب( كالتي : فئة التوقيع )أ(: السيد/ رئيس مجلس الدارة أو الستاذ/ حسام أحمد مصطفي صالح أو الستاذة/ 

غادة يسري خضر اسماعيل فئة التوقيع)ب(: الستاذ/ حسام مصطفي محمد سيد أحمد أو الستاذ / رامي عصام 

حسن السيد جودة التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها مع كافة الجهات والمصالح الرسمية أو الشركات 

والجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وتوقيع كافة 

العقود واجراء كافة المعاملت الثابتة ضمن غرض الشركة ويحق لهما مجتمعين اجراء كافة المعاملت البنكية من 

سحب وايداع وفتح الحسابات والتوقيع على الشيكات بدون حد أقصي واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والقرار والبراء والحق في توكيل أو تفويض الغير أو كل أو بعض 

ما ذكر .

558 - حسام أحمد مصطفى صالح  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14373   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2005 برقم ايداع   6183 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2005  بــ :  - ممثل عن شركة مجموعة 

المستقبل القابضة للعلم والتصالت ش.م.م

559 - ابو بكر هشام ابو بكر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14373   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2005 برقم ايداع   6183 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2005  بــ :  ممثل عن شركة المستقبل 

القابضة للعلم والتصالت ش.م.م بدل من السيد/ زكي عبد الحميد زكي علي

560 - محمد محمد عبد المنعم محمد كمال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14373   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2005 برقم ايداع   6183 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2005  بــ :  ممثل عن شركة مجموعة 

المستقبل القابضة للعلم والتصالت ش.م.م بدل من السيد/ احمد وجيه عباس الشبراوي

561 - غادة يسرى خضر اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14373   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2005 برقم ايداع   6183 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2005  بــ :  ممثل عن شركة المستقبل 

القابضة للعلم والتصالت ش.م.م بدل من السيد / حسام مصطفي محمد سيد احمد
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562 - على حلمى على على ابو نصار  مدير   المقيد برقم قيد    15413   وتم ايداعه بتاريخ    

30-06-2005 برقم ايداع   9112 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2005  بــ :  

563 - محمد احمد عيسوي صالح  مدير   المقيد برقم قيد    15413   وتم ايداعه بتاريخ    2005-06-30 

برقم ايداع   9112 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2005  بــ :  

564 - علي أحمد مصطفي علي  مدير   المقيد برقم قيد    15413   وتم ايداعه بتاريخ    30-06-2005 برقم 

ايداع   9112 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2005  بــ :  

575 - فتحى محمد ابو الحسب برانى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    16703   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-11-2005 برقم ايداع   15248 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2005  بــ :  تحديد 

الختصاصات كالتالى : توقيع اول / فتحى محمد ابو الحسب برانى - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب - 

توقيع ثانى / حسام ابو القاسم احمد محمود - نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب - السيد محمود السيد 

الشطلوى - عضو مجلس الدارة - يكون لهم مجتمعين حق التوقيع على جميع معاملت الشركة امام جميع البنوك 

وفتح واقفال حسابات بأسم الشركة واليداع والسحب والتوقيع على الشيكات - ثانيا / يكون الول والثانى مجتمعين 

حق القيام بجميع المعاملت البنكية والخاصة بفتح اعتمادات مستندية واصدارخطابات الضمان بأسم الشركة 

والحصول على التسهيلت الئتمانية بأسم الشركة كما لهما الحق فى التوقيع نيابه عن الشركة امام الشهر العقارى 

وابرام عقود اليجار من الغير وبيع الصول الثابته والغير ثابته وامام كافه الجهات الحكومية الخاصه بذلك - ثالثا 

/ يكون حق التوقيع على عقود البيع العقارى والشراء العقارى والرهن العقارى للصول العقارية الثابتة بعد موافقة 

الجمعية العمومية - رابعا / يكون للول والثانى مجتمعين الحق فى التوقيع نيابه عن الشركة امام التأمينات 

الجتماعية وجميع الجهات الحكومية والغير الحكومية

576 - حنفي فوزي وهبه جمعه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16860   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2005 برقم ايداع   15960 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2005  بــ :  اضافة على حق التوقيع 

والدارة الموافقة على منح السيد / حنفي فوزي وهبه جمعه رئيس مجلس الدارة حق التوقيع منفردا على عقود 

البيع للصول الثابته وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وله حق توكيل او تفويض الغير فى 

كل او بعض ما ذكر

577 - محمد بن عامر بن ميسري بن باجري  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    17028   

وتم ايداعه بتاريخ    06-12-2005 برقم ايداع   16826 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2005  بــ :  تجديد 

وتشكيل مجلس الدارة - على ان يضاف الى اختصاصات مجلس الدارة حق كفالة الغير كما يحق لرئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين حق التوقيع  على عقود بيع الصول الثابته المملوكة للشركة لنفسه 

او للغير

578 - محمد عبد الحليم فرغلى عبد الحليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17028   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2005 برقم ايداع   16826 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2005  بــ :  

579 - باتعه حسين مصطفى قطب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17028   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2005 برقم ايداع   16826 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2005  بــ :  

995 - تامر عبدالفتاح محمد دويدار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42943   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2009 برقم ايداع   26011 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2009  بــ :  ممثل عن شركة ارواسكوم 

للتنمية مصر

996 - طارق محمد ياسر عبد المنعم السيد جاد ا  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    42943   

وتم ايداعه بتاريخ    23-12-2009 برقم ايداع   26011 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2009  بــ :  ممثل عن 

شركة الجونة للخدمات

1186 - اسر عماد عبد المنعم حسين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    54403   وتم 

ايداعه بتاريخ    12-10-2011 برقم ايداع   19295 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2011  بــ :  ممثل عن 

شركة السويدى اليكتريك
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565 - مجدى حلمى عبد العليم العلوانى  مدير   المقيد برقم قيد    15413   وتم ايداعه بتاريخ    

30-06-2005 برقم ايداع   9112 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2005  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقاتها مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بإسمها في ماعدا ما احتقظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .   و للسيد / ماجد شاكر أحمد عبد الهادي  و 

السيد / علي حلمي علي علي  و السيد / محمد أحمد عيسوي صالح  و السيد / علي أحمد مصطفي علي )منفردين 

أو مجتمعين (  الحق فى فتح الحسابات باسم الشركة امام البنوك و حق السحب و اليداع و التوقيع على الشيكات 

واستصدار شهادات و خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على عقود 

القرض والرهن و الفراج عن  راسمال الشركة  ولهم الحق فى التوقيع على عقود الشتراك فى تاسيس الشركات 

و تعديل عقد الشركة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية ولهم )منفردين أو مجتمعين (  الحق فى قبض و دفع 

كافة المبالغ  وتوقيع و تحويل و بيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام جميع العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و التوقيع على عقود شراء و بيع جميع المواد و المهمات 

و البضائع و المنقولت و العقارات و الراضى و السيارات و التوقيع على تلك العقود امام مصلحة الشهر العقارى 

و التوثيق ولهم )منفردين او مجتمعين( حق ادارة الشركة و تمثيلها  امام الغير و التوقيع عن الشركة و التعامل 

باسمها امام جميع الجهات الحكومية و الرسمية و الوزارات و الجهزة التنفيذية التابعة للدولة و القطاع العام و 

قطاع العمال و القطاع الخاص و مصلحة الجوازات و الهجرة و الجنسية ومصلحة الضرائب و مصلحة الجمارك 

و السجل التجارى و الشهر العقارى و هيئة الستثمار و جميع السفارات و القنصليات داخل و خارج جمهورية 

مصر العربية و الموانئ و المطارات و كافة الجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية و استخراج كافة 

تراخيص الشركة ولهم )منفردين او مجتمعين( الحق فى تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر .   و 

للسيد / مجدي حلمي عبد العليم العلوانى والسيد / سيد فاروق محمد مصطفى )منفردين أو مجتمعين( حق تمثيل 

الشركة والتوقيع عنها والتعامل باسمها أمام الهيئة العامة للتأمينات الجتماعية ومصلحة الشهر العقارى وشركة 

مصر للمقاصة واليداع و القيد المركزى وكذلك لهم )منفردين أو مجتمعين( حق تعيين وعزل ووقف وكلء 

ومستخدمي الشركة وموظفيها وتحديد مرتباتهم واجورهم و اصدار شهادات الخبرة وشهادات التعريف للعاملين 

بالشركة ومستخدميها وتوثيقها واعتمادها من الشهر العقاري ووزارة الخارجية و جميع السفارات و القنصليات 

داخل و خارج جمهورية مصر العربية وكافة الجهات الحكومية المختصة ولهم اتخاذ كافة الجراءات اللزمة 

لذلك.

566 - سيد فاروق محمد مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    15413   وتم ايداعه بتاريخ    2005-06-30 

برقم ايداع   9112 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2005  بــ :  

567 - ماجد شاكر احمد عبد الهادي  مدير   المقيد برقم قيد    15413   وتم ايداعه بتاريخ    2005-06-30 

برقم ايداع   9112 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2005  بــ :  

568 - احمد سالم احمد مصطفى عبد الوراث  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7905   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2001 برقم ايداع   6519 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2005  بــ :  يحق للسيد رئيس مجلس الدارة 

التوقيع عن الشركة وتمثيل الشركة امام البنوك وأمام الغير والتوقيع نيابة عنها وإجراء الرهون العقارية والتجارية 

وإبرام جميع العقود والتعاقدات مع الغير والتوقيع على عقود الرهن والقروض والتسهيلت الئتمانية وفتح 

العتمادات المستندية وله حق شراء وبيع لجميع الصول الثابتة والمنقولة للشركة وشراء وبيع سيارات الشركة 

والتعامل مع ادارات المرور المختلفة والتوقيع عن الشركة امام الجهات الخرى   وعلى حسابات الشركة لدى 

البنوك من شيكات وكافة المعاملت البنكية الخرى ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء 

مفوضين وأن يخولهم ايضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين . كما يحق لرئيس مجلس إدارة الشركة 

منفردا حق تعيين مديرين لفروع الشركة في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بشرط موافقة مجلس الدارة 

كما له الحق منفردا في تمثيل فروع الشركة خارج جمهورية مصر العربية أمام كافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية في الخارج وإبرام التفاقيات والتعاقدات وفتح حسابات لدي البنوك والمصارف باسم الفرع في الخارج 

والتعامل عليها سحبا وإيداعا والتوقيع علي الشيكات باسم الفرع والتوقيع علي عقود شراء وبيع جميع الصول 

المنقولة والغير منقولة في الخارج باسم الفرع كما له حق التوقيع علي عقود العمل للعاملين بفروع الشركة في 

الخارج . كما يحق لرئيس مجلس الدارة التوقيع نيابة عن الشركة على عقود الشتراك في تأسيس الشركات سواء 

داخل جمهورية مصر العربية او خارجها . وله الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر سواء 

داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
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569 - محمود أحمد محـمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16054   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2005 برقم ايداع   12066 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2005  بــ :  ممثل عن شركة غازتك

570 - حازم فوزي عبد الوهاب رضوان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16054   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2005 برقم ايداع   12066 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2005  بــ :  ممثل عن شركة جاسكو

580 - حسام الدين لطفي محمد توكل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17070   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2005 برقم ايداع   17024 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2005  بــ :  تمت الموافقة فى إعادة تشكيل 

مجلس الدارة بالجماع وتحديد بعض الصلحيات الى اعضاء مجلس الدارة وتجديد مدة المجلس لمدة ثلثة 

سنوات وافقت الجمعية العامة العادية بالجماع على :-  1- تفويض السيد الستاذ / حسام الدين لطفى محمد توكل  

بصفته رئيس مجلس الدارة فى القتراض من البنوك والرهن والتوقيع على عقود القتراض والرهن بكافة انواعها 

للنفس او للغير وله حق التوكيل لصالح البنوك وشركات التاجير التمويلى فى  كل او بعض ما ذكر وله حق التوقيع 

على عقود التاجير التمويلى وله حق البيع والشراء للنفس او للغير لكافة اصول الشركة بكافة انواعها  وله الحق فى 

تفويض الغير فى كل او بعض ما سبق - التوقيع عن الشركة فى كفالة الشركة و الغير من الشركات الشقيقة كفالة 

تضامية و الكفالة فى سداد اللتزامات الناشئة من التسهيلت الئتمانية التى يوافق عليها البنوك -تفويض كلً من 

الستاذ / حسام الدين لطفى محمد توكل رئيس مجلس الدارة أو الستاذ / أحمد لطفى محمد توكل عضو مجلس 

الدارة أو الستاذ / مخلص رامى محمد توكل عضو مجلس الدارة أو الستاذ /علء لطفى محمد توكل عضو 

مجلس الدارة أو الستاذ /محمد عمرو لطفى محمد توكل عضو منتدب للشئون المالية أو الستاذ/هانى رامى محمد 

فتح حسابات البنوك و إيداع أرصدتها والسحب منها  توكل عضو مجلس الدارة مجتمعين أو منفردين فى:  1-

وكذلك مستندات التسهيلت الئتمانية التى توافق عليها البنوك .  2 - التوقيع على عقود البيع و الشراء امام مكاتب 

توثيق الشهر العقارى و على عقود البيع و الشراء للعقارات و الصول و غيرها باسم الشركة و لغراض و بيع و 

شراء السهم و الوراق المالية و المصالح الحكومية و غير ذلك من الجهات المختصة و التوقيع لدى الجهات 

المختصة باستخراج تراخيص التشغيل للمبانى و امام مصلحة الضرائب بجميع أنواعها و مأمورياتها و مصلحة 

الضرائب على القيمة المضافة و التامينات الجتماعية و اتحاد الغرف الصناعية و مصلحة الجمارك و هيئات 

وزارة الستثمار و مكاتب العمل و مكاتب تراخيص العمل و جميع ادارات المرور و شركات و ادارات الكهرباء 

و الغاز و التليفونات و الحق و لهم الحق فى توكيل الغير فى ذلك .  3- إجراءات تأسيس الشركات و التوقيع لدى 

الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة و مصلحة شركات الموال و السجل التجارى و الغرفة التجارية و الشهر 

العقارى و العلمات التجارية و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات و 

مصر للمقاصة لليداع و القيد المركزى و البورصة المصرية و وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة و امام 

المصالح الحكومية والجهاز مدينة القاهرة الجديدة و له الحق فى توكيل الغير فى ذلك .  4- كما يكون لهم الحق فى 

التوقيع على عقود الشراء والببيع السيارات الخاصة بالشركة ولهم الحق فى التوقيع عن الشركة على التنازلت 

بالتخالص والتصالح فى كافة القضايا المرفوعة على الشركة ولهم الحق فى توكيل الغير فى ذلك .

581 - احمد لطفي محمد توكل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17070   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2005 برقم ايداع   17024 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2005  بــ :  

582 - هانى رامى محمد توكل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17070   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2005 برقم ايداع   17024 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2005  بــ :  

583 - محمد عمرو لطفى محمد توكل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    17070   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2005 برقم ايداع   17024 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2005  بــ :  للشئون المالية

584 - مخلص رامى محمد توكل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17070   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2005 برقم ايداع   17024 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2005  بــ :  

585 -  علء لطفى محمد توكل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17070   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2005 برقم ايداع   17024 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2005  بــ :  
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586 - هشام محمد محمد نصر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17145   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2005 برقم ايداع   17377 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2005  بــ :  ممثل عن مجموعة بورتو 

القابضة ) بورتو جروب( -    تفويض من لهم حق التوقيع )مجتمعين( عن الشركة وهم كالتي: السيد المهندس/ 

هشام محمد محمد نصر - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب, أو السيد الدكتور/ ايمن بن مختار بن ابراهيم 

خليفة - عضو مجلس الدارة مع اي من السادة:   السيد رئيس القطاع المالي أو السيد الستاذ/ بسام معتز علء 

الدين محمود سامي في التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية وشيكات القطع وخطابات الضمان والقروض وكافة 

المعاملت البنكية وكذلك في التوقيع على عقود التأجير التمويلي والقتراض والرهن وبيع الوحدات وعقود التمويل 

العقاري وعقود التأجير التشغيلي وجميع العقود الصادرة بأسم ولصالح الشركة والتي تتعلق بنشاط الشركة.

587 - محمد حسين محمود فهمى القيسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17355   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2006 برقم ايداع   124 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2006  بــ :  

588 - محمود فهمى  القيسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17355   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2006 برقم ايداع   124 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2006  بــ :  

589 - حسام حسين ناجى على سعد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    17355   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2006 برقم ايداع   124 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2006  بــ :  

590 - محمد زكى صادق احمد السويدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17355   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2006 برقم ايداع   124 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2006  بــ :  

591 - عماد زكي صادق احمد السويدي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17355   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2006 برقم ايداع   124 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2006  بــ :  

592 - اشرف سمير عياد سيدهم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17386   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2006 برقم ايداع   269 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2006  بــ :  

605 - امجد بخيت عطا ا مليك  مدير   المقيد برقم قيد    17638   وتم ايداعه بتاريخ    06-02-2006 برقم 

ايداع   1454 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2006  بــ :  يباشر المدير / امجد بخيت عطال مليك وظيفته لمده 

غير محدوده و يمثل المدير الشركه فى علقتها مع الغير و له فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه و 

التعامل معها و باسمها و له حق التوقيع امام البنوك و حق البيع و كافه انواع التصرف فى اصول الشركه و 

الرهن و القروض باسم الشركه و تمثل الشركه امام الجهات الرسميه و كذا الشراء لصالح الشركه و سيارات و 

عقارات و منقولت و خلفه و حق توكيل الغير فى جميع او بعض ماذكر

606 - حليم وليم صليب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17710   وتم ايداعه بتاريخ    2006-02-12 

Hexia  برقم ايداع   1753 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2006  بــ :  ممثلً لشركة/ هيكسيا ايكوتيز كابيتال

Equities Capital SAE

607 - كلوس ديتير ياندل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17710   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2006 برقم ايداع   1753 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2006  بــ :  ممثل لشركه / شتايجنبرجر دى 

ام سى سى - اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة الحالى .

608 - توفيق فؤاد عز الدين القاضى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    17710   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2006 برقم ايداع   1753 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2006  بــ :  ممثل لشركة / ترافكو جروب 

انترناشيونال القابضه ش.م.م

609 - ألرش جوهانويل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17710   وتم ايداعه بتاريخ    2006-02-12 

برقم ايداع   1753 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2006  بــ :  

610 - ياسر عزت عرفه احمد عيسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17710   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2006 برقم ايداع   1753 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2006  بــ :  

611 - محمد السيد السيد فل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    17775   وتم ايداعه بتاريخ    2006-02-15 

برقم ايداع   2017 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  استقالتة من رئاسه مجلس ادارة الشركة

612 - رضا عبده عبده العزازي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17775   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2006 برقم ايداع   2017 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  استقالة
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613 - السيد محمد عبدالرحيم البرعي صلح الدين  رئيس مجلس  من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    17775   

وتم ايداعه بتاريخ    15-02-2006 برقم ايداع   2017 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  - اعادة 

تشكيل مجلس الدارة . وتحديد اختصاصاته السيد / السيد محمد عبدالرحيم البرعي صلح الدين  )رئيس مجلس 

الدارة (  - تمثيل الشركة امام القضاء وامام المحاكم بكافة درجاتها فى جميع قضايا بما فيها قضايا التحكيم وله فى 

ذلك كافة الصلحيات  وتمثيل الشركه امام الجهات الحكوميه بكافه انواعها السيد / محمد السيد السيد فل )العضو 

المنتدب ( - فى التوقيع منفردا على كافة عقود الرهن والقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الداخلية و 

الخارجية وسحب وايداع كافة المبالغ لدى البنوك باسم الشركة والتوقيع على عقود الكفالة والشيكات والسندات 

والكمبيالت والسندات الذنية وغيرها من التصرفات المالية والتجارية المحلية و الخارجية والتوقيع على عقود 

البيع والشراء وعمل كافة التسهيلت المعنية والتجارية وله الحق فى تاسيس الشركات وتعديلتها والتوقيع على 

مستندات  المديونية ولة كافة السلطات فى التوقيع عن الشركة امام وزارة السياحة و مجلس المدينة وكافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية ولة التصرف بالبيع والشراء للراضى واصول الشركة والتوقيع والتصديق على عقود 

البيع البتدائية والنهائية امام مكاتب الشهر العقارى والتوثيق  وله حق التوقيع على عقود الرهن والقتراض بكافة 

انواعها وكذلك التوقيع على عقود الوكالة المتعلقة بتلك الرهون وتوكيل الغير فى كل او بعض مما ذكر وذلك 

لصالح البنك الهلى المصرى

614 - اشرف محمد السيد السيد فل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17775   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2006 برقم ايداع   2017 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  

615 - فادي محمد السيد السيد فل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17775   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2006 برقم ايداع   2017 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  

616 - جومانا محمد السيد السيد فل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17775   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2006 برقم ايداع   2017 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  

617 - هويدا محمد الحسيني علي طه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17775   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2006 برقم ايداع   2017 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  

618 - محمد ابراهيم ابراهيم السيد بدر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    17844   وتم 

ايداعه بتاريخ    22-02-2006 برقم ايداع   2321 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2006  بــ :  خروج للوفاة

619 - احمد محمد ابراهيم ابراهيم السيد بدر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17844   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-02-2006 برقم ايداع   2321 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2006  بــ :  التفويضات الممنوحة 

لمجلس الدارة - تفويض السيد/ احمد محمد ابراهيم ابراهيم بدر رئيس مجلس الدارة والسيد/ كريم محمد ابراهيم 

ابراهيم بدر نائب رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب )منفردين ( في التوقيع  أمام جميع الجهات الحكومية و 

الغير حكومية و التوقيع أمام البنوك و المصارف من سحب و إيداع وتحويل  و التوقيع على الشيكات و فتح  

وغلق الحسابات و التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و 

السيارات و الممتلكات و حق القتراض و التسهيلت الئتمانية و الرهن من البنوك  والتوقيع على العقود البتدائية 

والنهائية  وتاسيس وتعديل الشركات  و لهما حق التعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و 

أجورهم و له إبرام كافه العقود و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما تفويض اوتوكيل 

الغير فى بعض اوكل ماذكر ,

620 - كريم محمد ابراهيم ابراهيم بدر  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    17844   

وتم ايداعه بتاريخ    22-02-2006 برقم ايداع   2321 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2006  بــ :  

621 - ريمون عزيز عريان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    17845   وتم ايداعه بتاريخ    22-02-2006 برقم 

ايداع   2324 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2006  بــ :  

655 - امين محمد ابو الفتح صابر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19363   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2006 برقم ايداع   9327 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2006  بــ :  

656 - محمد شوقى الصغير احمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    19363   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2006 برقم ايداع   9327 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2006  بــ :  

657 - احمد محمد احمد عمر احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19363   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2006 برقم ايداع   9327 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2006  بــ :  
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622 - حسام الدين لطفي محمد توكل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18260   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2006 برقم ايداع   4088 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2006  بــ :  إعادة تشكيل مجلس الدارة - 

على أن تبقى الصلحيات كما هى بالسجل التجارى . اضافة بعض الصلحيات لرئيس مجلس الدارة  تفويض 

السيد الستاذ / حسام الدين لطفي محمد توكل بصفته رئيس مجلس الدارة وذلك فيما يلي:1( التوقيع نيابة عن 

الشركة امام جميع البنوك والمصارف والتوقيع على جميع انواع الشيكات وكافة المعاملت المصرفية والتوقيع 

على عقود القتراض والرهن بكافة انواعها لصالح البنوك 2( الحصول على تمويل من شركات التأجير التمويلى 

والتوقيع على عقود التأجير التمويلى وكافة القرارات والمستندات الزمة وتحرير التوكيلت الزمة لذلك.  3( بيع 

وتأجير الوحدات السكنية والدارية والتجارية والتوقيع على كافة عقود البيع البتدائية والنهائية وعقود اليجار 

وكافة أنواع التصرفات اى كان موضوعها امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وكذلك تمثيل الشركة والتوقيع 

نيابة عنها على كافة المستندات والتعهدات والتوكيلت الخاصة.4( التوقيع على عقود رهن اى من ممتلكات 

الشركة وودائعها بالبنوك. ولسيادته الحق فى تفويض او توكيل الغير والبنوك وشركات التأجير التمويلى فى كل او 

بعض ما ذكر . يكون حق إبرام أية عقود نيابة عن الشركة وتحديد شروطها والتوقيع عليها شاملة عقود البيع 

والشراء البتدائية والنهائية للعقارات والمنقولت و التوقيع على كافة المعاملت المصرفية شاملة فتح الحسابات 

بكافة أنواعها دائنة أو مدينة والتوقيع على عقود التسهيلت والقروض والرهن و غيرها من العقود وتوقيع 

الشيكات و أي معاملت أخرى مع البنوك بتوقيع منفرد لكل من حسام الدين لطفى محمد توكل و محمد عمرو 

لطفى محمد توكل و محمد حسام الدين لطفى محمد توكل و لرئيس مجلس الدارة الحق فى تفويض من يشاء فى 

كل أو بعض ما سبق . على الشركة اللتزام حكم المادة ) 99 ( من القانون 159 لسنة 1981 بشأن عقود 

المعاوضة .

623 - محمد عاطف حسين عبداللطيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18260   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2006 برقم ايداع   4088 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2006  بــ :  استقالة

624 - محمد حسام الدين لطفى توكل  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18260   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2006 برقم ايداع   4088 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2006  بــ :  

625 - محمد عمرو لطفى محمد توكل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18260   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2006 برقم ايداع   4088 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2006  بــ :  

626 -  علء لطفى محمد توكل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18260   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2006 برقم ايداع   4088 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2006  بــ :  

627 - حازم محمد طاهر رزق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18260   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2006 برقم ايداع   4088 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2006  بــ :  

628 - عبدالحق محمد طارق حاكمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18319   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2006 برقم ايداع   4328 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2006  بــ :  ممثل عن شركة اميسا للمقاولت 

ذ.م.م

629 - محمد ايمن محمد صفا الحايك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18319   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2006 برقم ايداع   4328 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2006  بــ :  ممثل عن شركة القصر النيق 

للرخام ومواد البناء ذ.م.م

630 - مروان محمد واصف حماض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18319   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2006 برقم ايداع   4328 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2006  بــ :  استقاله

631 - سناء حلمي مسعود القمحاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18319   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2006 برقم ايداع   4328 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2006  بــ :  -استقاله

632 - شركة / لوجيكس للصناعة والتجارة والمقاولت العامة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18319   

وتم ايداعه بتاريخ    02-04-2006 برقم ايداع   4328 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2006  بــ :  استقالة
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633 - هائل عبدالمعين عبدالوهاب حاكمى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18319   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2006 برقم ايداع   4328 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2006  بــ :  منح السيد رئيس مجلس الدارة 

ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدجب الصلحيات التيه : يملك حق التوقيع عن الشركة كل من السيد/ 

هائل عبد المعين عبد الوهاب حاكمى رئيس مجلس الدارة والسيد / امير احمد محمد الشلقامى نائب رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب  مجتمعيين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات 

وخطابات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ولهم الحق فى تعيين او عزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولى منهما الحق فى التوقيع على عقود القرض والرهن 

والشراء لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت والتوقيع امام مصلحة الشهر 

العقارى ومامورياتها باسم الشركة ولصالحها وحق الشتراك فى تاسيس الشركات الخرى باسم ولصالح الشركة 

ولى منهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

634 - امير احمد محمد الشلقامى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    18319   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-04-2006 برقم ايداع   4328 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2006  بــ :  

635 - محمد ادهم صلح امين ايوب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18319   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2006 برقم ايداع   4328 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2006  بــ :  ممثل عن شركة المتحدة للتطوير 

القابضه ذ.م.م

636 - طارق محمد حسن حسن  مدير   المقيد برقم قيد    318495   وتم ايداعه بتاريخ    21-11-1998 برقم 

ايداع   21270 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2006  بــ :  مدير مبيعات الشركة وله فى سبيل ذلك كافة 

الصلحيات للتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها

812 - محمد شحاتة ماهر سلطين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    29681   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-01-2008 برقم ايداع   777 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2008  بــ :  

813 - ماهر شحاتة ماهر سلطين  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    29681   وتم 

ايداعه بتاريخ    14-01-2008 برقم ايداع   777 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2008  بــ :  استقالة

637 - محمد حسن حسن السيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    318495   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-1998 برقم ايداع   21270 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2006  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

للسيد / محمد حسن حسن السيد منفردا الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع 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 حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقارية وله الحق في تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل اوتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر عدا الشركاء الموصيين

638 - محمد يوسف احمد سليمان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    18459   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-04-2006 برقم ايداع   5002 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2006  بــ :  تجديد تعيين اعضاء 

مجلس ادارة الشركة لمدة اخرى

639 - جانسيت حسين فوزى كشت  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18522   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2006 برقم ايداع   5298 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2006  بــ :  للفروع

640 - وائل نبيه عبدالسميع السيد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    18900   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2006 برقم ايداع   7023 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2006  بــ :  
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641 - جميل مصطفي السيد شاهين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18900   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2006 برقم ايداع   7023 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2006  بــ :  الموافقة بالجماع على اعادة 

تشكيل مجلس الدارة مع منحه الثقة بتجديد مدته لثلث سنوات قادمة - الموافقة بالجماع على منح صلحيات 

التوقيع عن الشركة على النحو التالي : يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض 

بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , وللسيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب حق 

التوقيع عن الشركة منفرداً فيما يلى : التوقيع على كافة أنواع عقود البيع والصلح والتنازل والفسخ واليجار 

والمقاولة والتأمين وبيع ورهن السهم والتوقيع على كافة العقود النهائية والبتدائية وعقود القتراض والرهن بكافة 

اشكالها ومسمياتها وإصدار التوكيلت بالرهن والشراء والبيع باسم الشركة والتوقيع على عقود تأسيس الشركات 

المساهمة وعقود تعديل النظام الساسي أمام مأمورية الشهر العقاري وغيره من المصالح الحكومية وغير 

الحكومية وله حق التوكيل أو التفويض للغير في كل أو بعض ما ذكر.  كما يملك  حق التوقيع على حسابات 

الشركة لدى البنوك بما في ذلك فتح الحسابات وغلقها والتعامل عليها من سحب وايداع وتحرير الشيكات وفتح 

العتمادات وكافه المعاملت البنكية يكون لحد أطراف التوقيع الول وأحد أطراف التوقيع الثاني مجتمعين على 

أن يكون أصحاب حق التوقيع كما يلي :-  التوقيع الول: لى من السيد العميد / جميل مصطفى السيد شاهين أو 

السيد الستاذ/ وائل نبيه عبد السميع السيد.  التوقيع الثاني: لى من السيد الستاذ / هاني السعيد سلم أو السيد 

الستاذ / محمد محمود محمد محمود المغربي.

642 - محمد محمود محمد محمود المغربى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18900   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2006 برقم ايداع   7023 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2006  بــ :  ممثل عن شركة بيكو 

للستثمارات

643 - مرفت سليمان عبدالحميد محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18900   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2006 برقم ايداع   7023 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2006  بــ :  ممثل لشركة ميناء القاهرة 

الجوى

644 - محمد عبدالخالق احمد محمد العطار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18900   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2006 برقم ايداع   7023 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2006  بــ :  ممثل لشركة ميناء القاهرة 

الجوى

645 - محمود سليمان محمد حمدان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19056   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2006 برقم ايداع   17744 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2006  بــ :  له حق في ذلك حق تمثيل 

الشركة امام جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و حق السحب و اليداع و الرهن و القتراض بضمان 

اصول و ممتلكات الشركة و ذلك امام البنوك و الشهر العقاري و مكاتب التوثيق و جميع الجهات الحكوميه و 

الهيئات المرتبطه باعمال الشركه و كل ما يخوله له القانون 159 لسنه 81 من سلطات

646 - ماريا جورجيوس حمدان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19056   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2006 برقم ايداع   17744 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2006  بــ :  والعضو المنتدب

647 - فاطمه حامد يونس السبع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19056   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2006 برقم ايداع   17744 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2006  بــ :  وعضو منتدب - الموافقة على 

تجديد مدة مجلس الدارة للشركة

648 - محمد وليد محمود فريد جمال الدين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    5774   وتم 

ايداعه بتاريخ    10-10-2004 برقم ايداع   1555 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2006  بــ :  التجديد لمجلس 

ادارة الشركة لمدة ثلثة سنوات جديدة

649 - مصطفى محمود بركات شافعى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    19270   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-06-2006 برقم ايداع   8894 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2006  بــ :  تجديد مده 

مجلس الدارة واعادة تشكيله - كما تظل صلحيات كل من رئيس واعضاء مجلس الدارة كما هى .

650 - محمد محمود بركات شافعى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19270   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2006 برقم ايداع   8894 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2006  بــ :  المنتدب

651 - محمود بركات شافعى بركات  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19270   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2006 برقم ايداع   8894 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2006  بــ :  خروج للوفاه
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652 - سميه عبدالحفيظ محمد فرغلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19270   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2006 برقم ايداع   8894 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2006  بــ :  

653 - صبحى عبد الشافى السيد متولى شمس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19363   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-06-2006 برقم ايداع   9327 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2006  بــ :  

654 - احمد رجب محمد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19363   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2006 برقم ايداع   9327 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2006  بــ :  

658 - محمد مجدي محمد مجاهد  مدير   المقيد برقم قيد    19461   وتم ايداعه بتاريخ    03-07-2006 برقم 

ايداع   9816 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2006  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة - يمثل 

المديران الشركة في علقتهما مع الغير ولهما منفردان في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ولهما منفردان الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

وقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات 

وفتح الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن أغراضها وكذلك لهما حق التوقيع 

علي عقود الشراء والبيع باسم ولصالح الشركة ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية 

وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أوبالجل ولهما حق توكيل 

أوتفويض الغير في كل أوبعض ما ذكر

659 - ربيع محمد احمد مهلهل  مدير   المقيد برقم قيد    19461   وتم ايداعه بتاريخ    03-07-2006 برقم 

ايداع   9816 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2006  بــ :  

660 - عمرو فتحى مبروك  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    19705   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2006 برقم ايداع   10953 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2006  بــ :  

661 - اشرف حامد علي جمعة  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    19705   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2006 برقم ايداع   10953 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2006  بــ :  

662 - هشام هلل صادق السويدى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    19705   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-07-2006 برقم ايداع   10953 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2006  بــ :  

663 - ابراهيم علي عثمان التمتام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19705   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2006 برقم ايداع   10953 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2006  بــ :  ممثل عن شركة ليبيا للستثمار

664 - عمرو فتحى حماد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19705   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2006 برقم ايداع   10953 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2006  بــ :  ممثل عن شركة ليبيا للستثمار

665 - سامر صفوت هلل يسي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19705   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2006 برقم ايداع   10953 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2006  بــ :  ممثل عن شركة حورس 

سيمنت ليمتد

666 - احمد شوقى فهمى محمود الديوانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19705   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2006 برقم ايداع   10953 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2006  بــ :  ممثل عن شركة حورس 

سيمنت ليمتد

667 - عمر هشام السويدي  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19705   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2006 برقم ايداع   10953 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2006  بــ :  

668 - احمد همام السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19705   وتم ايداعه بتاريخ    2006-07-20 

برقم ايداع   10953 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2006  بــ :  ممثل عن شركة حورس سيمنت ليمتد

669 - على هشام هلل السويدى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    19705   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2006 برقم ايداع   10953 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2006  بــ :  

670 - ريهام حسن احمد فوزى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19705   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2006 برقم ايداع   10953 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2006  بــ :  ممثل عن شركة حورس 

سيمنت ليمتد
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671 - صابر محمد ضيف ا محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19711   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2006 برقم ايداع   10960 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2006  بــ :  

672 - اسامه نصر الدين مراد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19711   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2006 برقم ايداع   10960 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2006  بــ :  

673 - اسلم احمد مختار احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19711   وتم ايداعه بتاريخ    2006-07-20 

برقم ايداع   10960 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2006  بــ :  

674 - بجاد حبشى فريد احمد  عضو غير متفرغ   المقيد برقم قيد    20681   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2006 برقم ايداع   15268 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2006  بــ :  

675 - مصطفى خليل الفاروق مصطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20681   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2006 برقم ايداع   15268 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2006  بــ :  

676 - هانيا مصطفى خليل الفاروق مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20681   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-10-2006 برقم ايداع   15268 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2006  بــ :  

677 - محمد عبدالرحيم السيد حجازي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    4451   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-1999 برقم ايداع   7204 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2006  بــ :  ممثل لشركة اسمنت حلوان بدل 

من السيد خوسية ماريا ماجرينا - ومنحة كافة السلطات وصلحيات التوقيع الممنوحة للعضو المنتدب والواردة فى 

السجل التجارى الخاص بالشركة ومنحة الحق فى تفويض الغير فى كل او بعض من سلطاتة وصلحياتة

678 - نجوي وليد احمد ابو العل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21098   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2006 برقم ايداع   17092 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2006  بــ :  

679 - على احمد على ابوالعل  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    21098   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-11-2006 برقم ايداع   17092 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2006  بــ :  

680 - اسامه مسعد عبد المجيد شريف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21098   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2006 برقم ايداع   17092 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2006  بــ :  

681 - محمد حسن على محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21194   وتم ايداعه بتاريخ    2006-11-16 

برقم ايداع   17520 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2006  بــ :  

682 - عبد الرحمن رياض عبد الرحمن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21194   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2006 برقم ايداع   17520 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2006  بــ :  

683 - على عبد المقصود عبد الغيث  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21194   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2006 برقم ايداع   17520 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2006  بــ :  

741 - كريم محمد ابراهيم ابراهيم بدر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    23616   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2007 برقم ايداع   5854 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2007  بــ :  

742 - محمود ابراهيم ابراهيم السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23616   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2007 برقم ايداع   5854 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2007  بــ :  

743 - عمرو عبدالتواب ابو العباس عيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24438   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2007 برقم ايداع   8715 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2007  بــ :  

762 - بشر محمد زياد عيسى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    24839   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-05-2007 برقم ايداع   10038 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2007  بــ :  - تجديد تعين مجلس 

الدارة لمدة ثلثة سنوات

763 - ستاليانوس سافا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24839   وتم ايداعه بتاريخ    2007-05-28 

برقم ايداع   10038 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2007  بــ :  

764 - محمد حازم فايز عيسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24839   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-2007 برقم ايداع   10038 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2007  بــ :  

765 - شركه اي اس دي 48 هولدنغ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24839   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-2007 برقم ايداع   10038 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2007  بــ :  ويمثلها السيد / جميل اسعد. 

رئيس مجلس الدارة
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766 - منير امين فخرى عبد النور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24925   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2007 برقم ايداع   10380 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2007  بــ :  تجديد مده مجلس الداره لمده 

ثلث سنوات

767 - فيلب فريد ريفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24925   وتم ايداعه بتاريخ    2007-05-31 

برقم ايداع   10380 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2007  بــ :  ممثل عن شركة هناء الدوليه بدل من السيد / 

نيكولس ستافريديس

768 - احمد يوسف سلمه اسماعيل مصطفى  مدير عام   المقيد برقم قيد    24925   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2007 برقم ايداع   10380 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2007  بــ :  

809 - حماده محمود احمد الصباغ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29480   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2008 برقم ايداع   211 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2008  بــ :  خروج للوفاه

810 - شحاته ماهر شحاته سلطين  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    29681   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2008 برقم ايداع   777 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2008  بــ :  

811 - مصطفى شحاته ماهر سلطين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29681   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2008 برقم ايداع   777 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2008  بــ :  

684 - عبد العزيز فهمى فهمى عبد المجيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21224   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2006 برقم ايداع   17627 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2006  بــ :  التصديق علي اعادة الثقة في 

مجلس الدارة الحالي وتحديد صلحياتة على النحو التالى : لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفرداً حق 

التوقيع على معاملت الشركة والتعهدات وحق التوقيع باسم الشركة وفى حدود أغراضها أمام الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطـــاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات لديها . كما لرئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب منفرداً حق التوقيع على عقود بيع أي أصل من أصول الشركة سواء الثابتة أو المنقولة أو رهنها بأى 

صورة من صور الرهن . كما لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفرداً حق القتراض من البنوك 

والمصارف أو أي جهات أخرى كما لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفرداً حق كفاله الشركات الشقيقة 

وغير الشقيقة . كذلك يحق لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفرداً شراء أصول للشركة سواء كانت ثابتة أو 

منقولة . لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفرداً حق تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم وقبض ودفع وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذينة والتجارية وإبرام كافة العقود 

والصفقات التي تتصل بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل كما له الحق منفرداً في توكيل الغير في كل أو بعض مما 

ذكر

685 - ايمن اسماعيل محمد احمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21454   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2006 برقم ايداع   18532 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2006  بــ :  استقالة

686 - نيازى عبد ا سلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21454   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2006 برقم ايداع   18532 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2006  بــ :  استقالة
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687 - عمرو اسماعيل محمد سليمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21454   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2006 برقم ايداع   18532 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2006  بــ :  لتكون صلحيات وسلطات 

التوقيع بالنيابة عن الشركة على النحو التالي:  يكون للسيد/ عمرو اسماعيل محمد سليمان, رئيس مجلس الدارة 

منفردا الحق في تمثيل الشركة والتعامل باسمها والتوقيع نيابة عنها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

سواء المحلية أو الدولية و التعامل والتوقيع باسم الشركة أمام كافة الجهات, و اجراء جميع العمليات المالية بكافة 

أنواعها وإبرام وتوقيع العقود والتفاقات مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية, وممارسة كافة الحقوق 

والمتيازات وأداء كافة المهام اليومية المتعلقة بالشركة والشراف على مزاولة أعمال الشركة وبهذا الصدد تقديم 

كافة الطلبات اللزمة للتصريح بتشغيل الشركة وفروعها أو تعديلها أو تجديدها وتوقيع وتنفيذ كافة نماذج الطلبات 

والمستندات حسبما قد تكون مطلوبة من قبل أي من السلطات المحلية, وفي التوقيع على عقود بيع وشراء, وإيجار 

العقار والمنقول والسيارات, الحق في تعيين ووقف وعزل موظفي, ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

والتوقيع بالنيابة عن الشركة على تحويلت المرتبات أمام كافة البنوك. يكون للسيد/ عمرو اسماعيل محمد سليمان, 

رئيس مجلس الدارة منفردا الحق في تمثيل الشركة والتعامل باسمها والتوقيع نيابة عنها أمام جميع البنوك وجهات 

التمويل في جميع التصرفات وبكافة صور التعامل بدون حد أقصى, بما في ذلك السحب واليداع والتحويل 

والتوقيع على الشيكات والكمبيالت وتظهيرها وفتح العتمادات المستندية, وتقديم الضمانات, والتوقيع على عقود 

القرض والرهن والتمويل, واستصدار خطابات وشهادات الضمان, والفراج عن مبالغ استكمال أو زيادة رأس 

المال. يكون للسيد/ عمرو اسماعيل محمد سليمان, رئيس مجلس الدارة منفردا الحق في تمثيل الشركة والتوقيع 

نيابة عنها أمام مصلحة الضرائب المصرية, ومصلحة الجمارك المصرية وكافة الدارات والدوائر الجمركية 

وهيئة التأمينات الجتماعية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة 

المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي وامام هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وتجديد 

السجل التجاري وذلك في تسليم واستلم الطلبات والمستندات وسداد كافة الرسوم.

688 - تامر ابراهيم عبدالعزيز احمد الوكيل  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    21454   وتم 

ايداعه بتاريخ    30-11-2006 برقم ايداع   18532 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2006  بــ :  ممثلعن 

شركة دار المعمار جروب للستثمار العقارى

689 - تامر محمد حامد محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21454   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2006 برقم ايداع   18532 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2006  بــ :  ممثلعن شركة دار المعمار 

جروب للستثمار العقارى

690 - وائل عز الدين السيد ابو عياد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21454   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2006 برقم ايداع   18532 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2006  بــ :  ممثلعن شركة دار المعمار 

جروب للستثمار العقارى

691 - غاده محمد نور يوسف محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21454   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2006 برقم ايداع   18532 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2006  بــ :  ممثلعن شركة دار المعمار 

جروب للستثمار العقارى

692 - احمد حازم عبدالقادر احمد شاش  مدير   المقيد برقم قيد    21555   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2006 برقم ايداع   18970 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2006  بــ :  استقالة

693 - احمد حسنى احمد عقل  مدير   المقيد برقم قيد    21555   وتم ايداعه بتاريخ    06-12-2006 برقم 

ايداع   18970 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2006  بــ :  ادارة الموارد البشرية  وله حق التوقيع عن العقود 

والتفاقات ومتابعة اصدار التصاريح والتراخيص من مختلف الجهات الحكومية بما فيه تراخيص السيارات وكذلك 

اعتماد التامينات الجتماعية المتعلقة بنشاط الشركة .
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694 - طلل محمد عقيل وشاح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21627   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2006 برقم ايداع   19337 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2006  بــ :  تفويض كل من السيد الستاذ / 

طلل محمد عقيل وشاح رئيس مجلس الدارة والسيد الستاذ / صلح محمد حسين أحمد حنفى عضو مجلس 

الدارة المنتدب لي منهم منفرداً تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها داخل البلد وخارجها أمام كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك علي سبيل المثال وليس الحصر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعلى 

سبيل المثال وليس الحصر بالنسبة للشهر العقارى والتوثيق تقديم وتوقيع عقود التأسيس والنظام الساسي وجميع 

تعديلته وتحرير توكيلت تأسيس شركات للسادة المحامين سواء تأسيس الشركات وصناديق الستثمار داخل 

مصر أو في الخارج والدول العربية وتحرير كافة التوكيلت اللزمة لدارة أعمال الشركة والتوقيعات مع كافة 

مكاتب السجل التجاري وعلي سبيل المثال وليس الحصر فيما يتعلق بمعاملت السجل التجاري الحق في التعديل 

والتأشير والتجديد والقيد والمحو بالسجل التجاري وكذلك تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة 

العامة للستثمار والمناطق الحرة وهيئة التأمينات الجتماعية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع 

والقيد المركزي ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وغيرهم من الجهات والهيئات 

الرسمية اللزمة لتسيير أعمال الشركة ولى منهم منفرداً التوقيع على عقود التأسيس وتعديلها والتخارج منها 

والتصفية والتوقيع على جميع العقود الخاصة بذلك سواء تأسيس أو تعديل أو تخارج أو تصفية والتوقيع على هذه 

العقود أمام الشهر العقارى للشركات وصناديق الستثمار ولى من المذكورين منفرداً الحق في تفويض أو توكيل 

الغير في كل أو بعض مما سبق.  وللسيد الستاذ / طلل محمد عقيل وشاح رئيس مجلس الدارة مجتمعاً مع السيد 

الستاذ / صلح محمد حسين أحمد حنفى عضو مجلس الدارة المنتدب الحق في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها 

في جميع التعاملت المالية اليومية وعقود البيع والشراء والرهن والقتراض وجميع ما يتصل بها من عقود 

والتزامات والتعامل مع الغير والبنوك والمؤسسات المالية وإصدار الشيكات وغيرها ولمجلس الدارة الحق في 

تعديل صلحيات التوقيع وفقا لما يراه المجلس وللمذكورين مجتمعين الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو 

بعض مما سبق.

695 - صلح محمد حسين احمد حنفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21627   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2006 برقم ايداع   19337 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2006  بــ :  المنتدب

696 - خالد عبد الوهاب يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21715   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2006 برقم ايداع   20218 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2006  بــ :  ممثل عن شركة الملحة 

الوطنية

697 - ولء رضا محمد السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21715   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2006 برقم ايداع   20218 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2006  بــ :  ممثل عن شركة الملحة 

الوطنية

698 - تامر عبد العليم محمد اسماعيل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    21715   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-12-2006 برقم ايداع   20218 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2006  بــ :  ممثل عن 

شركة الملحة الوطنية خلفا عن السيد الستاذ / سامى محمد امين على بلبع

699 - سامى محمد امين على بلبع  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    21715   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-12-2006 برقم ايداع   20218 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2006  بــ :  استقالة

784 - كريم احسان البعلبكى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    28245   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2007 برقم ايداع   22571 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2007  بــ :  ان مجلس الدارة قرر و 

باجماع المجلس بتفويض السيد/ كريم احسان البعلبكي و السيد/ ممتاز احمد مسرابي و السيد/ خالد سيد طه عبد 

العال مجتمعين او منفردين في التوقيع نيابة عن الشركة امام جميع الجهات المختصه و بصفه خاصه الهيئه العامه 

للتنميه الصناعية و هيئة المجتمعات العمرانية و في التفاوض مع مالكي قطعه الرض رقم ) أ بجوار القطعه رقم 

218( بالمنطقة الصناعية الولي - بمدينه السادس من اكتوبر - الجيزه

785 - محمد فؤاد احمد مصرى  مدير   المقيد برقم قيد    28245   وتم ايداعه بتاريخ    05-11-2007 برقم 

ايداع   22571 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2007  بــ :  
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814 - باسم بديع حبيب جورجى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    29939   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2008 برقم ايداع   1676 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2008  بــ :  أعطاء السيد / باسم بديع حبيبب 

جورجي  ) عضو منتدب ( منفرداً حق  القتراض والرهن وعمل كافة الجراءات والقيام بكافة التعاملت التى 

تخص العتمادات المستندية والتوقيع على كافة الوراق المطلوبة لفتح وتفعيل العتماد المستندى ,وله حق توكيل 

أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر . وذلك مع عدم المساس بحقوق التوقيع الخرى الواردة بالسجل التجارى 

.

815 - اسماعيل عبدالمنعم سالم مشهور  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    30173   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-02-2008 برقم ايداع   2456 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2008  بــ :  تجديد وتمديد 

مدة مجلس الدارة

816 - محمد حسن محمود موسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30813   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2008 برقم ايداع   4746 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2008  بــ :  تجديد تعيين مجلس الدارة لمدة 

جديدة ثلث سنوات اخرى تبدا من 2019/5/9 وحتى 2022/5/8

817 - ابراهيم اسماعيل جليلى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30939   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2008 برقم ايداع   5223 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2008  بــ :  تجديد تعيين مجلس ادارة الشركة 

ثلث سنوات جديدة

818 - قاسم اسماعيل جليلي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    30939   وتم ايداعه بتاريخ    2008-03-10 

برقم ايداع   5223 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2008  بــ :  

819 - انسية جليلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30939   وتم ايداعه بتاريخ    10-03-2008 برقم 

ايداع   5223 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2008  بــ :  

820 - يحيي اسماعيل جليلي  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    30939   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2008 برقم ايداع   5223 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2008  بــ :  

821 - محمود سلمة نظير احمد  مدير   المقيد برقم قيد    31018   وتم ايداعه بتاريخ    12-03-2008 برقم 

ايداع   5482 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2008  بــ :  
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700 - علء الدين فهمى عبداللطيف السبع  مدير   المقيد برقم قيد    21783   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2006 برقم ايداع   20514 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2006  بــ :  يمثل المديرين الشركه فى 

علقاتها مع الغير ولهم منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ 

به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمديرين منفردين حق تمثيل الشركه امام 

جميع الجهات والهيئات والمؤسسات وجميع المصالح الحكوميه وغيرها وكافه الجهات الداريه ووحدات الحكم 

المحلى بكافه اجهزتها خاصه فيما يتعلق بإستصدار تراخيص البناء او التعليه او الهدم او تعديل التراخيص وامام 

القضاء والغير ولهم حق توكيل المحامين فى كافه القضايا والمنازعات بما فى ذلك التوكيلت الخاصه بالصلح 

والقرار والنكار والبراء وكذلك التوقيع على اقرارات الغاء التوكيلت الخاصة او العامة الصادرة لصالح 

الشركه او الغير امام مصلحه الشهر العقارى والمأموريات التابعه له ولهم حق توكيل الغير فى ذلك, كما لهم الحق 

فى شراء جميع المهمات والراضى والعقارات والسيارات والمنقولت  وقطع غيار السيارات والتوقيع على عقود 

شرائها او بيعها للنفس او للغير امام مصلحه الشهر العقارى كما لهم الحق فى التوقيع على العقود التى يتم ابرامها 

مع الجهات الحكوميه او غيرها كما لهم الحق منفردين فى التوقيع عن الشركه على كافه العقود والتنازلت 

والتوكيلت وامام الجهات المنيه والرقابيه وامام ادارات المرور ونياباتها بأنحاء جمهوريه مصر العربيه وفيما 

يتعلق بترخيص وتجديد تراخيص السيارات والمركبات والدراجات وفى استخراج شهادات البيانات وابرام كافه 

العقود ولهما الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما سبق ولهم الحق منفردين فى التعامل مع البنوك 

التى تتم بإسم الشركه من حيث السحب واليداع والتوقيع على الشيكات وإستصدار شهادات وخطابات الضمان 

ولهم كافه الصلحيات التى تحقق غرض الشركه ورعايه مصالحه ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه 

والتجاريه وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق 

توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر . واستثناء مما سبق يكون فتح وغلق الحسابات بإسم الشركه مكفول للمديران 

السيد/ علء الدين فهمى عبداللطيف السبع والسيد/ معتز صلح الدين محمد الشامى فقط مجتمعين او منفردين .كما 

ان للمديران السيد/ علء الدين فهمى عبد اللطيف السبع والسيد / معتز صلح الدين محمد الشامى مجتمعين حق 

تمثيل الشركه فيما يتعلق بحق التوقيع على عقود الرهن والقتراض من الغير من جهات التمويل العامله فى 

جمهوريه مصر العربيه ولهما مجتمعين حق التوقيع على عقود القتراض.  للمديرين مجتمعين او منفردين الحق 

في انشاء وتأسيس و تحويل وبدء نشاط شركات الموال و الشخاص.  للمديرين مجتمعين او منفردين الحق في 

التوقيع على عقود تأسيس و تعديل و تخارج و تحويل شركات الموال و الفراد و الستثمار امام الهيئة العامة 

للستثمار و المناطق الحرة و الشهر العقاري و فتح الحسابات لدى البنوك  بأسم الشركة و ايداع المبالغ اللزمة 

لتأسيس الشركة و استخراج شهادات بايداع المبالغ المذكورة.  للمديرين مجتمعين او منفردين الحق في تسجيل 

العلمات التجارية والنماذج الصناعية والتعامل والتمثيل امام وزارة التموين  و التجارة الداخلية و التمثيل امام 

جهاز تنمية التجارة الداخلية.  للمديرين مجتمعين او منفردين حق كفالة الغير و الشركات الشقيقة و الشركات 

الخرى و لهم حق التوقيع على كافة عقود الكفالة للغير و الشركات الشقيقة و الشركات الخرى

701 - لورين فيليبو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17957   وتم ايداعه بتاريخ    2006-03-02 

برقم ايداع   2760 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2006  بــ :  

702 - خوسيه ماريا جراسيه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17957   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2006 برقم ايداع   2760 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2006  بــ :  استقالة

703 -  اليكساندروس فيليبو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17957   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2006 برقم ايداع   2760 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2006  بــ :  

704 - عمر دروبى فرانيش  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    17957   وتم ايداعه بتاريخ    2006-03-02 

برقم ايداع   2760 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2006  بــ :  استقالة

705 - رفائيل انجل لوبيز ريليمبو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17957   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2006 برقم ايداع   2760 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2006  بــ :  استقالة

1195 - أنطونيو مورينو دى ايجيا Antonio Moreno De Eguia  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

55157   وتم ايداعه بتاريخ    27-11-2011 برقم ايداع   22510 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2011  بــ :  

Eosol Energy S L شركة ايوسول انيرجى اس.ال
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1196 - أيتور ايركيسيا ايرازوكى Aitor Erquicia Irazoqui  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

55157   وتم ايداعه بتاريخ    27-11-2011 برقم ايداع   22510 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2011  بــ :  

Eosol Energy S L عن شركة ايوسول انيرجى اس.ال

1197 - احمد حازم عبدالقادر احمد شاش  مدير   المقيد برقم قيد    55702   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2011 برقم ايداع   25074 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2011  بــ :  استقالة

1198 - احمد حسنى احمد عقل  مدير   المقيد برقم قيد    55702   وتم ايداعه بتاريخ    27-12-2011 برقم 

ايداع   25074 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2011  بــ :  ادارة الموارد البشرية  وله حق التوقيع عن العقود 

والتفاقات ومتابعة اصدار التصاريح والتراخيص من مختلف الجهات الحكومية بما فيه تراخيص السيارات وكذلك 

اعتماد التامينات الجتماعية المتعلقة بنشاط الشركة .

1199 - غسان كريم GHASSAN KRAYEM  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    55755   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-12-2011 برقم ايداع   25311 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2011  بــ :  تجديد تشكيل مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات قادمة

706 - اندريه فيليبو  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17957   وتم ايداعه بتاريخ    2006-03-02 

برقم ايداع   2760 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2006  بــ :  - اضافة صلحيات للسيد رئيس مجلس الدارة  / 

اندريه فيليبو حق التوقيع وحق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم وكل ذلك بأسم 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 أو 

بالجل وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وله  في هذا الصدد أوسع السلطات في إدارتها والتعامل أمام الهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب والشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري والضرائب والتأمينات 

الجتماعية ومصلحة الجمارك و هيئة التنمية الصناعية والدارة العامة للمرور وأي مصلحة أو جهة حكومية 

والتوقيع على عقود تاسيس الشركات والعقود بكافة انواعها باسم ولصالح الشركة وله حق توكيل أو تفويض الغير 

في كل أو بعض ما ذكر . بالنسبه للمعاملت و التوقيعات امام البنوك يكون حق الداره و التوقيع امام البنوك 

للسيد/ عمر دروبى فرانيش المدير التنفيذى مجتمعا مع السيد / عمرو محمود مرسى المدير التنفيذى او مع توقيع 

السيد / محمد عز الدين عاشور ابراهيم مدير الحسابات و ذلك فى العمليات التيه ) التحويلت البنكيه - المدفوعات 

- السحب واليداع والصدار - توقيع الشيكات وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على استلم اى تراخيص بصندوق 

الوارد والضمانات والقتراض من البنوك او اى عمل اخر متعلق مع البنوك وجميع التعليمات و التعاملت البنكيه 

( وينص صراحه على انه ل يحق للسيد  / محمد عز الدين عاشور ابراهيم او السيد / عمرو محمود مرسى التوقيع 

منفردا نيابه عن الشركه ويكون لكل من السيد / عمر و محمود مرسى المدير التنفيذى والسيد / محمد عز الدين 

عاشور ابراهيم مدير الحسابات حق التوقيع مجتمعين وذلك فى العمليات التيه ) التحويلت البنكيه - المدفوعات - 

السحب واليداع والصدار - توقيع الشيكات وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على استلم اى تراخيص بصندوق 

الوارد والضمانات والقتراض من البنوك او اى عمل اخر متعلق مع البنوك و جميع التعليمات و التعاملت البنكيه 

( و ينص صراحه على انه ل يحق للسيد / محمد عز الدين عاشور ابراهيم او السيد / عمرو محمود مرسى التوقيع 

منفردا نيابه عن الشركه و يحق لرئيس مجلس الداره منفردا تعديل الصلحيات و التوقيع امام البنوك و يكون له 

حق التوقيع فى تفويض الغير فى تمثيل الشركه امام البنوك فى كل او جزء من هذه الصلحيات يكون للسيد / عمر 

دروبى فرانيش المدير التنفيذى حق التوقيع منفردا فى كل العتمادات و التعاهدات باسم الشركه امام الغير و امام 

الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و التعاملت و التعاقدات امام الغير و التى مبلغها و قيمتها ل يتعدى 500000  

) خمسمائه الف جنيها مصريا ( و كل ما يعادلها بالعملت الجنبيه و مجتمعا مع توقيع السيد/ عمرو محمود 

مرسى المدير التنفيذى او مدير الحسابات السيد / محمد عز الدين عاشور ابراهيم فى المعاملت التى تتعدى المبلغ 

المذكور .

707 - علء الدين جمال ابو المعاطى عون  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    21903   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-12-2006 برقم ايداع   21058 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2006  بــ :  تم التجديد 

لمجلس الدارة لمده ثلث سنوات
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708 - احمد محمد احمد حسين  مدير   المقيد برقم قيد    22113   وتم ايداعه بتاريخ    17-01-2007 برقم 

ايداع   769 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2007  بــ :  نشاط التخليص الجمركي - استقالة

853 - أشرف صابر علي بيومى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    32793   وتم ايداعه بتاريخ    2008-06-05 

برقم ايداع   12180 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2008  بــ :  تفويض السيد/ أشرف صابر علي بيومى  - 

مصري الجنسية مواليد 5 /6 /1982  ويحمل بطاقة رقم قومي  28206051702339  مدير فرع الشركة 

الكائن بالعنوان / ك 72 غرب طريق مصر السكندرية الصحراوي - خارج زمام بني سلمه - محافظة الجيزة 

في التعامل امام التأمينات الجتماعية و البيئة ومكتب العمل والقوي العاملة والهيئة العامة للتنمية الصناعية  

ووزارة الزراعة و المحافظة وجهاز مدينة النوبارية والمسطحات المائية و الجهات الشرطية والمصالح الحكومية 

والغير حكومية والمسئول أمام جميع الجهات سالفة الذكر وتخصيص الفرع ليصبح مخازن و منفذ بيع أسمدة 

ومخصبات زراعية ومعرض مبيدات وتقاوي ومبني إداري .

1200 - حسام محمد سعيد حبش

HUSSAM MHDSAID HABASH  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    55755   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-12-2011 برقم ايداع   25311 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2011  بــ :  

1201 - معن أحمد نجدت بركات

MAAN AHMED NAJDAT BARAKAT  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    55755   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-12-2011 برقم ايداع   25311 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2011  بــ :  

1202 - منى كريم

MOUNA KRAYEM  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    55755   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2011 برقم ايداع   25311 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2011  بــ :  

1203 - محمد يوسف محمد حويله  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    55883   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2012 برقم ايداع   525 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2012  بــ :  الموافقة على تجديد تعيين اعضاء 

مجلس الدارة بالشكل الحالى

709 - ايهاب محمد ابراهيم احمد  مدير   المقيد برقم قيد    22113   وتم ايداعه بتاريخ    17-01-2007 برقم 

ايداع   769 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2007  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - يمثل 

المديرون الشركه في  علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها 

فيماعدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة او القانون او لئحه التنفيذيه للجمعية العامه . وللمديرون السيد / سامي 

مختار بسيوني موسي والسيد / دسوقي ابراهيم احمد ابراهيم والسيد / ايهاب محمد ابراهيم احمد لي اثنين منهم 

مجتمعين حق التوقيع امام الجهات الحكوميه والبنوك والجهات غير الحكومية ولهم حق توكيل الغير في التعامل مع 

الجهات الحكوميه والغير حكوميه وادارات المرور وكذلك التعامل مع البنوك في صرف الشيكات وايداعها وكل 

مايتعلق بالتعاملت البنكيه الخري فيما عدا احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحه التنفيذيه وللمديرين 

مجتمعين حق التوقيع علي عقود بيع اصول وممتلكات وسيارات الشركه وكل ذلك باسم الشركه ولمصلحتها وبعد 

موافقه الجمعيه العامه وللمديرين مجتمعين حق التوقيع علي عقود القتراض من البنوك او الغير لصالح الشركه 

وبعد موافقه الجمعيه العامه . وللمدير المسئول عن نشاط التخليص الجمركي السيد / محمد عاطف محمد خيري 

اوسع السلطات والتعامل باسم الشركه بخصوص هذا النشاط فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون 

او لئحه التنفيذيه .

710 - محمد عاطف محمد خيرى  مدير   المقيد برقم قيد    22113   وتم ايداعه بتاريخ    2007-01-17 

برقم ايداع   769 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2007  بــ :  مسئول عن نشاط التخليص الجمركي ويباشر 

المدير عن نشاط  التخليص الجمركى وظائفه لمدة غير محددة

711 - سامى مختار بسيونى موسى  مدير   المقيد برقم قيد    22113   وتم ايداعه بتاريخ    2007-01-17 

برقم ايداع   769 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2007  بــ :  

712 - دسوقى ابراهيم احمد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    22113   وتم ايداعه بتاريخ    2007-01-17 

برقم ايداع   769 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2007  بــ :  

713 - اشرف محمد السيد السيد فل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22492   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2007 برقم ايداع   1965 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2007  بــ :  
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714 - محمد السيد السيد فل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    22492   وتم ايداعه بتاريخ    2007-02-05 

برقم ايداع   1965 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2007  بــ :  

715 - عمرو صلح الدين صفوت محمد الليثي  رئيس مجلس  من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    22492   

وتم ايداعه بتاريخ    05-02-2007 برقم ايداع   1965 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2007  بــ :  اعادة 

تشكيل مجلس الدارة و تحديد اختصاصاته على النحو التالى - السيد / )رئيس مجلس الدارة (  - تمثيل الشركة 

امام القضاء و امام المحاكم بكافة درجاتها فى جميع قضايا بما فيها قضايا التحكيم وله فى ذلك كافة الصلحيات  

وتمثيل الشركه امام الجهات الحكوميه بكافه انواعها  السيد / محمد السيد السيد فل )العضو المنتدب ( - فى التوقيع 

منفردا على كافة عقود الرهن و القتراض من البنوك و المؤسسات المالية الداخلية و الخارجية و سحب و ايداع 

كافة المبالغ لدى البنوك باسم الشركة و التوقيع على عقود الكفالة و الشيكات و السندات و الكمبيالت و السندات 

الذنية وغيرها من التصرفات المالية و التجارية المحلية و الخارجية و التوقيع على عقود البيع و الشراء و عمل 

كافة التسهيلت المعنية و التجارية و له الحق فى تاسيس الشركات و تعديلتها و التوقيع على مستندات  المديونية 

ولة كافة السلطات فى التوقيع عن الشركة امام وزارة السياحة و مجلس المدينة وكافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية ولة التصرف بالبيع و الشراء للراضى و اصول الشركة و التوقيع و التصديق على عقود البيع البتدائية 

و النهائية امام مكاتب الشهر العقارى و التوثيق  وله حق التوقيع على عقود الرهن و القتراض بكافة انواعها و 

كذلك التوقيع على عقود الوكالة المتعلقة بتلك الرهون وتوكيل الغير فى كل او بعض مما ذكر وكذلك التفوض   في 

كفاله الشركه للغير لدي البنوك وحق توكيل الغير فيما سبق .

716 - رضا عبده عبده العزازي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22492   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2007 برقم ايداع   1965 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2007  بــ :  استقالة

717 - فادي محمد السيد السيد فل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22492   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2007 برقم ايداع   1965 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2007  بــ :  

718 - جومانا محمد السيد السيد فل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22492   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2007 برقم ايداع   1965 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2007  بــ :  

719 - هويدا محمد الحسينى على طه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22492   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2007 برقم ايداع   1965 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2007  بــ :  

720 - محمد جميل دغيدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22845   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2007 برقم ايداع   3266 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2007  بــ :  استقالة

854 - شريف على زكى على  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    32811   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-06-2008 برقم ايداع   12236 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2008  بــ :  - يملك حق التوقيع 

على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة 

ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين أو مجتمعين . ولشريف على زكى على  وأحمد شريف على زكى مجتمعين أو منفردين . التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض 

والرهن وإنشاء الودائع وكسرها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن 

أغراضها وكذلك لهم حق الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها وإبرام كافة التعاقدات مع الغير بمختلف 

الشكال ولهم حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

855 - احمد شريف على زكى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    32811   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2008 برقم ايداع   12236 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2008  بــ :  

856 - شريف سليمان محمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    32811   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2008 برقم ايداع   12236 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2008  بــ :  
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721 - احمد حسين فايق صبور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22845   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2007 برقم ايداع   3266 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2007  بــ :  تجديد مدة المجلس لدورة جديدة 

تنتهي في ديسمبر 2024 . تمت الموافقة بالجماع  علي تفويض السيد المهندس / عمرو السيد ابراهيم سلطان 

بصفته العضو المنتدب للشركة في التوقيع علي كافة العقود البتدائية والنهائية للوحدات والراضي المملوكة 

للشركة امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات الحكومية و غير الحكومية وله الحق في بيع الصول 

الخاصة بالشركة والحق في اصدار التوكيلت بالبيع للنفس او للغير وتوكيل الغير في كل ما ذكر , وله حق التوقيع 

علي عقود البيع والقتراض والرهن بكافة انواعه للنفس والغير وتوكيل لصالح البنوك والتعامل مع جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية . والتعامل مع جميع الحياء لستخراج تراخيص البناء وجميع الهيئات واجهزة المدن 

وشركات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والصرف الصحي والتصالت والتوقيع علي عقود تركيب العدادات , 

والتعامل مع الشهر العقاري ومكاتب التوثيق والتوقيع علي العقود البتدائية والنهائية وتقديم الطلبات وتقديم 

اللتماسات وتعديلها والغائها والتوقيع علي الطلبات والعتراضات واللتماسات والتنازل عنها . وفي جميع القضايا 

وامام المحاكم في القرار والصلح والبراء والنكار وترك الخصومة والتنازل عن الدعاوي ورد القضاه واليمين 

الحاسمة .

722 - عمرو السيد ابراهيم سلطان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    22845   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2007 برقم ايداع   3266 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2007  بــ :  

723 - تامر محمد حسن عرفان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    22845   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2007 برقم ايداع   3266 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2007  بــ :  لشئون الستثمار والتمويل

724 - محمد عبد المنعم محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22845   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2007 برقم ايداع   3266 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2007  بــ :  

725 - أحمد صبحي البدراوي ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    23122   وتم ايداعه بتاريخ    2007-03-07 

برقم ايداع   4183 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2007  بــ :  الموافقة على ان تكون الصلحيات كما يلى :  

يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير وله فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها 

فيما عدا المعاملت البنكية و ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة 

وللمديرون الستاذ / فتحى عبدالمطلب عطية الشناوى والستاذ / احمد صبحى البدراوى ابراهيم والستاذ / نور 

الدين فاروق السيد منصور منفردين أو مجتمعين 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 لهم الحق فى ابرام 

كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و يشمل ذلك عقود الشراء أو 

البيع مع الموردين أو العملء فى مجال الخامات و الخدمات, و كذلك لهم الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و 

وكلء الشركة و تحديد اتعابهم و مرتباتهم و اجورهم و لهم حق قبض او دفع المبالغ  وتوقيع و تحويل و تسديد 

كافة السندات الذنية و التجارية,وكذا تمثيل الشركة امام كافة المحاكم بما فى ذلك التصالح فى كافة القضايا 

الخاصة بالشركة  ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر.وللمديرون  السيد/ فتحى عبدالمطلب 

عطية الشناوى والسيد/ احمد صبحى البدراوى ابراهيم   مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

فى كافة المعاملت المالية و البنكية و التعامل مع   جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على 

الشيكات و التحويلت و فتح و غلق الحسابات و خطابات الضمان و العتمادات المستندية ) وذلك كله بحد اقصى 

مبلغ مليون دولر امريكى و ما يعادلها باى عمله اخرى ( و لهم حق توكيل و تفويض الغير فى كل أو بعض ما 

ذكر. ولى اثنين من المديرون السيد/فتحى عبدالمطلب عطية الشناوى والسيد/احمد صبحى البدراوى ابراهيم 

والسيد/ نور الدين فاروق السيد منصور مجتمعين حق التوقيع على عقود شراء وبيع الصول الثابتة والراضى 

والعقارات والسيارات ) بحد اقصى خمسمائة الف جنيها مصرى او ما يعادلها من العملت الخرى (. وللجمعية 

العامة العادية الحق فيمايلى : كافة المعاملت البنكية التى تتجاوز ) مليون دولر امريكى أو مايعادلها من العملت 

الخرى( وكذا شراء أو بيع الصول الثابتة والراضى والعقارات والسيارات التى تتجاوز ) خمسمائة الف جنيها 

مصرى أو مايعادلها من العملت الخرى( والقتراض و الرهن والمساهمة فى أو تاسيس أى فروع أو وكالت أو 

شركات أخرى وأى تعاملت ذات صلة بأبرام عقود الترخيص أو اتفاقيات بشان العلمات التجارية أو السم 

التجارى .
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1531 -  محمد سيد سعيد عبد المجيد هلل  مدير عام   المقيد برقم قيد    81887   وتم ايداعه بتاريخ    

14-04-2015 برقم ايداع   10647 تم التأشير فى تاريخ 14-04-2015  بــ :  مسئول عن كافة أعمال 

الستيراد بالشركة مع تفويضه فى تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات

1614 - نواف دعيج خليفه محمد الفرج  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87433   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-2015 برقم ايداع   31063 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2015  بــ :  

1615 - فراس فيصل رمضان محمد رضا الكندرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87433   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-11-2015 برقم ايداع   31063 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2015  بــ :  

1616 - عمرو محمد ضياء الدين راشد مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87433   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-11-2015 برقم ايداع   31063 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2015  بــ :  

1617 - عادل عبد الرازق رمضان بكر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87433   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-2015 برقم ايداع   31063 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2015  بــ :  

726 - ابراهيم السعيد المتولى احمد الهوارى  مدير   المقيد برقم قيد    23172   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2007 برقم ايداع   4336 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2007  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون  أو لئحتة التنفيذية للجمعية 

العامة , كما ولهم منفردين أو مجتمعين الحق في تمثيل الشركة أوسع السلطات للتعامل باسمها وإجراء كافة العقود 

والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية 

وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق إصدار 

الشيكات وقبض قيمة الشيكات المحررة لصالح الشركة وكافة الجراءات المتعلقة بنشاط الشركة وحق التعامل 

بالسحب واليداع والتوقيع باسم الشركة مع البنوك والقتراض منها والرهن باسم الشركة ولحسابها وتمثيل الشركة 

أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ووزارة القوى العاملة وكافة الجهات الحكومية الخرى وأمام القضاء وحق 

تفويض وتوكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

727 - محمد السعيد المتولى احمد الهوارى  مدير   المقيد برقم قيد    23172   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2007 برقم ايداع   4336 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2007  بــ :  

728 - محمد عيسى على عيسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23268   وتم ايداعه بتاريخ    2007-03-14 

برقم ايداع   4794 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2007  بــ :  

729 - شريف صلح عبد العليم عطيه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23580   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2007 برقم ايداع   5749 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2007  بــ :  

730 - محمود جابر عطيه ابو العينين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23580   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2007 برقم ايداع   5749 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2007  بــ :  

731 - احمد جابر ابوالعنين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23580   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2007 برقم ايداع   5749 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2007  بــ :  
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732 - يونس محمد يونس الشربينى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23879   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2007 برقم ايداع   6749 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2007  بــ :  يكون للسيد/ يونس محمد يونس 

الشربيني  " رئيس مجلس الدارة " الحق منفرداً في التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها  أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهمو له حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.  - وللسيد/ محمد عبد الحميد عبد الفتاح قابيل"عضو مجلس إدارة"  

الحق منفرداً في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و له حق قبض و دفع 

المبالغ  و إبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و في التعامل 

مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و التوقيع على الشيكات و فتح وغلق الحسابات والفراج عن 

رأس المال و التوقيع على عقود الشراء بإسم الشركة و لصالحها , كما له أوسع السلطات في التعامل بإسم الشركة 

وضمن أغراضها  أمام جميع الجهات الحكومية  وغير الحكومية  والقطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص 

بكافة أشكالهم والتعامل بأسم الشركة ولحسابها أمام الغير , و له حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما 

ذكر

733 - محمد عبدالحميد عبدالفتاح قابيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23879   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2007 برقم ايداع   6749 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2007  بــ :  

734 - عمرو صالح جلل موسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23879   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2007 برقم ايداع   6749 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2007  بــ :  

735 - طارق احمد المأمون محمد عبد العظيم الزرقانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23879   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-04-2007 برقم ايداع   6749 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2007  بــ :  

736 - وائل محمد هاشم المغربي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24030   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2007 برقم ايداع   7328 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2007  بــ :  ممثل عن شركه القاهره للمنشآت 

العقاريه والستثمارات السياحيه بدل من السيد /سمير حسن فهيم أحمد

737 - رافت ابراهيم عبد اللطيف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24030   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2007 برقم ايداع   7328 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2007  بــ :  ممثل عن شركة القاهرة 

للمنتجات العقارية والستثمارات السياحية - مد فترة مجلس الدارة لفترة قادمة

738 - احمد محمد ابراهيم ابراهيم بدر  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23616   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2007 برقم ايداع   5854 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2007  بــ :  

739 - محمد ابراهيم ابراهيم السيد بدر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23616   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2007 برقم ايداع   5854 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2007  بــ :  خروج للوفاة

740 - صالح ابراهيم ابراهيم بدر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23616   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2007 برقم ايداع   5854 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2007  بــ :  التفويضات الممنوحة لمجلس 

الدارة على النحو التالى - تفويض السيد / صالح ابراهيم ابراهيم بدر رئيس مجلس الدارة  والسيد/ كريم محمد 

ابراهيم ابراهيم بدر )مجتمعين  ( في التوقيع  أمام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية و التوقيع أمام البنوك 

و المصارف من سحب و إيداع وتحويل  و التوقيع على الشيكات و فتح  وغلق الحسابات و التوقيع على عقود 

الشراء و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و الممتلكات و حق القتراض و 

التسهيلت الئتمانية و الرهن من البنوك  والتوقيع على العقود البتدائية والنهائية  وتاسيس وتعديل الشركات  و له 

حق التعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و له إبرام كافه العقود و الصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  كما لهما  حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض مما ذكر . 

وللسيد/ كريم محمد ابراهيم ابراهيم بدر  العضو المنتدب منفردا حق التوقيع  على الشيكات
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744 - مصطفى السيد احمد ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    24444   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-05-2007 برقم ايداع   8721 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2007  بــ :  ممثل عن الهيئة 

المصرية العامة للبترول - تفويض السيد الستاذ / وائل رمضان مصطفى حجازى - رقم قومي 

27901131805071 - رئيس قسم بالدارة العامة للشئون القانونية بمنطقة السكندرية فى التوقيع على عقود 

نقل ملكية السيارات المشتراه لصالح الشركة أمام الشهر العقارى والمرور وكافه الجهات الرسمية وإتخاذ كافه 

الجراءات الخاصة بترخيص سيارات الشركة وإستخراج شهادات البيانات الموجهة للشهر العقارى مع تخويله 

الحق فى توكيل أو تفويض من يراه مناسباً فى كل أو بعض ماذكر . تفويض السيد الستاذ / ضياء الدين سيد أمير 

- رقم قومي 28103252500919 - رئيس قسم بالدارة العامة للشئون القانونية بمنطقة أسيوط فى التوقيع على 

عقود نقل ملكية السيارات المشتراه لصالح الشركة أمام الشهر العقارى والمرور وكافه الجهات الرسمية وإتخاذ 

كافه الجراءات الخاصة بترخيص سيارات الشركة وإستخراج شهادات البيانات الموجهه للشهر العقارى مع 

تخويله الحق فى توكيل أو تفويض من يراه مناسباً فى كل أو بعض ماذكر .

745 - ايمن محمود نجيب علي نجيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24444   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2007 برقم ايداع   8721 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2007  بــ :  ممثل عن شركة التعاون للبترول

746 - رافت عبد الهادي محمد صالح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24444   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2007 برقم ايداع   8721 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2007  بــ :  ممثل عن شركة الغازات 

البترولية ) بتروجاس (

747 - ناصر محمد ناصر شومان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24444   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2007 برقم ايداع   8721 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2007  بــ :  ممثل عن شركة النيل لتسويق 

البترول

748 - محمد شعبان محمد عبدالعاطي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24444   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2007 برقم ايداع   8721 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2007  بــ :  ممثل عن شركة مصر للبترول

749 - سمير رفعت رضوان حسين  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    24444   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-05-2007 برقم ايداع   8721 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2007  بــ :  

750 - هانئ عبد السلم عبد الرحيم البيسرى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    24444   وتم 

ايداعه بتاريخ    10-05-2007 برقم ايداع   8721 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2007  بــ :  

751 - مصطفى السيد احمد ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    24444   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-05-2007 برقم ايداع   8721 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2007  بــ :  ممثل عن الهيئة 

المصرية العامة للبترول

752 - روبرت جيروم كاتلدو  مدير   المقيد برقم قيد    24656   وتم ايداعه بتاريخ    20-05-2007 برقم 

ايداع   9431 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2007  بــ :  استقاله

753 - ويليام دينورد جينجريش  مدير   المقيد برقم قيد    24656   وتم ايداعه بتاريخ    20-05-2007 برقم 

ايداع   9431 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2007  بــ :  استقاله
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754 - سيف النصر حسين محمد حسن صالح  مدير   المقيد برقم قيد    24656   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2007 برقم ايداع   9431 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2007  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة   يمثل المديرون الشركة فى علقاتها مع الغير و للسيد / سيف النصر حسين محمد حسن منفردا فى 

هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل  بإسمها فيما عدا ما إحتفظ به صراحة عقد الشركة أوالقانون 

أولئحته التنفيذية للجمعية العامة 0   و له تعيين و وقف و عزل مستخدمى الشركة و تحديد مرتباتهم و اجوهم و 

مكافاتهم و قبض و دفع كافة المبالغ و التوقيع منفردا عن الشركة امام كافة الجهات الحكومية  وغير الحكومية و 

امام البنوك فى كافة المعاملت باسم الشركة و لحساب الغير و توقيع الشيكات و السحب و اليداع و تحويل و بيع 

و تسديد كافة السندات الذنية  التجارية و ابرام جميع العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل و له شراء جميع المواد و المهمات و البضائع و المنقولت و القتراض بطريق 

العتمادات فى سلطاته اما القروض غير المفتوح به اعتمادات بالبنوك و المشتريات و المبادلت و بيع المحلت 

التجارية و العقارات و الرهون و الشتراك فى الموسسات الخرى فل يجوز اجراوها  ال بعد موافقة الجمعية 

باغلبية الشركاء الحائزة بثلثة اربع راس المال و ل يكون التصرف ملزما للشركة ال اذا وقعه المدير التنفيذى فى 

حدود الختصاصات المخوله له او غيرة من العاملين مشفوعا بتفويض من المدير التنفيذى وللسيد / سيف النصر 

حسين محمد حسن ابرام و تحرير كافة العقود وله حق التوقيع على عقود التعديل و التخارج و الفسخ و اشهارها و 

التوقيع على عقود تاسيس الشركات بكافة انواعها و تعديلها و فسخها و اشهارها و التخارج منها و التوقيع على 

عقود اليجار امام الشهر العقارى و تمثيلنا امام مصلحة الخبراء بوزارة العدل و الهئية العامة للرقابة على 

الصادرات و الواردات فى استخراج و استلم البطاقة الستيرادية و التصديرية و الغائهم و الهئية العامة للستثمار 

و مصلحة الشركات و هئية سوق المال و وزارة القتصاد و الغرفة التجارية و السجل التجارى و التامينات 

الجتماعية و ضرائب المبيعات مصلحة الضرائب العامة  وماموريتها و لجان الطعن و له حق تفويض أو توكيل 

الغير فى بعض او كل مما ذكر

755 - عبدا فهد عبدا السليمان  مدير   المقيد برقم قيد    24656   وتم ايداعه بتاريخ    2007-05-20 

برقم ايداع   9431 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2007  بــ :  

756 - عبود سالم قطن  مدير   المقيد برقم قيد    24656   وتم ايداعه بتاريخ    20-05-2007 برقم ايداع   

9431 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2007  بــ :  

757 - قسطنطين انطونى كاتلدو  مدير   المقيد برقم قيد    24656   وتم ايداعه بتاريخ    20-05-2007 برقم 

ايداع   9431 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2007  بــ :  استقاله

758 - بشر محمد زياد عيسى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    24839   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-05-2007 برقم ايداع   10038 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2007  بــ :  - مع بقاء حق الدارة 

والتوقيع كما هو دون تعديل .

759 - شركه اي اس دي 48 هولدنغ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24839   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-2007 برقم ايداع   10038 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2007  بــ :  ويمثلها السيد / جميل اسعد

760 - ستاليانوس سافا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24839   وتم ايداعه بتاريخ    2007-05-28 

برقم ايداع   10038 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2007  بــ :  

761 - محمد حازم فايز عيسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24839   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-2007 برقم ايداع   10038 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2007  بــ :  

Page 813 of 1274 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

769 - منير امين فخرى عبد النور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24925   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2007 برقم ايداع   10380 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2007  بــ :  التعديل فى صلحيات التوقيع 

باضافه توقيع السيد / احمد يوسف سلمه اسماعيل مصطفى نيابه عن شركة حلويات الرشيدى الميزان ليصبح 

افراد كل من المجموعه ) أ ( والمجموعه )ب(  والمجموعه ) ج ( على النحو التالى : المجموعه ) أ ( أ- السيد / 

منير امين فخرى عبد النور ب – السيدة / ديمه باسم خليل ابو غزاله ج- السيد / فيليب فريد ريفى د ـ السيد/ احمد 

يوسف سلمه اسماعيل مصطفى - المجموعه ) ب ( السيدة/ مها حمزة على عبد المطلب - المجموعه ) ج ( السيد/ 

محمد مصطفى عبد الحليم عبد اللطيف ويكون توقيع اى فرد من المجموعه ) أ ( مجتمعاً مع أى فرد من المجموعه 

حددين وفق ما هو منصوص علية بالسجل التجارى -  )ب( أو المجموعه ) ج ( دون إشتراطات خاصه بأشخاص مش

مع مراعاة ان تكون صلحيات الصرف و إعتماد الشيكات على النحو التالى : 1- حتى مبلغ 5000000 جم ) 

خمسه مليون جنيه مصرى ( توقيع احد افراد المجموعه ) أ ( مجتمعا مع احد افراد المجموعه )ب ( أو المجموعة  

) ج  2- من 5000001 جم ) خمسه مليون  وواحد جنية مصرى ( وحتى 25000000 جم ) خمسه وعشرون 

مليون جنية مصرى ( توقيع احد افراد المجموعه ) أ ( مجتمعا مع احد افراد المجموعه ) ب  3- فيما يجاوز 

25000000 جم ) خمسه وعشرون مليون جنيه مصرى ( يتم العرض على مجلس الدارة للموافقه والتفويض 

بالتوقيع 4- تمثيل الشركة فى اصدار كافه انواع التوكيلت العامه والخاصه المتعلقه بشركة مصانع حلويات 

الرشيدى الميزان للمحامين والغير من ماموريات الشهر العقارى لرئيس مجلس الدارة منفردا بشرط ال تتضمن 

نهائيا بيع أو نقل الملكية او التنازل عن أى اصل من اصول الشركة مع بقاء صلحيات التوقيع الخرى كما هى 

واردة بالسجل التجارى - على الشركة مراعاه صلحيات التوقيع الواردة بالسجل التجارى والساسى للشركة علما 

بان بيع اصول الشركة من خلل الجمعية العامة العادية واحد التوكيلت للمحامين لتمثيل الشركة امام القضاء

770 - وائل حسن أحمد النشار  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    25857   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-07-2007 برقم ايداع   14285 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2007  بــ :  تجديد مجلس الدارة 

لمدة ثلث سنوات

771 - محمد خالد عبد المنعم عطيه جاويش  مدير   المقيد برقم قيد    25896   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2007 برقم ايداع   14390 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2007  بــ :  

772 - محمد على على على العدوى  مدير   المقيد برقم قيد    25896   وتم ايداعه بتاريخ    2007-07-22 

برقم ايداع   14390 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2007  بــ :  ويباشران المديران وظائفهما لمدة غير محددة . 

يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما  منفردان او مجتمعان  فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ بيه صراحة فى عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية 

العامه . ويختص كل من- السيد / محمد خالد عبد المنعم عطيه جاويش والسيد / محمد علي علي علي العدوي 

منفردان او مجتمعان  الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على شيكات وفتح 

وغلق الحسابات وكذلك التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك التوقيع على عقود 

الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها ولهما حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل  وكذلك لهما حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض 

ما ذكر.

773 - خالد عبد المنعم عطيه جاويش  مدير   المقيد برقم قيد    25896   وتم ايداعه بتاريخ    2007-07-22 

برقم ايداع   14390 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2007  بــ :  استقالة

774 - احمد شوقى محمد السيد منتصر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5318   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2001 برقم ايداع   67 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2007  بــ :  )عن بولي سيرف للسمدة(

775 - نورهان عبد السلم عبد السلم مصطفى الجبلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5318   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-01-2001 برقم ايداع   67 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2007  بــ :  عن بولي سيرف 

للسمدة(

776 - محمد عبد الرحمن احمد زيد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    5318   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-01-2001 برقم ايداع   67 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2007  بــ :  
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777 - عبد السلم عبد السلم مصطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5318   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2001 برقم ايداع   67 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2007  بــ :  عن بولي سيرف للسمدة(غير 

تنفيذى- ول يقوم بأعمال الدارة -الموافقة على ترشيحات مجلس إدارة الشركة الجديــد ولمدة ثلث سنوات

778 - احمد عبدالحميد السيد ناصر  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5318   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2001 برقم ايداع   67 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2007  بــ :  عن بولي سيرف للسمدة

779 - طارق محمد منتصر فؤاد علي صبري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5318   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-01-2001 برقم ايداع   67 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2007  بــ :  المنتدب )عن بولي سيرف 

للسمدة

780 - ايللو جيوفانى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    29252   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-1996 برقم ايداع   5806 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2007  بــ :  

781 - روجى ايللو ماريان لويس  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    29252   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-11-1996 برقم ايداع   5806 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2007  بــ :  

782 - ايللو جان كارلو ايللو  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    29252   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-1996 برقم ايداع   5806 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2007  بــ :  ويجوز ضم عضوين من ذوى 

الخبرة ممن ليشترط فيهما نصاب ملكية لسهم اللزمة للعضوية

783 - جان بولو جان كارلو جوفانى ايللو  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    29252   

وتم ايداعه بتاريخ    25-11-1996 برقم ايداع   5806 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2007  بــ :  

786 - كريم احسان البعلبكى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    28245   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2007 برقم ايداع   22571 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2007  بــ :  تعيين السيد / أحمد على بعلبكى   

) مدير تنفيذى (  ويمنحه الصلحيات التالية منفردا : تمثيل الشركة فى علقتها  مع الغير والتوقيع نيابة عنها امام 

كافة الوزارات والمصالح الحكومية وغير الحكومية ومنها على سبيل المثال ل الحصر مصلحة الجمارك 

والضرائب وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة 6 اكتوبر وكذلك له حق التوقيع امام جميع البنوك 

والمصارف والمؤسسات المالية داخل او خارج جمهورية مصر العربية فى فتح الحسابات الدائنة فقط والتوقيع 

على العقود العائدة لها .كما له الحق فى بيع وشراء السيارات والمركبات المملوكة للشركة بكافة انواعها والتجديد 

تعين السيد / محمد  والترخيص لها امام كافة جهات المرور المختصة .وكذالك فى توكيل المخلصين الجمركيين.  -

فؤاد احمد مصرى رقم قومى والسيد / اسامة رجب على الوكيل مصرى رقم قومي مديرين بالشركة واعطائهم 

الصلحيات التالية : التوقيع نيابة عن الشركة مجتمعين او منفردين امام جميع المصالح الحكومية والوزارت ومنها 

على سبيل الذكر ل الحصر مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الرقابة الصناعية وهيئة 

المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة 6 اكتوبر وصندوق دعم الصادرات والواردات ووزارة الداخلية وجميع الجهات 

المنية وادارة الحماية المدنية ووزارة الدفاع والمخابرات العامة ومصلحة الشهر العقاري ومأموريتها – السجل 

التجاري –  مصلحة الجوزات والهجرة والجنسية – الهيئة العامة للستثمار – الغرفة التجارية  - المحاكم – 

والنيابات – ترخيص وتجديد سيارات الشركة بالمرور  - نيابة المرور - أقسام الشرطة  التأمينات الجتماعية - 

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جميع ادارات واقسام جهاز مدينة 6أكتوبر -هيئات المرافق المياه – الكهرباء - 

السنترال –   البريد -الغاز الطبيعي – الهيئة العامة للتنمية الصناعية - وزارةالقوى العاملة – مديريات القوي 

العاملة – السفارات - الهيئة العامة للبترول – مصر للبترول – الجمعية التعاونية للبترول – القاهرة لتكرير 

للبترول - جميع إدارات العلمات التجارية .

787 - اسامة رجب على الوكيل  مدير   المقيد برقم قيد    28245   وتم ايداعه بتاريخ    05-11-2007 برقم 

ايداع   22571 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2007  بــ :  

788 - احمد على بعلبكى  مدير   المقيد برقم قيد    28245   وتم ايداعه بتاريخ    05-11-2007 برقم ايداع   

22571 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2007  بــ :  تنفيذى .
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789 - كريم سامى سعد مسعد سعد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28344   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2007 برقم ايداع   22933 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2007  بــ :  ممثل عن شركة سامكريت 

للتنميه العقاريه - تفويض السيد رئيس مجلس الدارة فى التوقيعات للصرف من حسابات البنوك بدون حد اقصى و 

تفويض عضو مجلس الدارة المنتدب  ) السيد / شادى هانى وليم معوض ــ بصفته ( مجتمعا مع المدير المالى ) 

السيد / جورج صبحى نخلة ـ رقم قومى  27609100106317 مصرى ـــ بصفته ( فى توقيعات الصرف من 

حسابات البنوك و ذلك بحد أقصى مليون جنيهاً مصرياً مع البقاء على كافة الصلحيات الخرى الواردة فى 

السجل التجارى . على الشركة مراعاه سلطات التوقيع الواردة بالسجل التجارى .

790 - كريم سامى سعد مسعد سعد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28344   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2007 برقم ايداع   22933 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2007  بــ :  الحصول على تسهيلت 

ائتمانية من البنك الهلى المصرى بحد اقصى مبلغ 35 مليون جنية مصرى ) فقط خمسة وثلثون مليون جنية 

مصرى لغير ( وتفويض السيد رئيس مجلس الدارة منفردا فى التوقيع على كافة العقود والمستندات الخاصة 

بذلك

791 - الحسين محمد فكرى محمود على حمزاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28515   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-11-2007 برقم ايداع   23652 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2007  بــ :  ممثل عن شركة 

الحمرا للتطوير العقارى

792 - باسكال ميجيل جيورجس بوس  Pascal Miguel Georgss Bosse  عضو مجلس ادارة   المقيد 

برقم قيد    28515   وتم ايداعه بتاريخ    19-11-2007 برقم ايداع   23652 تم التأشير فى تاريخ 

19-11-2007  بــ :  ممثل عن هيئة راس الخيمة للستثمار

793 - سيلفان عيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28515   وتم ايداعه بتاريخ    19-11-2007 برقم 

ايداع   23652 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2007  بــ :  ممثل عن شركة راكين للتطوير - مد مدة مجلس 

الدارة لثلث سنوات ماليات تنتهى فى 2024/12/31

794 - محمد محى الدين محمد حمزة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5331   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2003 برقم ايداع   987 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2007  بــ :  محافظتى القصر و البحر الحمر

795 - الحسيني حامد عبدالسلم عبدالحكيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5331   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2003 برقم ايداع   987 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2007  بــ :  سوهاج

1620 - ابراهيم كمال فهمى حنا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    87580   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-11-2015 برقم ايداع   31636 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2015  بــ :  اعتماد تشكيل مجلس 

ادارة الشركة الحالى وتجديد تعيينه لدوره اخرى

1621 - كريستال كومودرمو ستيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87580   وتم ايداعه بتاريخ    

Germania  05-11-2015 برقم ايداع   31636 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2015  بــ :  ممثله لشركة

Holdings Limited

1622 - بدران نجيب بدران كامل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87580   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2015 برقم ايداع   31636 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2015  بــ :  

1623 - محمد امين مصطفى محمد امين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87580   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2015 برقم ايداع   31636 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2015  بــ :  ممثل لشركة / اتش دى اند كى 

تى هولدنج ش.م.م

1624 - كريم حامد الشيتى محمد على الشيتى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87580   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-11-2015 برقم ايداع   31636 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2015  بــ :  ممثل لشركة هيسكيا 

HEXIA EQUITIES CAPITAL S.A.E ايكوتيز كابيتال ش.م.م

1743 - محمد بن أحمد بن قاسم العياضي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95962   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2016 برقم ايداع   24480 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2016  بــ :  ممثلً عن الشركة الوطنية لنظم 

المعلومات المحدودة

1744 - رياض عدنان فروخ  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96084   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2016 برقم ايداع   24948 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2016  بــ :  تم اعتماد تشكيل وصلحيات 

اعضاء مجلس الدارة لمدة 3 سنوات تبدا 2022/2/24 وتنتهى 2025/2/23
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796 - محمد فتحى ابراهيم عثمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5331   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2003 برقم ايداع   987 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2007  بــ :  ادارة الشركة والتوقيع عنها لرئيس 

مجلس الدارة السيد / محمد فتحى ابراهيم عثمان والسيد / يوسف محمد فتحى ابراهيم منفردين ولهما حق تمثيل 

الشركة والتوقيع عنها امام البنوك والمصالح الحكومية والغير حكومية ولهما الحق فى التوقيع على عقود بيع 

وشراء الصول الثابته والمنقوله والقرض والرهن والحصول على التسهيلت الئتمانية والتوقيع على الشيكات 

والتحويلت البنكية والتوقيع على عقود التاسيس وتعديل الشركات امام الشهر العقارى والسجل التجارى ولهما كافة 

الصلحيات والسلطات اللزمة لذلك وتمثيل الشركة امام القضاء والقرار بالتصالح والتنازل عن القضايا امام 

المحاكم والنيابات والشهر العقارى بشرط ان تكون لصالح الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى التوقيع نيابة 

عن الشركة على عقود التسهيلت الئتمانية وعقود حوالة المديونية ولهما الحق فى ان يوكل من يشاء فى كل او 

بعض سلطاتهما وتفويض رئيس مجلس الدارة بصفته فى كفاله الغير لدى البنوك المختلفة كما يكون لكل من السيد 

/ شريف عبدالتواب ابراهيم والسيد / هشام فؤاد سليمان السيد - مجتمعين - حق التوقيع على طلبات فتح 

العتمادات وتظهير المستندات والتوقيع على ايصالت المانه الخاصة بها وتحويلت الموردين الخارجين 

ومستندات التحصيل وخطابات تعديلت بالعتمادات الخاصة بالستيراد واصدار شيكات الجمارك وضرائب 

المبيعات والجهات الحكومية وخطابات الضمان وكذلك فى التوقيع على مستندات التصدير واى خطابات خاصة بها 

وتسليم وتسلم المستندات وتفويضات الجمارك فى هذا الشان سواء الستيراد او التصدير وصرف مرتبات 

والحوافز ومستحقات العاملين والتحويلت البنكية للشركات الشقيقة   كما يكون لكل من السيد / شريف عبدالتواب 

ابراهيم والسيد / هشام فؤاد سليمان السيد والمهندس / يوسف محمد فتحى ابراهيم ) مجتمعين ( حق التوقيع على 

الشيكات والتحويلت البنكية

797 - مجدى زكى نجيب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    29165   وتم ايداعه بتاريخ    16-12-2007 برقم 

ايداع   25912 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2007  بــ :  بدل من السيد / محمد سعيد محمد ابراهيم

798 - محمد كمال ابراهيم  مدير فنى   المقيد برقم قيد    29165   وتم ايداعه بتاريخ    16-12-2007 برقم 

ايداع   25912 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2007  بــ :  بدل من السيد / فادى زميرس هرميله بطرس

799 - سمير صبرى محمد أمين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    29196   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-12-2007 برقم ايداع   26039 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2007  بــ :  استقالة

800 - سيد محمد السيد محمد حسين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    29196   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-12-2007 برقم ايداع   26039 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2007  بــ :  ممثل لشركة نهوض 

كومباني ليمتد  - تعديل صلحيات التوقيع لتصبح على النحو التالي  يكون التوقيع المزدوج نيابة عن الشركة على 

كافة أنواع العقود بأشكالها وأغراضها المختلفة, وفى التعامل مع البنوك, بما في ذلك فتح الحسابات, والتوقيع على 

هذه الحسابات وسحب وإيداع المبالغ المالية في هذه الحسابات والتوقيع على الشيكات, والتوقيع على عقود 

التسهيلت الئتمانية والقروض الممنوحة للشركة من البنوك,  وطلب استصدار خطابات الضمان المصرفية, 

والعتمادات المستندية, وكافة المعاملت البنكية, والتوقيع على عقود القرض والتمويل والرهن بما في ذلك رهن 

كافة المقومات المادية بالشركة وبيع وشراء الوراق المالية توقيعاً ثنائياً لي أثنين مجتمعين من السادة التالي 

أسماؤهم:   الدكتور/ سيد محمد السيد محمد حسين, الستاذ/ مدحت حامد حسن بنه , الستاذ/ محمد حسنين محمد 

حسنين   الستاذ/ هشام فاروق محمد شرابي

801 - محمد حسنين محمد حسنين  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29196   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2007 برقم ايداع   26039 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2007  بــ :  ممثلً للشركة القابضة 

المصرية الكويتية

1859 - مزكان عبد الكريم كاظم خوشابى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6941   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2001 برقم ايداع   2276 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2017  بــ :  ممثلً عن شركة تشب يوروبيان 

هولدينجز ليمتد بدلً من سيرج ميشيل فيليب أوسوف

1959 - احمد صلح سالم حسن محيسن  مدير   المقيد برقم قيد    111154   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2017 برقم ايداع   39779 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2017  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهما 

لمدة غير محددة

1960 - أمال احمدمحمد رحومه  مدير   المقيد برقم قيد    111154   وتم ايداعه بتاريخ    2017-10-24 

برقم ايداع   39779 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2017  بــ :  استقالة
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2169 - محمد مرتضى ابو زيد عماره  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123413   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2018 برقم ايداع   31855 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2018  بــ :  ممثل عن شركة ارتيج 

للستثمار والتنمية العقارية

2170 - وليد حسن عبدالخالق 

محمد الروبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123413   وتم ايداعه بتاريخ    25-07-2018 برقم 

ايداع   31855 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2018  بــ :  ممثل عن شركة ارتيج للستثمار والتنمية العقارية

2171 - هند عبدالسميع محمد حجازى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123413   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2018 برقم ايداع   31855 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2018  بــ :  ممثل عن شركة ارتيج 

للستثمار والتنمية العقارية

2172 - مصطفي علم عبد النعيم عمار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    123432   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2018 برقم ايداع   31935 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2018  بــ :  

2173 - اسامه بن محمد بن عبد الرحمن الشيباني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    125315   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-01-1999 برقم ايداع   37 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2018  بــ :  منتدب من ذوي الخبره مع 

ابقاء سلطاته و صلحياته المؤشر بها في السجل التجاري كما هي

2174 - كريم ياسر عبد الفتاح السعداوي  مدير   المقيد برقم قيد    123665   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2018 برقم ايداع   32867 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2018  بــ :  استقالة

 - 2175

هاني سمير عبد المجيد محمد عبيد  مدير   المقيد برقم قيد    123665   وتم ايداعه بتاريخ    2018-08-01 

برقم ايداع   32867 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2018  بــ :  استقالة

2176 - محمد فتحى محمد متولى  مدير   المقيد برقم قيد    123665   وتم ايداعه بتاريخ    2018-08-01 

برقم ايداع   32867 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2018  بــ :  

802 - نادين يولندى باربير Nadine Yolande Barbier  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم 

قيد    29212   وتم ايداعه بتاريخ    17-12-2007 برقم ايداع   26102 تم التأشير فى تاريخ 2007-12-17  

بــ :  الموافقة على تجديد مدة عضوية مجلس الدارة الحالي لمدة ثلث سنوات قادمة بنفس الصفات والصلحيات 

والسلطات المخولة لمجلس الدارة - المذكورة بالسجل التجاري كما هى دون تعديل سوى ما ذكر - الموافقة على 

تفويض كل من السيدة / نادين يولندى باربير NADINE YOLANDE BARBIER  رئيس مجلس الدارة 

  ANTOINE ROGER ROBERT GAUTHIER والعضو المنتدب والسيد / انطوان روجيه روبير جوتيه

عضو مجلس الدارة بأن يكون لهما )مجتمعين أو منفردين( أو من ينوب عنهما قانونا في إدارة الشركة والتوقيع 

نيابة عنها وتمثيلها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمصالح والمرافق العامة والوزارات بهيئاتها 

وأمام مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب على القيمة المضافة والمحافظات والوحدات المحلية والهيئة 

العامة للستثمار والمناطق الحرة بجميع قطاعتها المختلفة والغرفة التجارية والسجل التجاري واتحاد الصناعات 

المصرية بجميع غرفها المختلفة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 

والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي ومصلحة الشهر العقاري 

والتوثيق وبصفة عامة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والدارية الخري التي تتعامل معها الشركة 

لتحقيق أغراضها واستخراج كافة التراخيص اللزمة لممارسة نشاط الشركة من كافة الجهات المعنية ولهما )

مجتمعين أو منفردين( أو من ينوب عنهما قانوناً حق التوقيع عن الشركة لدى كافة البنوك والمصارف المختلفة في 

جميع العمال والتصرفات البنكية من فتح الحسابات والعتمادات واليداع والسحب والتوقيع على الشيكات ألخ 

وكذا أعمال التصرف التي تمس أصول الشركة من بيع أو شراء أو تقرير حق عيني أصلي أو تبعي أو الئتمانات 

أو القروض أو الرهون وحق شراء وبيع أصول الشركة الثابت منها والمنقول وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات باسم الشركة للنفس أو للغير ولهما )مجتمعين أو منفردين( أو من ينوب عنها قانونا حق توكيل أو 

تفويض الغير أو أحد أعضاء مجلس الدارة في كل أو بعض ما ذكر مع الحتفاظ بكافة الصلحيات والسلطات 

المخولة لمجلس الدارة - المذكورة بالسجل التجاري كما هى دون تعديل سوى ما ذكر
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803 - جان لوك زيزو  jean luc zizzo  مدير عام   المقيد برقم قيد    29417   وتم ايداعه بتاريخ    

31-12-2007 برقم ايداع   26820 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2007  بــ :  لفرع الشركة في مصر بدل من 

السيد / جيل مييه بالضافه الى ستيف ديبوزا المدير العام الحالي لفرع الشركة في مصر - يتم منح السيد / جان 

لوك زيزو  - والسيد/ ستيف ديبوزا مديري فرع الشركة في مصر صلحيات كامله ) منفردين ( لدارة الفرع 

والتوقيع على جميع العقود ودفع واسترداد جميع المبالغ ومنحهم جميع الضمانات المطلوبه والقيام عموما بما هو 

ضروري لتشغيل الفرع في مصر والتوقيع والموافقه على جميع المعاملت المصرفيه وهلم جرا , كما يحق لهم 

تفويض او توكيل الغير في كل او بعض الصلحيات المخوله لهم مع المتثال التام لجراءات مجموعه باريير

804 - امل على محمد مختار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29480   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2008 برقم ايداع   211 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2008  بــ :  

805 - عماد الدين محمود عبد الوهاب العشرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29480   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-01-2008 برقم ايداع   211 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2008  بــ :  إضافة صلحيات 

لمجلس الدارة لتصبح كالتالى : يكون للسيد رئيس مجلس الدارة  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 والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

والتوقيع على كافة العقود البتدائية و النهائية واقرارات والتعامل فى العقارات امام الشهر العقارى والتوثيق وله 

الحق فى تفويض او توكيل السادة المحامين فى تمثيل الشركة فى جميع القضايا التى ترفع منـها أو عليها أمام جميع 

المحاكم في القرار و النكار و البراء والطعن بالتزويروكذلك له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق 

التوقيع على عقود التأسيس والتعديل المختلفة وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ماذكر

806 - سامى مصطفى سيد متولى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29480   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2008 برقم ايداع   211 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2008  بــ :  

807 - نهاد عباس احمد موسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29480   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2008 برقم ايداع   211 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2008  بــ :  

808 - محمد عبدالحليم احمد البرى  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    29480   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-01-2008 برقم ايداع   211 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2008  بــ :  

822 - محمد سلمه نظير احمد  مدير   المقيد برقم قيد    31018   وتم ايداعه بتاريخ    12-03-2008 برقم 

ايداع   5482 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2008  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة . يمثل 

المديران الشركة فى علقتهما مع الغير ولهما منفردان فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمديران 

منفرداًن حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام 

و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و 

التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع 

البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك لهما الحق منفردان في التوقيع علي عقود 

الشراء لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت ولهما الحق منفردان في تعيين و 

عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم ولهما منفردان حق قبض و دفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية و ابرام كافة العقود والمشارطات و الصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهما منفردان حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن و البيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضي والسيارات و المنقولت باسم الشركة ولصالحها و لهما منفردان حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
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823 - باسم محمد زكي علي سالم  مدير   المقيد برقم قيد    31064   وتم ايداعه بتاريخ    2008-03-16 

برقم ايداع   5616 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2008  بــ :  يمثل المدير بالشركة في علقتها مع الغير وله 

منفرداً في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة للمدير منفرداً الحق باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك 

والمصارف وسحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وله الحق 

في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق إبرام کافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله سلطه القراض وسلطه شراء الصول الثابتة 

والمنقولة والمتحركة والسيارات بجميع أنواعها وشراء كافه الوحدات السكنية والدارية والتجارية باسم الشركة وله 

حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر وكذلك له الحق في الشتراك في الشركات الخرى وتأسيس 

الشركات والتوقيع على عقود التأسيس أمام الشهر العقاري وكافة الجهات المختصة أما حق البيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ل يجوز إجراؤها إل بعد موافقة الجمعية 

العامة بأغلبية الشركاء الحائزة 66 %  من رأس المال .

824 - عمرو كمال عبدالحميد هلل  مدير   المقيد برقم قيد    31075   وتم ايداعه بتاريخ    2008-03-16 

برقم ايداع   5665 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2008  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

منفردين أو 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 ولهم منفردين أو مجتمعين إدارة الشركة وتمثيلها أمام 

القضاء ولدى الغير والتوقيع عن الشركة والتعامل بإسمها أمام جميع الجهات الحكومية والرسمية والوزارات 

والجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات وكافة الجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية . ولهم حق التوقيع عن الشركة في 

جميع التعاملت البنكية وفتح وإلغاء حسابات الشركة لدى البنوك . ولهم منفردين أو مجتمعين إجراء كافة 

التسهيلت الئتمانية بما فيها القروض طويلة الجل أو أعمال الرهن أو التصرف في أصول وممتلكات الشركة , 

ولهم حق شراء كافة الصول والمقومات المادية والمعنوية والعقارات والسيارات والمركبات المملوكة للشركة 

والتجديد والترخيص أمام كافة جهات المرور المختصة وتوقيع كافة العقود بإسم ولصالح الشركة والتوقيع على 

عقود الشتراك في تأسيس الشركات وتعديلها أمام الشهر العقاري ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر.

825 - محمد محمد محمد على عامر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31320   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2008 برقم ايداع   6636 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2008  بــ :  ممثل عن شركة بولى سيرف 

للسمدة و الكيماويات

826 - نافع فهمي فهمي عبدالمجيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    31320   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-03-2008 برقم ايداع   6636 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2008  بــ :  ممثل عن الشركة 

الدولية للمحاصيل الزراعية - تجديد تعيين مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات اخرى - مع بقاء كافة الصلحيات 

والختصاصات والتفويضات المذكورة بالسجل التجارى كما هى دون تعديل

827 - عبد السلم عبد السلم مصطفى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31320   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-03-2008 برقم ايداع   6636 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2008  بــ :  غير تنفيذى
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830 - شحاته ماهر شحاته سلطين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    31512   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-04-2008 برقم ايداع   7299 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2008  بــ :  واعادة تشكيل مجلس 

الدارة . وافق الحاضرون بالجماع إلى أن يكون للسيد / شحاته ماهر شحاتة سلطين . رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب . والسيد/ محمد شحاتة ماهر سلطين عضو مجلس الدارة  مجتمعين او منفردين حق التعامل 

باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ووزارة السياحة والمرور والضرائب والجمارك وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك حق التوقيع 

على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارت والتوبيسات باسم الشركة 

ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل 

وكذلك حق التوقيع على عقود تأسيس وتعديل الشركات بكافة أنواعها وله حق توكيل وتفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر منفردأ.

831 - عامر بن شوين بن عامر الحوسنى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31540   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2008 برقم ايداع   7388 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2008  بــ :  النظر في تجديد و اعادة تشكيل 

مجلس ادارة الشركة - رئيس مجلس الدارة يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض 

بالتوقيع علي هذه المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة و لمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين او 

وكلء او مفوضين و ان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين . و للسيد رئيس مجلس 

الدارة التوقيع نيابة عن الشركة امام جميع الجهات الرسمية و الحكومية طبقا لنص المادة 32 من النظام الساسي 

للشركة بما في ذلك كافة العمال المتعلقة بالبنوك خاصة فتح الحسابات الجارية و التوقيع علي الشيكات البنكية و 

السحب و اليداع و التحويلت و فتح العتمادات المستندية و القتراض و الرهن و التصرف في اصول الشركة 

سواء بالبيع او باي شكل من اشكال التصرف و لرئيس مجلس الدارة حق توكيل او تفويض الغير في بعض او كل 

الصلحيات السابقة الشارة لكل منها.

832 - نصر بن عامر بن شوين الحوسنى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31540   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2008 برقم ايداع   7388 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2008  بــ :  

833 - فهد بن عامر بن شوين الحوسنى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31540   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2008 برقم ايداع   7388 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2008  بــ :  

RAVI MEDASANI - 834  مدير فرع   المقيد برقم قيد    31540   وتم ايداعه بتاريخ    2008-04-07 

برقم ايداع   7388 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2008  بــ :  استقاله

Sathyanarayanan appulladananjayan - 835  مدير فرع   المقيد برقم قيد    31540   وتم 

ايداعه بتاريخ    07-04-2008 برقم ايداع   7388 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2008  بــ :  واستقالتة  من 

عضويه مجلس اداره الشركه كعضو من ذوى الخبرة .

836 - محمد فتحى حسن عمر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    136167   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-07-2000 برقم ايداع   8816 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2008  بــ :  ممثل عن شركة 

جاسكو - تشكيل مجلس ادارة الشركة وتجديد عضويتة لمدة ثلث سنوات

837 - عمرو محمد موسي صديق سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136167   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2000 برقم ايداع   8816 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2008  بــ :  ممثل عن شركة جاسكو

838 - طارق فاروق صادق سعد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136167   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2000 برقم ايداع   8816 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2008  بــ :  ممثل عن شركة غاز مصر

839 - محمد عبدالفتاح عبدالعزيز خضير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136167   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2000 برقم ايداع   8816 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2008  بــ :  ممثل عن شركة غاز مصر

840 - المعتز بال السعيد محمد أبو سيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136167   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2000 برقم ايداع   8816 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2008  بــ :  ممثل عن شركة جاسكو
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841 - ايمان حسن محمد حسنين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136167   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2000 برقم ايداع   8816 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2008  بــ :  ممثل عن صندوق السكان 

والخدمات الجتماعية للعاملين بقطاع البترول

842 - وائل كمال عثمان احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136167   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2000 برقم ايداع   8816 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2008  بــ :  ممثل عن شركة جاسكو

843 - ايهاب عبدالعال عبدالجيد عبدالعال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31792   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2008 برقم ايداع   8216 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2008  بــ :  

844 - منال صبحى عبد الحكيم خليفه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31792   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2008 برقم ايداع   8216 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2008  بــ :  - اعادة تشكيل مجلس الدارة

845 - علء الدين فيصل مهنى مكادى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    31792   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2008 برقم ايداع   8216 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2008  بــ :  

846 - محاسن البدرى ابراهيم مراون  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31792   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2008 برقم ايداع   8216 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2008  بــ :  

847 - علء الدين على فهمى شلقامى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31792   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2008 برقم ايداع   8216 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2008  بــ :  

848 - احمد  محمد محى الدين على مكادى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31792   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2008 برقم ايداع   8216 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2008  بــ :  

849 - مي عادل احمد رفعت  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    31873   وتم ايداعه بتاريخ    2008-04-21 

برقم ايداع   8491 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2008  بــ :  

850 - جمال عبد الناصر حاتم صادق  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    31873   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-04-2008 برقم ايداع   8491 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2008  بــ :  تشكيل مجلس 

الدارة و تحديد صلحيته - يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة أمام لقضاء والغير ويملك حق التوقيع عن الشركة 

على انفراد كل من رئيس مجلس الدارة وعضو مجلس الدارة المنتدب وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا 

الغرض ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين و أن يخولهم حق التوقيع عن الشركة 

منفردين أو مجتمعين

859 - وجدى الصباحى صالح الشريف  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    33031   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2008 برقم ايداع   13157 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2008  بــ :  وافق المجلس بالجماع على 

تفويض الستاذ / وجدي الصباحي صالح الشريف العضو المنتدب للشركة في التوقيع علي عقود تأسيس وتعديل 

وفسخ الشركات باسم الشركة وكذلك الندماج في الشركات لتحقيق مصلحة الشركة وله الحق في التوقيع على هذه 

العقود أمام هيئة الستثمار والشهر العقاري وله الحق في التعامل أمام هيئة الرقابة المالية والسجل التجاري 

والغرفة التجارية والضرائب والتأمينات الجتماعية وهيئة التنمية الصناعية والرقابة على الصادرات والواردات 

والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر مع الحتفاظ بكافة 

الصلحيات المذكورة بالسجل وعلي الشركة مراعاة أن يسبق التوقيع على عقد التعديل والندماج موافقة الجمعية 

العمومية غير العادية
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860 - ايمن ابراهيم نصيف واصف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    33047   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-06-2008 برقم ايداع   13185 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2008  بــ :  الموافقه علي تفويض 

أ/ ايمن ابراهيم نصيف رئيس مجلس الدارة والعضوالمنتدب والستاذة/ مريم ابراهيم نصيف عضو مجلس الدارة 

في : يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كلشخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات 

من مجلس الداره ولمجلس الداره الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق 

التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين - ولكل من السيد / رئيس مجلس الداره والعضوالمنتدب الستاذ/  ايمن 

ابرهيم نصيف و لعضو مجلس الدارة الستاذة / مريم ابراهيم نصيف  مجتمعين او منفردين  اوسع السلطات 

لدارة الشركه والتعامل باسمها امام كافة الجهات الحكوميه والغيرالحكوميه والتعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صورالتعامل 

مع جميع البنوك والمصارف وكلذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما حق الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركةالثايته والمنقوله وممتلكاتها وسيارتها  وابرام كافة التعاقدات مع الغير بمختلف الشكال ولهما حق 

توكيل الغير في كل اوبعض ماذكر

861 - مريم ابراهيم نصيف واصف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    33047   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2008 برقم ايداع   13185 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2008  بــ :  

862 - اميرة يعقوب نصيف واصف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    33047   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2008 برقم ايداع   13185 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2008  بــ :  

870 - عمر محمد حسن مهنا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    625   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-1996 برقم ايداع   249 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2008  بــ :  غير تنفيذى - ممثلً عن شركة 

جاما فورج ليمتيد

871 - عامر صالح العامري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    625   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-1996 برقم ايداع   249 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2008  بــ :  غير تنفيذي - ممثلً عن شركة 

جاما فورج ليمتيد

872 - داليا حازم جميل خورشيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    625   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-1996 برقم ايداع   249 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2008  بــ :  مستقل

873 - حسن شفيق محمود عبد البارى  مدير   المقيد برقم قيد    33359   وتم ايداعه بتاريخ    2008-07-01 

برقم ايداع   14403 تم التأشير فى تاريخ 01-07-2008  بــ :  ** ممثل عن شركة حكمه فارما - استقالة

880 - حازم عبد القادر مصطفي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    33495   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2008 برقم ايداع   15081 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2008  بــ :  اعطاء رئيس مجلس الداراه 

حق في التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من 

مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع 

عن الشركة منفردين أو مجتمعين ويكون للسيد رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 

و الرئيس التنفيذي  حق الدارة والتوقيع منفردين او مجتمعين ولهم حق التعامل مع البنوك في السحب والبداع 

وفتح العتمادات المستندية ويكون ايضا حق التوقيع فيما سبق لثنين مجتمعين وهم  1- عمار عقيف حسن غنيم 

2- وليد جمال الدين محمد لطفي عبد اللطيف

904 - عماد حسن احمد سليمان  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    27288   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-09-2007 برقم ايداع   19365 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2008  بــ :  

905 - كريم عماد حسن احمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27288   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2007 برقم ايداع   19365 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2008  بــ :  

906 - يوسف عمرو حسن احمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27288   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2007 برقم ايداع   19365 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2008  بــ :  

907 - خالد فؤاد شوقى سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27288   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2007 برقم ايداع   19365 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2008  بــ :  

908 - سوسن محمد متولي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27288   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2007 برقم ايداع   19365 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2008  بــ :  خروج للوفاة
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909 - احمد عبد القادر خيرى عبد الرحمن  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    35474   وتم 

ايداعه بتاريخ    10-11-2008 برقم ايداع   23642 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2008  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة لفترة جديدة

910 - واد اهيكارو  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    35474   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2008 برقم ايداع   23642 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2008  بــ :  استقالة

911 - اودا ماسايوكى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    35474   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2008 برقم ايداع   23642 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2008  بــ :  

912 - احمد يحيى احمد محمد طليبة  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    35474   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2008 برقم ايداع   23642 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2008  بــ :  

913 - احمد محمد عبد العزيز محمود  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    35474   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-11-2008 برقم ايداع   23642 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2008  بــ :  

914 - بالينديرا كريشناسامى نايدو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35474   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2008 برقم ايداع   23642 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2008  بــ :  ممثل لشركة اتش اى اس 

مانجمنت كونسلتنج

915 - سامح محمود محمد سعيد مرسى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    35630   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-11-2008 برقم ايداع   24317 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2008  بــ :  

916 - محمد محمود محمد سعيد مرسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35630   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2008 برقم ايداع   24317 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2008  بــ :  و عضو منتدب

917 - حمدي جميل أحمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13746   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-1997 برقم ايداع   440 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2008  بــ :  - ممثل عن الشركة الهلية 

العقارية للستثمار بدل من / اسامه حسين محمود سليمان
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863 - طلل شفيق عبد ا الذيبي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    625   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-1996 برقم ايداع   249 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2008  بــ :  غير تنفيذى - ممثلً عن شركة 

الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد - تم الموافقة على البقاء على الصلحيات الحالية كما هي 

دون تعديل وذلك بصفة مؤقتة, لحين مراجعة إجراءات حوكمة الشركات واللوائح المنظمة بالشركة. 1- فوض 

المجلس بالجماع الستاذ / طلل شفيق عبد ا الذيبي- رئيس مجلس الدارة - في تمثيل الشركة أمام القضاء 

والغير, وكذلك تفويضه في التوقيع علي عقود تعديل مواد النظام الساسي للشركة أمام الشهر العقاري, كما وافق 

المجلس على منح سيادته كافة الصلحيات والتفويضات الممنوحة للسيد رئيس المجلس السابق. وله الحق في 

تفويض أو توكيل من يراه في هذا الشأن إذا لزم المر. 2- وافق المجلس بالجماع على بقاء جميع التفويضات 

والصلحيات والختصاصات الممنوحة للمهندس / ماجد أحمد سامي محمد شريف - العضو المنتدب للشركة - كما 

هي دون تعديل في حدود اللوائح المنظمة لذلك -ولسيادته الحق في تفويض أو توكيل من يراه فى كل أو بعض هذه 

الصلحيات .3- قرر المجلس أن تكون جميع التفويضات والصلحيات والختصاصات الواردة بعاليه سارية 

بصفة مؤقتة ولحين مراجعة إجراءات حوكمة الشركات واللوائح المنظمة بالشركة. وفي تلك الثناء , وفي حالة 

وجود موضوعات هامة تحتاج الى اتخاذ قرارات لها تأثير كبير على الشركة فيجب عرضها على المجلس للمناقشة 

وإتخاذ القرارات اللزمة في كل حالة.  القرار رقم )5( :- )أ(- وافق المجلس بالجماع على أن يكون حق التوقيع 

عن الشركة أمام جميع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

الحسابات والتوقيع لدى البنوك وبشكل عام كافة صور المعاملت البنكية وكل ذلك باسم الشركة ولحسابها ليصبح 

التعامل  عن الشركة بموجب توقيعين مجتمعين احدهما من المجموعة )أ( والخر من المجموعة )ب( كما يلي :- 

المجموعة ) أ ( :1-المهندس / ماجد أحمد سامي محمد شريف .2- الستاذ / عمر محمود رأفت الحموى . 

المجموعة ) ب ( : 1- الستاذ / محمد سمير علي السعيد 2- الستاذ / محمود مصطفي عثمان  بدران  - كما وافق 

المجلس بالجماع على أن يكون للستاذ / أحمد حجازي محمد يوسف مجتمعاً مع أياً من أفراد المجموعة )ب( وهم 

السادة: الستاذ / محمد سمير علي السعيد أو الستاذ / محمود مصطفي عثمان بدران مايلى: 1. الحق في التوقيع 

عن الشركة أمام جميع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية سواء بالسحب والصرف أو التحويلت البنكية للغير 

بحد أقصي مبلغ مليون جنيه مصري  أو ما يعادله بالعملت الجنبية؛ 2. والحق فى التوقيع عن الشركة على كافة 

المعاملت البنكية فيما يتعلق بالتحويلت بين حسابات الشركة المختلفة لدى البنوك بدون حد أقصى - بإستثناء 

السحب والذي يكون وفقاً للحدود المسموح بها المشار إليها فى الفقرة )1( أعله - بالضافة إلى إستثمار أموال 

الشركة لدى البنوك والمؤسسات المالية في إستثمارات خالية من المخاطر والتي تشمل على سبيل المثال ل 

الحصر: اليداع أو التحويل من وإلى حسابات الشركة لدى البنوك المختلفة . ربط وفك الودائع البنكية . الستثمار 

فى شهادات الستثمار والدخار التى تصدرها البنوك المحلية . شراء وبيع وثائق صناديق الستثمار ويكون 

غرض تلك الصناديق الستثمار فى أدوات الستثمار قصيرة الجل مثل أذون الخزانة الصادرة عن الحكومة 

المصرية والودائع البنكية المحلية  )Money Market Funds(. شراء وبيع أذون الخزانة الصادرة عن 

الحكومة المصرية. )ب( - وافق المجلس بالجماع على تفويض الستاذ / محمد سمير علي السعيد - مدير 

الحسابات بالشركة - في التوقيع منفرداً عن الشركة على طلبات إسترداد الشيكات الصادرة لصالح الشركة والتي تم 

تسليمها للبنوك للتحصيل وذلك في حالة رد الشيكات للساحب وفقاً للوضاع المقررة والواردة في سياسة الشركة. )

ج( - قرر المجلس أن الصلحيات والتفويضات الحالية  والواردة بعاليه سوف تظل سارية بصفة مؤقتة ولحين 

مراجعة إجراءات حوكمة الشركات واللوائح المنظمة بالشركة

864 - اسامه عبدالمنعم محمود صالح  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    625   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-1996 برقم ايداع   249 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2008  بــ :  مستقل

865 - ماجد احمد سامى محمد شريف  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    625   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-1996 برقم ايداع   249 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2008  بــ :  التنفيذى

866 - جوناثان مايكل إيمري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    625   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-1996 برقم ايداع   249 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2008  بــ :  غير تنفيذى - ممثلً عن شركة 

الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد

867 - ديفيد مانسون دودلي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    625   وتم ايداعه بتاريخ    1996-05-25 

برقم ايداع   249 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2008  بــ :  غير تنفيذى - ممثلً عن شركة الدار فينتشرز 

انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد
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868 - سناء خاطر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    625   وتم ايداعه بتاريخ    25-05-1996 برقم 

ايداع   249 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2008  بــ :  غير تنفيذي - ممثلً عن شركة الدار فينتشرز 

انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد

869 - فهد عبد ا محمد عبد ا المحمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    625   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-1996 برقم ايداع   249 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2008  بــ :  غير تنفيذي - ممثلً عن شركة 

الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد

874 - مسعود عبد الحميد مسعود عبد المجيد  مدير   المقيد برقم قيد    33359   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-2008 برقم ايداع   14403 تم التأشير فى تاريخ 01-07-2008  بــ :  يكون للسيد/ مسعود عبد الحميد 

مسعود عبد المجيد -مدير الشركة - فيما يتعلق بتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بما فيها 

التأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب وتمثيل الشركة في كافة المور الدارية والقانونية وفي إصدار التوكيلت 

فيما يتعلق بالمعاملت المالية والتوقيع أمام البنوك فتقرر تعديل صلحيات التوقيع لتصبح  نيابة عن الشركة. ثانياً:

على النحو التالي: المجموعة )أ(: - السيد/ مسعود عبد الحميد مسعود عبد المجيد - مدير الشركة - المجموعة )ب(: 

- السيد/ سامر رؤوف سلمة صليب )من غير المديرين(. - السيد/ أحمد بدر عبد الحميد بلبول )من غير 

المديرين(. - السيد/ أحمد محمد محمد إبراهيم )من غير المديرين(. المجموعة )ج(: - السيد/ أحمد حسين محمد 

سعيد )من غير المديرين( - السيد/ محمد سلمة علي عبد اللطيف )من غير المديرين( - ويكون للمفوضين 

المذكورين صلحية التوقيع على المبالغ المالية وفقاً للسقوف التالية: 1- يلزم توقيع شخص منفرد من المجموعة )

ب( مع شخص منفرد من المجموعة )ج( للتعامل على المبالغ التي ل تتعدى قيمتها )2000000( جنيه مصري )

اثنان مليون جنيه مصري ل غير(. 2- يلزم توقيع أي شخصين من المجموعة )ب( مع أي شخص من المجموعة 

)ج( أو أي شخصين من المجموعة )ج( مع أي شخص من المجموعة )ب( للتعامل على المبالغ التي ل تقل قيمتها 

عن )2000000( جنيه مصري )اثنان مليون جنيه مصري ل غير( ول تتجاوز )10000000( جنيه مصري )

عشرة مليون جنيه مصري ل غير(. 3- يلزم توقيع أي شخص من المجموعة )أ( مع أي شخص من المجموعة )

ب( مع أي شخص من المجموعة )ج( للتعامل على المبالغ التي تتعدى قيمتها )10000000( جنيه مصري )

عشرة مليون جنيه مصري ل غير( وبدون حد أقصى. 4- ويلزم توقيع أي شخص منفرد من المجموعة )ب( 

مجتمعاً مع أي شخص منفرد من المجموعة )ج( على إجراء التحويلت المالية أو البنكية من حسابات الشركة 

الجارية وحساب الشركات الشقيقة وحسابات الجاري مدين بجميع العملت "منها وإليها" لدى جميع البنوك وذلك 

بدون حد أقصى. ويكون للمفوضين بالتوقيع في المور المالية صلحية التوقيع على عقود واتفاقيات خصم وتظهير 

الشيكات الجلة مع البنوك والمحصلة من عملء الشركة بدون حق الرجوع على المستفيد وذلك بنفس الحدود طبقاً 

للصلحيات المذكورة أعله. ويكون للسيد/ مسعود عبد الحميد مسعود عبد المجيد, منفرداً حق القتراض والرهن 

من جميع البنوك ولهم مجتمعين صلحية التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية وطلبات وعقود القتراض من 

البنوك وذلك بالنسبة لكل عقد تمويل فرعي في كل بنك على حدى, ويكون لهم مجتمعين صلحية التوقيع عن 

الشركة في كفالة الغير وكفالة الشركات الشقيقة ومنها شركة حكمة فارما وشركة أدوية الحكمة المتخصصة وشركة 

أدوية حكمة للصناعات الدوائية وذلك بنفس الحدود والسقوف طبقاً للصلحيات المذكورة في التوقيع على الرهن 

التجاري والعقاري وجميع الرهون بغرض تمويل شراء أصول ثابتة تستخدم في عمليات الستيراد والتصنيع 

والتعبئة الدوائية وبناء وتوسعة إنشاءات مصنع الشركة وكذلك تمويل رأس المال العامل اللزم لتسيير أعمال 

الشركة التشغيلية وذلك بنفس الحدود والسقوف طبقاً للصلحيات المذكورة أعله. ويكون للسيد/ مسعود عبد الحميد 

مسعود عبد المجيد, منفرداً حق التوقيع على عمليات بيع الصول الثابتة )باستثناء المباني والراضي وخطوط 

النتاج أو أية أجزاء منها( سواء للشركات الشقيقة أو للطراف الخرى وحسب الصول المتبعة, وبحيث ل 

تتجاوز التكلفة التاريخية أو القيمة البيعية للصل المباع مبلغ 60000 )فقط ل غير ستون ألف دولر أمريكي( أو 

ما يعادله, وعلى أن يتم عرض عملية البيع على أول اجتماع للجمعية العمومية للشركة يلي البيع للمصادقة عليه.

875 - عفيف حسن عبد المجيد غنيم  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    33495   وتم 

ايداعه بتاريخ    08-07-2008 برقم ايداع   15081 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2008  بــ :  

876 - عمار عفيف حسن غنيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    33495   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2008 برقم ايداع   15081 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2008  بــ :  

877 - وليد جمال الدين محمد لطفى عبد اللطيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    33495   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-07-2008 برقم ايداع   15081 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2008  بــ :  
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878 - احمد فوزى محمد  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    33495   وتم ايداعه بتاريخ    2008-07-08 

برقم ايداع   15081 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2008  بــ :  يمثل الرئيس التنفيذي الشركه امام القضاء .-

879 - محمد كمال عبد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    33495   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2008 برقم ايداع   15081 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2008  بــ :  

918 - حلمى على حلمى عيسى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    36288   وتم 

ايداعه بتاريخ    24-12-2008 برقم ايداع   26687 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2008  بــ :  تجديد مده 

مجلس الدارة لمده ثلث سنوات بذات التشكيل و ذات الختصاصات

970 - مغاورى محمود مغاورى سعد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41714   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2009 برقم ايداع   21125 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2009  بــ :  ممثل عن بنك الستثمار 

القومى

971 - احمد السيد خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41714   وتم ايداعه بتاريخ    2009-10-20 

برقم ايداع   21125 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2009  بــ :  ممثل عن بنك الستثمار القومى

972 - اشرف مجدي محمد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41714   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2009 برقم ايداع   21125 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2009  بــ :  ممثل عن بنك الستثمار 

القومى

973 - امانى فاروق محمد غزال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41714   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2009 برقم ايداع   21125 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2009  بــ :  ممثل عن بنك الستثمار 

القومى

881 - مصطفي محمد عبد المنعم محمد حسين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    7630   

وتم ايداعه بتاريخ    25-09-2001 برقم ايداع   5173 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2008  بــ :  - للسيد 

رئيس مجلس الدارة السيد / مصطفي محمد عبد المنعم محمد رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب منفردا الحق 

في الدارة وتمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية ومصلحة الضرائب والهيئات والمؤسسات العامة وشركات 

القطاع العام والخاص والفراد وغيرها كما له حق شراء السيارات ايا كان نوعها واستخراج التراخيص وتجديدها 

سنويا ودفع رسوم التامينات وتغيير وتسليم اللوحات المعدنية وكافة اجراءات المرور والتوقيع علي العقود 

والوراق الخاصة بذلك امام الشهر العقاري والتوثيق والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحره والهيئة العامة 

للرقابة الماليه ومصلحة الضرائب وهيئه التأمينات الجتماعيه و وزاره القوي العاملة ومصلحة الجمارك والحوال 

المدنية وله حق تمثيل الشركه امام القضاء وكافه الجهات والهيئات القضائية وكافة المصالح الحكوميه وغير 

الحكوميه والتعامل مع كافه الشخاص العتباريه والطبيعيه وتوكيل الساده المحامون والمحاسبين بتوكيلت عامه 

فى القضايا وكذلك له الحق في الحصول علي تسهيلت ائتمانية من البنوك اوالموردين او الشركات او غيرها 

والتوقيع علي كافة العقود الخاصة بالشركة  وكذا التوقيع علي عقود اضافة فروع او الستئجار باسم الشركة 

وكذلك التوقيع باسم الشركة علي عقود تاسيس الشركات وتعديلتها والتعامل مع كافة البنوك بكافه انواع التعاملت 

من سحب و فتح حسابات باسم الشركة بشرط ان تكون تلك العمال التي تصدر منه بعنوان الشركة وضمن 

اغراضها وله منفرداً الحق فى التوقيع على سداد المستحقات الميريه والديون الممتازه بكافه انواعها ) الضرائب 

بجميع انواعها , تأمينات , ايجارات , اى خدمات مثل كهرباء , مياه واقساط القروض المعلن عنها والمقيده فى 

دفاتر الشركة وميزانياتها , الفوائد والغرامات البنكيه وكافه المشتريات ومرتبات وأجور الموظفين وجميع العاملين 

بالشركة( وبخلف ما سبق واضافة عليه له حق التوقيع بالصرف حتى مبلغ مليون جنيه شهريا وفيما يزيد عن هذا 

المبلغ )مليون جنيه( فيلزم التوقيع مجتمعاً مع السيدة/ مها محمد عبد المنعم محمد, اما فيما يخص التصرف بالرهن 

او القرض لصول الشركة فيكون التوقيع لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعاً مع السيدة/ مها محمد 

عبدالمنعم محمد عضو مجلس الدارة وللسيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق في توكيل الغير في كل 

او بعض ما سبق بموجب توكيل رسمي عام .

882 - مها محمد عبد المنعم محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7630   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2001 برقم ايداع   5173 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2008  بــ :  

883 - هشام عبد المنعم محمد حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7630   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2001 برقم ايداع   5173 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2008  بــ :  
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884 - معتزة  محمد  جلل محمد  مدير   المقيد برقم قيد    5613   وتم ايداعه بتاريخ    18-07-2000 برقم 

ايداع   4002 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2008  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقاتها مع الغير ولهم 

منفردون أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة وفي التعامل بإسمها فيما إحتفظ به صراحة عقد 

الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللستاذة/ معتزة محمد جلل محمد – منفردة الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الم 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 اللفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له الحق في التوقيع على عقود 

الشراء القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم 

الشركة ولصالحها وله الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم له 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 الحق في التوقيع على عقود التاسيس الشركات باسم 

الشركة ولصالحها ولها حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر.

885 - هيثم احمد محمود يوسف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29478   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2008 برقم ايداع   193 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2008  بــ :  تفوض رئيس مجلس الدارة فى 

بيع للنفس وللغير لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والوحدات والسيارات وتاجيرها وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وتمثيل الشركة امام الشهر العقارى والتوقيع على عقود التصرفات الناقلة للملكية النهائية 

والبتدائية وله الحق فى توكيل الغير فى جزء او كل ما سبق وله حق التصالح والتنازل  - اعاده تجديد مده مجلس 

الداره بنفس التشكيل الحالى

886 - معوض حسن حسنين الحبشى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    33855   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-07-2008 برقم ايداع   16618 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2008  بــ :  خروج للوفاه

887 - عمرو على الجارحى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    33855   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2008 برقم ايداع   16618 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2008  بــ :  - إلغاء توقيع الستاذ / 

مصطفى عبد المنعم مصطفى السيد نائب العضو المنتدب للشئون الفنية وإعادة التأمين وذلك لسبب ) الوفاة ( - 

تفويض الستاذ / فوزى أحمد الراوى عصمان مدير عام الفروع فى التوقيع ) توقيع أول ( - تفويض الستاذ / 

علء الدين ابراهيم السيد طنطاوى نائب مدير إدارة بالحسابات فى التوقيع ) توقيع ثانى ( تعديل حدود التوقيع 

لتصبح  - التوقيع بدون حد أقصى عن الشركة على الشيكات وجميع العمال المصرفية لدى البنوك والمصارف 

التى تتعامل معها نيابة عن الشركة )توقيعين أول ( . التوقيع بدون حد أقصى عن الشركة على الشيكات وجميع 

العمال المصرفية لدى البنوك والمصارف التى تتعامل معها نيابة عن الشركة )توقيع أول و توقيع ثانى ( . 

التوقيع بحد أقصى خمسون ألف جنية أو مايعادلها من العملت الجنبية عن الشركة على الشيكات وجميع العمال 

المصرفية لدى البنوك والمصارف التى تتعامل معها نيابة عن الشركة ) توقيعين ثانى ( .

888 - حاتم عبد الفتاح السيد الصادق  مدير   المقيد برقم قيد    33977   وتم ايداعه بتاريخ    2008-08-05 

برقم ايداع   17166 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2008  بــ :  يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير 

ولهما 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 وللسيد / حاتم عبد الفتاح السيد الصادق والسيد / مأمون عبد 

الرحمن احمد دقة 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 وفتح حسابات واصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وحق القتراض 

والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما 

حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والتوقيع 

لدى الشهر العقارى ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر    ويكون 

للسيد/ حاتم عبد الفتاح السيد الصادق  حق التوقيع على عقود القتراض والرهن لصالح النفس اوالغير وان يكون 

للممثل القانونى للشركة حق توكيل البنوك او الغير فى كل او بعض ما ذكر
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889 - دخول شريك موصي مذكور بالعقد  شريك   المقيد برقم قيد    5355   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2003 برقم ايداع   1031 تم التأشير فى تاريخ 20-08-2008  بــ :  

890 - احمد لشين محمد لشين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    34694   وتم ايداعه بتاريخ    2008-09-17 

برقم ايداع   20114 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2008  بــ :  

891 - محمد لطفى رجب محمد الحسنين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    34694   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2008 برقم ايداع   20114 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2008  بــ :  

892 - محمد شعبان احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34772   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2008 برقم ايداع   20447 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2008  بــ :  استقالة

893 - فارس محمد عبد العظيم حسين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    34772   وتم 

ايداعه بتاريخ    23-09-2008 برقم ايداع   20447 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2008  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة وذلك لثلثة سنوات قادمة تبدا من تاريخ التاشير فى السجل التجارى

894 - هانى مصطفى احمد سليمان  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34772   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2008 برقم ايداع   20447 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2008  بــ :  

895 - عادل نجيب مجلى تاوضروس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34772   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2008 برقم ايداع   20447 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2008  بــ :  

896 - امانى موسى متى عبد الملك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34772   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2008 برقم ايداع   20447 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2008  بــ :  

897 - مينا عادل نجيب مجلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34772   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2008 برقم ايداع   20447 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2008  بــ :  

898 - احمد محمد رشاد حميده  مدير معين   المقيد برقم قيد    35118   وتم ايداعه بتاريخ    2008-10-21 

برقم ايداع   22096 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2008  بــ :  ايماءا الى خطاب اللجنة رقم 1238 بتاريخ 

2022/5/8 بشان شركة مستشفى اللؤلؤة ببنى سويف سجل تجارى رقم 35118 استثمار القاهرة و المتضمن 

اضافة كل من الدكتور / احمد محمد رشاد حميده ) مدير المستشفى ( بدل من الستاذ / محمود رمضان عدلى على 

و الستاذ / عبد العزيز محمد عويس عبد الجواد ) المراقب المالى ( بدل من الستاذ / محمد احمد متبولى 

مجتمعين امام جميع البنوك العاملة ج م ع و للول حق التوقيع على معاملت المستشفى و متعهداتها و له حق 

تعيين عدة مديرى او وكلء مفوضين و ان يوقع عن المستشفى منفردا و له كافة الصلحيات و الختصاصات فى 

ادارة المركز و التعامل مع جميع الجهات الخارجية باسمة  فى حدود اغراضة و فيما عدا ذلك من اختصاصات يتم 

الرجوع الى اللجنة

899 - محمد عبد العزيز عرفات عبده البستانى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35208   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-10-2008 برقم ايداع   22524 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2008  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة

900 - ايمان عبد القادر فرح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35208   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2008 برقم ايداع   22524 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2008  بــ :  

 - 901

سليمان عبدا سيد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35208   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2008 برقم ايداع   22524 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2008  بــ :  

902 - محفوظ رمزى عطيه يوسف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35215   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2008 برقم ايداع   22551 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2008  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات

903 - عمرو حسن احمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    27288   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2007 برقم ايداع   19365 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2008  بــ :  
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919 - سامي احمد محمد متولي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3412   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2002 برقم ايداع   932 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2009  بــ :  تمثيل الشركة وادارتها والتوقيع 

عنها امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وفتح الحسابات الجارية بالبنوك والتوقيع على الشيكات وفتح 

العتمادات وشراء وبيع المنقولت والسيارات والقتراض وللشركة حق كفالة الغير والشركات الشقيقة  والرهن 

وشراء وبيع العقارات والصول للشريك المتضامن السيد / سامى احمد محمد متولى منفرداً وله فى سبيل ذلك 

جميع السلطات

920 - محمد جابر حسنين على  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    36895   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-02-2009 برقم ايداع   2021 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2009  بــ :  

921 - درية محمد نجيب محمود سالم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    36895   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2009 برقم ايداع   2021 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2009  بــ :  

922 - مصطفي رشاد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    36895   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2009 برقم ايداع   2021 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2009  بــ :  خلفا للسيد المهندس / تامر 

حسنين جابر

923 - مصطفى ابراهيم مصطفى ابراهيم البيطار  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    36895   

وتم ايداعه بتاريخ    01-02-2009 برقم ايداع   2021 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2009  بــ :  

924 - منى فتحى توفيق ابراهيم  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    1425   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-09-1998 برقم ايداع   4214 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2009  بــ :  

925 - منى ماهر نصيف جرجس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1425   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-1998 برقم ايداع   4214 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2009  بــ :  

926 - احمد اسماعيل جودة  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    1425   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-1998 برقم ايداع   4214 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2009  بــ :  

927 - فادى ماهر نصيف جرجس حنا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1425   وتم 

ايداعه بتاريخ    10-09-1998 برقم ايداع   4214 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2009  بــ :  تحديد 

صلحيات واختصاصات السادة أعضاء مجلس الدارة بالشركة كالتي : تقويض السيد / فادى ماهر نصيف رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب في التوقيع عن الشركة منفردة وله بهذه الصفة الحق في فتح وغلق الحسابات 

بالبنوك واليداع والسحب منها وكذلك الحصول على كافة التسهيلت المصرفية بأسم الشركة وكذلك حق الرهن 

بأي صورة من الصور في مقابل الحصول على تلك التسهيلت من كافة البنوك والجهات الخرى والتوقيع على 

الشيكات الصادرة بأسم الشركة بدون حد )بالجنيه المصري أو ما يعادلها بالعملت الجنبية الخرى( وكذلك عقود 

التأجير التمويلي وعقود اليجار وكذلك التوقيع على عقود تعديل الشركة وعقود التأسيس وذلك أمام الهيئة العامة 

للستثمار ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري والغرفة التجارية وله الحق في تفويض الغير فيما 

سبق ذكره وله الحق في التوقيع على الشيكات والكمبيالت وتظهيرها وسحب وإيداع وفتح الحسابات والعتمادات 

المستندية وإغلقها واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والتوقيع على عقود القروض البنكية 

وغيرها وعقود الرهن وتقديم الضمانات اللزمة لذلك من رهونات عقارية وتجارية مع جميع البنوك والمصارف 

وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في التوقيع على التحويلت ابين حسابات البنوك المختلفة 

الخاصة بالشركة وإصدار خطابات الضمان البتدائية والنهائية والدفعات المقدمة وله الحق في التوقيع على عقود 

الشراء البتدائية والنهائية الخاصة بجميع سيارات الشركة وعقود شراء المنقولت والراضي والعقارات والتوقيع 

على كافة عقود الشراء أمام الشهر العقاري وللستاذ / فادى ماهر نصيف رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 

والستاذة / منى فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين حق التوقيع على عقود البيع 

البتدائية والنهائية الخاصة بجميع سيارات ومنقولت وأراضي وعقارات الشركة وإتمام إجراءات نقل الملكية 

والتصرف بالتوقيع أمام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق أو أي جهات أخرى تخص ذلك ولهما الحق وفقا للسلطات 

الممنوحة لهما الحق  في تفويض أو توكيل أحد أعضاء مجلس الدارة أو الغير في كل أو بعض ما ذكر

928 - ماهر نصيف جرجس حنا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1425   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-1998 برقم ايداع   4214 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2009  بــ :  خروج للوفاة

929 - سامى وجيه اديب  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    1425   وتم ايداعه بتاريخ    10-09-1998 برقم 

ايداع   4214 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2009  بــ :  
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930 - شيماء محمد عبد العزيز عبد القادر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39765   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-1998 برقم ايداع   166 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2009  بــ :  ممثل للشاهين جروب

931 - رحمه محمد مرسي عبد اللطيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39765   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-1998 برقم ايداع   166 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2009  بــ :  ممثل للشاهين جروب

932 - جمال محمد محمد مجاهد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39765   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-1998 برقم ايداع   166 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2009  بــ :  ممثل للشاهين جروب - على ان 

يكون لرئيس مجلس الدارة حق التوقيع منفردا عن الشركة ويحق له توكيل او تفويض الغير

933 - أشرف ابراهيم محمد أحمد الحبروني  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    288538   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-1995 برقم ايداع   5409 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2009  بــ :  ممثل عن شركة المجموعة 

العربية للستثمار العقاري

934 - محمود على  محمد   محمد  هندى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    288538   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-1995 برقم ايداع   5409 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2009  بــ :  ممثل عن شركة المجموعة 

العربية للستثمار العقاري

935 - مصطفى كمال عبد ا محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    288538   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-1995 برقم ايداع   5409 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2009  بــ :  

966 - ممثل عن الهيئة المصرية العامه للبترول  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41714   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-10-2009 برقم ايداع   21125 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2009  بــ :  

967 - علء عبد الفتاح قاسم البطل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41714   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2009 برقم ايداع   21125 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2009  بــ :  ممثل عن الهيئة المصرية 

العامه للبترول - انهاء عضوية

968 - محمد عبدالعظيم احمد عبدا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    41714   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-10-2009 برقم ايداع   21125 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2009  بــ :  

969 - عادل ابو الحمد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41714   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2009 برقم ايداع   21125 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2009  بــ :  ممثل عن بنك الستثمار 

القومى

936 - طارق احمد طه محمود ضنينه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    288538   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-1995 برقم ايداع   5409 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2009  بــ :  ممثل عن شركة الستثمار 

العقاري العربي )اليكو( - تجديد مدة مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات من تاريخ التأشير في السجل التجاري - 

تحديد صلحيات السادة أعضاء المجلس - تم تفويض اللواء / طارق أحمد طه محمود ضنينه رئيس مجلس الدارة 

و الستاذ / أشرف ابراهيم محمد أحمد الحبروني عضو مجلس الدارة المنتدب والستاذ / محمود علي محمد محمد 

هندي و الستاذ / مصطفى كمال عبد ا محمد  ) لي اثنين مجتمعين أحدهما اللواء / طارق أحمد طه محمود 

ضنينه – رئيس مجلس الدارة( في حق تمثيل الشركة في علقاتها مع الغير و لهما في هذا الصدد أوسع السلطات 

في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام مأموريات الضرائب بكافة أنواعها وجميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع الهيئة العامة للستثمار 

والهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الوراق المالية والشهر العقاري وكذلك مأموريات الضرائب بكافة أنواعها 

ومأمورية ضرائب القيمة المضافة وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل 

ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وعقود الشراء والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض 

والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك حق توكيل أو تفويض الغير في كل 

أو بعض ما ذكر

937 - محمد سلمه نظير احمد  مدير   المقيد برقم قيد    39102   وتم ايداعه بتاريخ    02-06-2009 برقم 

ايداع   11251 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2009  بــ :  
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938 - محمود سلمة نظير احمد  مدير   المقيد برقم قيد    39102   وتم ايداعه بتاريخ    02-06-2009 برقم 

ايداع   11251 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2009  بــ :  

939 - هبه نصار عبد الرحمن هلل  مدير   المقيد برقم قيد    39102   وتم ايداعه بتاريخ    2009-06-02 

برقم ايداع   11251 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2009  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة

940 - رمضان دسوقى محمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    39102   وتم ايداعه بتاريخ    2009-06-02 

برقم ايداع   11251 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2009  بــ :  استقالة

941 - حليم وليم صليب عبدالنور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39125   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2009 برقم ايداع   11322 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2009  بــ :  ممثل عن شركة هيسكيا 

HEXIA EQUITIES CAPITAL S.A.E ايكوتيز كابيتال ش.م.م

942 - منى محمد عبد الحميد نجا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39125   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2009 برقم ايداع   11322 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2009  بــ :  ممثله لشركة البيتور اس بى 

ايه

943 - ستيفانو بيانشى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39125   وتم ايداعه بتاريخ    2009-06-03 

برقم ايداع   11322 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2009  بــ :  ممثل لشركة البيتور اس بى ايه

944 - كارلو ستريادوتى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39125   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2009 برقم ايداع   11322 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2009  بــ :  ممثل لشركة البيتور اس بى 

ايه

945 - كريم حامد الشيتى محمد على الشيتى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39125   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2009 برقم ايداع   11322 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2009  بــ :  ممثل لشركة ترافكو جروب 

انترناشيونال القابضة

946 - عمرو عبدالصبور قابيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39125   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2009 برقم ايداع   11322 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2009  بــ :  ممثل لشركة اتش دى اند كى 

تى هولدنج ش.م.م . اعتماد تشكيل مجلس ادارة الشركة الحالى وتجديده لدوره اخرى

947 - حازم احمد عبد الرحمن امام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39239   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2009 برقم ايداع   11741 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2009  بــ :  المنتدب - تعيين السيد/ حازم 

احمد عبدالرحمن امام عصو مجلس الدارة المنتدب ممثل عن شركة مصر للطيران للخدمات الجوية بدل من 

السيد/ حاتم ممدوح عبدالغنى عبد العزيز , ومنحه ذات الختصاصات والمخصصات المالية

948 - فيتوريو كوستا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39435   وتم ايداعه بتاريخ    2009-06-14 

برقم ايداع   12139 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2009  بــ :  تجديد مده مجلس الداره مده مماثله

949 - تامر مجدي راغب اندراوس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39517   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2009 برقم ايداع   12505 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2009  بــ :  ممثل عن شركة اسمنت سيناء 

بدل من السيد / ايف كلير

950 - فاروق صالح ناصر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39517   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2009 برقم ايداع   12505 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2009  بــ :  تجديد تعيين مجلس الدارة 

الحالى لمدة ثلث سنوات

951 - يحيي محمود مرسي ابوالعباس  مدير   المقيد برقم قيد    39594   وتم ايداعه بتاريخ    2009-06-22 

برقم ايداع   12918 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2009  بــ :  - تفويض السيد/ عماد أحمد أحمد إسماعيل 

والسيد / طارق محمد كمال والسيدة / يمنى كمال الدين النادي منفردين أو مجتمعين في تجديد رخص السيارات 

والتوقيع على عقود بيع السيارات والتخالص النهائي أمام الشهر العقاري واتخاذ كافة الجراءات اللزمة لنقل 

ملكية السيارات المبينة أعله أمام نيابات المرور وإدارات المرور واستخراج شهادات البيانات والمخالفات ولدى 

كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.

974 - عماد الدين عبد الخالق سيد سيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41714   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2009 برقم ايداع   21125 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2009  بــ :  ممثل عن بنك الستثمار 

القومى
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975 - صالح امين الطيري نصر  مدير   المقيد برقم قيد    41820   وتم ايداعه بتاريخ    22-10-2009 برقم 

ايداع   21408 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2009  بــ :  و يباشر المدير وظائفه لمده غير محدده

976 - ريهام احمد محمد محمد عنتر  مدير   المقيد برقم قيد    41903   وتم ايداعه بتاريخ    2009-10-27 

برقم ايداع   21742 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2009  بــ :  

993 - منال حسين عبد الرازق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42942   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2009 برقم ايداع   26010 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2009  بــ :  استقالة

994 - طارق احمد محمود كامل احمد لبيب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42942   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2009 برقم ايداع   26010 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2009  بــ :  ممثل عن شركة اوراسكوم 

للتنمية مصر - الموافقة على تجديد مدة المجلس

952 - محمد عاطف عبد الحميد خطاب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    322029   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-1999 برقم ايداع   9941 تم التأشير فى تاريخ 01-07-2009  بــ :  قرر مجلس إدارة الشركة 

الموافقة بالجماع على تعديل وتحديث جميع صلحيات التوقيع نيابة عن الشركة على النحو التالي: يكون للسيد/ 

محمد عاطف عبدالحميد خطاب )رئيس مجلس الدارة( حق تمثيل الشركة أمام القضاء. يكون للسيد/ محمد عاطف 

عبدالحميد خطاب )رئيس مجلس الدارة( منفرداً حق تمثيل الشركة أمام المصالح الحكومية وغير الحكومية و أمام 

مصلحة الشهر العقاري وجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان كما يكون له حق توقيع العقود منفرداً واستلم 

الموال وذلك نيابة عن أعضاء مجلس الدارة ويكون له منفرداً الحق في التصالح في القضايا والنكار والبراء 

والترك والشطب كما يكون له الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو جزء من هذه الصلحيات.  يكون للسيد/ 

محمد عاطف عبدالحميد خطاب )رئيس مجلس الدارة( منفرداً حق تمثيل الشركة في التوقيع على عقود تأسيس 

الشركات وكافة الطلبات والوراق والمستندات أمام كل من الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة 

للرقابة المالية ومصلحة الشركات ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري والغرفة التجارية ومصلحة 

الضرائب العامة ومصلحة الضرائب على القيمة المضافة وهيئات وزارة القتصاد وهيئات وزارة التجارة 

والصناعة ووزارة المالية ووزارة الستثمار وصحيفة الستثمار والمطابع الميرية وذلك بغرض تأسيس أو تعديل 

أو تسجيل كافة أنواع الشركات وفروع الشركات الجنبية ومكاتب تمثيل الشركات الجنبية في مصر وتعديلتهم 

وإلغاء والعدول عن اجراءات وطلبات التأسيس كما يكون له منفرداً حق تمثيل الشركة أمام كافة شركات السمسرة 

المتعلقة بالوراق المالية في مصر وكافة أمناء الحفظ وشركات أمناء الحفظ في مصر وكذلك البورصة المصرية 

وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة والتوقيع منفرداً نيابة عن الشركة على كافة المستندات والعقود والنماذج و البيانات والتعهدات والوامر امام 

كافة تلك الجهات كما يكون له منفرداً الحق في فتح الحسابات البنكية واستخراج الشهادات من البنوك كما يكون له 

منفرداً الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو جزء من هذه الصلحيات. يكون للسيد/ محمد عاطف عبدالحميد 

خطاب )رئيس مجلس الدارة( والسيد/ عمرو عبدالعظيم إبراهيم منصور )من غير أعضاء مجلس الدارة( 

مجتمعين حق التوقيع امام البنوك سواء بالقتراض والقراض وفتح واغلق الحسابات وكذاك السحب واليداع 

والرهن مع البنوك العاملة في مصر وحق تفويض أو توكيل الغير في كل أو جزء من هذه الصلحيات. يكون لكل 

من السيد/ محمد عاطف عبدالحميد خطاب )رئيس مجلس الدارة( والسيد/ عمرو عبدالعظيم إبراهيم منصور )من 

غير أعضاء مجلس الدارة( والسيد/ رماح محمد كامل أحمد كامل )عضو مجلس الدارة( و السيد/ فاروق عزمي 

مصيلحي محمد حجازي )عضو مجلس الدارة( منفردين حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام الهيئة العامة 

للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك المصرية والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بالستيراد 

ومستندات الشحن والتحصيل والدفعات المقدمة لستيراد الخامات وكذلك العتمادات المستندية امام كافة الجهات 

المختصة والبنوك ذات الصلة وذلك كله بحد أقصى مبلغ إجمالي قدره 3 مليون دولر أمريكي في الشهر الواحد 

كما يكون لهم منفردين الحق في التوقيع على كافة المستندات المتعلقة بصرف مرتبات العاملين بالشركة امام 

البنوك بحد أقصى مبلغ إجمالي قدره 12500000 جنيه مصري في الشهر الواحد. ثانياً : قرر مجلس إدارة 

الشركة الموافقة بالجماع على المساهمة في تأسيس شركة مساهمة طبقاً لحكام القانون المصري وتفويض السيد/ 

محمد عاطف عبدالحميد خطاب )رئيس مجلس الدارة( منفرداً في اصدار كافة التوكيلت في ذلك الشأن .

953 - محمد احمد شعراوى احمد جاد الكريم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    40002   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2009 برقم ايداع   14499 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2009  بــ :  
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954 - عمر عماد حسني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40292   وتم ايداعه بتاريخ    2009-07-26 

برقم ايداع   15608 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2009  بــ :  

955 - اميره عماد حسني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40292   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2009 برقم ايداع   15608 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2009  بــ :  

956 - احمد اسامه على عبد الجواد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40292   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2009 برقم ايداع   15608 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2009  بــ :  استقالة

957 - احمد فؤاد مصطفى محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40292   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2009 برقم ايداع   15608 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2009  بــ :  استقالة

958 - محمد عماد حسني عيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40292   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2009 برقم ايداع   15608 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2009  بــ :  

959 - يحى زكريا اسماعيل النقادى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40375   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2009 برقم ايداع   15907 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2009  بــ :  ممثلعن شركة مصر الطيران 

للصيانه والعمال الفنية بدل من من السيد المهندس / هانى صلح الدين محمود

960 - ابراهيم على ابراهيم ابو العنين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41127   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2009 برقم ايداع   19074 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2009  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة 

بتشكيله الحالى لمدة ثلث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية حتى ثلث سنوات
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961 - سمير نبيه عزيز برزى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41708   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2009 برقم ايداع   21105 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2009  بــ :  وافق مجلس الدارة بالجماع 

على تعديل سلطات التوقيع وحدود الصرف بالشركة لتصبح كالتي . مجموعات التوقيع: مجموعة )أ( - رئيس 

مجلس إدارة ممثلً عن شركة ايديتا للصناعات الغذائية - سمير نبيه عزيز برزي  - نائب رئيس مجلس إدارة ممثلً 

عن شركة ايديتا للصناعات الغذائية - هاني نبيه عزيز برزي . مجموعة )ب( - رئيس القطاع المالي - سامح 

مجدي نجيب ميخائيل - مدير عام الرقابة المالية للمجموعة - ماجد مفيد يوسف رزق - مدير التمويل للمجموعة - 

ديانا صليب وديد كيرلس . مجموعة )ج( - مراقب مالي التقارير المجموعة - نهى عثمان محمد عثمان المنشاوي - 

الجنسية مصرية - مواليد 8 /6 /1987 - بطاقة رقم قومي رقم 28706082103746 - مدير الئتمان والبنوك - 

عماد مجدي نظير مسيحة . مجموعة الرقابة - مدير عام الرقابة المالية للمجموعة - مراقب مالي التقارير المجمعة 

. مجموعة التمويل - مدير التمويل للمجموعة - مدير الئتمان والبنوك - التوقيعات المشتركة بين المجموعات يجب 

أن تحتوي على ممثل من مجموعة الرقابة وآخر من مجموعة التمويل مع بقاء توقيع رئيس القطاع المالي ساري 

مع أياً من المجموعتين . 1- بالنسبة للشيكات والتحويلت خارج مجموعة الشركة: - التوقيع لمجموعة )أ( منفردين 

وبدون حد أقصى - التوقيع للمجموعتين )ب/ج( يكون مجتمعين طبقاً للجدول الموضح ادناه - يحق لرئيس القطاع 

المالي التوقيع مع أي من مجموعة الرقابة أو مجموعة التمويل - القيم الموضحة بالجدول بالجنيه المصري أو ما 

يعادلها بالعملت الخرى . حتى 500 ألف جنيه توقيع مشترك من أي اثنين من المجموعتين )ب/ج( حتى 2 

مليون جنيه توقيع مشترك من واحد من مجموعة )ب( وواحد من مجموعة )ج( أو توقيع مشترك من اثنين من 

المجموعة )ب( حتى 3 مليون جنيه توقيع مشترك من اثنين من المجموعة )ب(. حتى 10 مليون جنيه توقيع 

مشترك من رئيس القطاع المالي مع واحد من المجموعة )ب( أكثر من 10 مليون جنيه توقيع منفرد لي من 

المجموعة )أ(.  2- الشيكات والتحويلت إلى الشركات الشقيقة والتابعة, شراء وبيع أذون الخزانة وربط وفك 

الودائع: - التوقيع لمجموعة )أ( منفردين وبدون حد أقصى - التوقيع للمجموعتين )ب/ج( يكون مجتمعين طبقاً 

للجدول الموضح ادناه - يحق لرئيس القطاع المالي التوقيع مع أي من مجموعة الرقابة أو مجموعة التمويل - القيم 

الموضحة بالجدول بالجنيه المصري أو ما يعادلها بالعملت الخرى . حتى 10 مليون جنيه توقيع مشترك من أي 

اثنين من المجموعتين )ب/ج(. حتى 15 مليون جنيه توقيع مشترك من واحد من مجموعة )ب( وواحد من 

مجموعة )ج( أو توقيع مشترك من اثنين من المجموعة )ب(. حتى 20 مليون جنيه توقيع مشترك من اثنين من 

المجموعة )ب(. حتى 40 مليون جنيه توقيع مشترك من واحد من المجموعة )ب( مع توقيع رئيس القطاع المالي . 

أكثر من 40 مليون جنيه توقيع منفرد لي من المجموعة )أ(.3- المعاملت البنكية )خطابات ائتمان, خطابات 

ضمان, اعتمادات مستندية, مستندات تحصيل(- التوقيع لمجموعة )أ( منفردين وبدون حد أقصى - التوقيع 

للمجموعتين )ب/ج( يكون مجتمعين طبقاً للجدول الموضح ادناه - يحق لرئيس القطاع المالي التوقيع مع أي من 

مجموعة الرقابة أو مجموعة التمويل - القيم الموضحة بالجدول بالجنيه المصري أو ما يعادلها بالعملت الخرى . 

حتى 1 مليون جنيه توقيع مشترك من أي اثنين من المجموعتين )ب / ج(. حتى 3 مليون جنيه توقيع مشترك من 

واحد من مجموعة )ب( وواحد من مجموعة )ج( أو توقيع مشترك من اثنين من المجموعة )ب( . حتى 10 مليون 

جنيه توقيع مشترك من اثنين من المجموعة )ب(. حتى 20 مليون جنيه توقيع مشترك من واحد من المجموعة )

ب( مع توقيع رئيس القطاع المالي . أكثر من 20 مليون جنيه توقيع منفرد لي من المجموعة )أ(. كما وافق 

مجلس الدارة بالجماع على تفويض كل من الستاذ/ سمير نبيه برزي - رئيس مجلس الدارة, والمهندس/ هاني 

نبيه برزي - نائب رئيس مجلس الدارة, مجتمعين أو منفردين في التوقيع على عقود البيع أو الشراء أو عقود بيع 

بعض أصول الشركة وعقود التعديل ولهم في سبيل إنهاء ذلك أوسع السلطات, كما لهما الحق في تفويض الغير 

نيابة عنهم في كل أو بعض ما ذكر, مع البقاء على كافة صلحيات التوقيع السابق منحها للسيد رئيس مجلس 

الدارة أو نائب رئيس مجلس الدارة مع رئيس القطاع المالي, مجتمعين, والمدرجة على السجل التجاري كما هي 

بدون أدنى تعديل .

962 - ايمن محمد ابراهيم احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41714   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2009 برقم ايداع   21125 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2009  بــ :  ممثل عن الهيئة العامة للثروة 

المعدنية

963 - مصطفى عبد الغفار احمد الزول  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41714   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2009 برقم ايداع   21125 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2009  بــ :  ممثل عن شركة جنوب الوادى 

القابضة للبترول
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964 - مدحت رمضان ابوالفتوح احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41714   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2009 برقم ايداع   21125 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2009  بــ :  ممثل عن الهيئة المصرية 

العامة للبترول

965 - خالد محسن محمد الششتاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41714   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2009 برقم ايداع   21125 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2009  بــ :  ممثل عن الهيئة العامة للثروة 

المعدنية

977 - عمرو جمال سامى سيد  مدير   المقيد برقم قيد    41903   وتم ايداعه بتاريخ    27-10-2009 برقم 

ايداع   21742 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2009  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير,ولهم 

منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها ولهم مجتمعين او منفردين الحق في التعامل 

باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف 

وكل ذكل بأسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع ولهم الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل ولهم مجتمعين القتراض و الرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وذلك بعد موافقة الجمعية العامة كما لهم حق توكيل أو تفويض 

الغير في كل أو بعض ما ذكر

978 - شريف حسين الطاهرى  مدير   المقيد برقم قيد    41903   وتم ايداعه بتاريخ    27-10-2009 برقم 

ايداع   21742 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2009  بــ :  

979 - محمد رياض سيف النصر ابو سعده  مدير فرع   المقيد برقم قيد    42011   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-2009 برقم ايداع   12149 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2009  بــ :  

980 - محمد احمد حافظ خفاجه خليل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    42387   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-11-2009 برقم ايداع   23698 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2009  بــ :  

981 - رامى احمد عبد الهادى صادق عامر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42387   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2009 برقم ايداع   23698 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2009  بــ :  

982 - محمود احمد حافظ خفاجة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    42387   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-11-2009 برقم ايداع   23698 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2009  بــ :  

983 - مصطفى احمد حافظ خفاجة خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42387   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2009 برقم ايداع   23698 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2009  بــ :  
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984 - هشام اشرف صلح الدين ابو سيف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    42441   وتم 

ايداعه بتاريخ    23-11-2009 برقم ايداع   23912 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2009  بــ :  - ممثل عن 

شركة اس كيو ام للتطوير العقارى - تحديد سلطات وصلحيات مجلس الدارة لتصبح على النحو التالى : يملك 

حـق التوقيع على معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من 

مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكـلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع 

عن الشركه منفردين أو مجتمعين وللسيد / هشام أشرف صلح الدين أبو سيف ) رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب ( والسيـد / شهـاب مظهر أحمد حافظ مظهر ) العضو المنتدب ( منفردين أو مجتمعين حق التعامل بأسم 

الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه 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 بأسم الشركه  وضمن أغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء 

لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنيه والتجاريه وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو 

بالجل ولهما مجتمعين حق التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه 

والراضي والسيارات والمنقولت بأسم الشركه ولصالحها . ولرئيس مجلس الدارة منفردا حق تمثيل الشركه أمام 

القضاء بمختلف درجاته في المحاكم والقضايا التي ترفع من أو على الشركة ويحق له الصلح والقرار والتنازل 

والنكار والبراء في جميع القضايا أمام المحاكم والنيابة العامة وكذا التصالح أمام المحامي العام وكل ذلك باسم 

الشركة والقضايا الخاصة بها , وكذلك لهما حق التصالح مع الجهات والهيئات الحكوميه وغير الحكوميه . ولهما 

حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر كل حسب صلحياته .

985 - شهاب مظهر احمد حافظ مظهر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    42441   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2009 برقم ايداع   23912 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2009  بــ :  

986 - محمد جمال احمد نصر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    42441   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-11-2009 برقم ايداع   23912 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2009  بــ :  استقالة

987 - معاذ محمد وسام الدين مصطفى محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    42441   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2009 برقم ايداع   23912 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2009  بــ :  استقالة

988 - محمد وسام الدين مصطفى محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42441   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2009 برقم ايداع   23912 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2009  بــ :  استقالة

989 - ميرام ميلد معافة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42441   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2009 برقم ايداع   23912 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2009  بــ :  ممثل عن شركة وايت باى 

للستثمار والتطوير العقارى

990 - تامر عبدالفتاح محمد دويدار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42942   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2009 برقم ايداع   26010 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2009  بــ :  ممثل عن شركة اوراسكوم 

للتنمية مصر

991 - طارق محمد ياسر عبد المنعم السيد جاد ا  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    42942   

وتم ايداعه بتاريخ    23-12-2009 برقم ايداع   26010 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2009  بــ :  ممثل عن 

شركة الجونة للخدمات

992 - اشرف سور نسيم عازر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42942   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2009 برقم ايداع   26010 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2009  بــ :  ممثل عن شركة الجونة 

للخدمات
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997 - طارق احمد محمود كامل احمد لبيب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42943   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2009 برقم ايداع   26011 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2009  بــ :  تجديد مدة المجلس - الموافقة 

علي ان تكون التوقيعات الرئيسية للشركة بالبنوك بفتح وغلق الحسابات والسحب واليداع والتحويلت وفك وربط 

الودائع  وفتح حسابات تأسيس الشركات واستكمال رأس المال ولهم الحق في التعامل علي الخدمات المصرفية 

واللكترونية وأي إجراءات بنكية أخري بمختلف البنوك بدون حد أقصي وذلك علي النحو التالي: المجموعة )أ( 

طارق أحمد محمود كامل أحمد لبيب  . أشرف سور نسيم عازر . تامر عبد الفتاح محمد دويدار . طارق محمد 

ياسر عبد المنعم السيد جادا . المجموعة )ب( محمد فؤاد علي السيد جمعه  . وهيب فوزي فهمي برسوم.   وائل 

موريس ذكي جرجس علي أن تكون جميع التوقيعات موقعة بتوقيع أحد السادة المجموعة )أ( مع أحد السادة 

المجموعة )ب( مجتمعين . الموافقة علي تفويض كلً من الستاذ/ أشرف سور نسيم عازر والستاذ/ طارق 

أحمد محمود كامل أحمد لبيب  والستاذ/   تامر عبد الفتاح محمد دويدار والستاذ/  طارق محمد ياسر عبدالمنعم 

السيد جادا  في التوقيع علي عقود البيع والشراء والرهن والقتراض وضمان وكفالة الغير لكافة أصول الشركة 

بما فيها من ثابت أو منقول لصالح النفس أو الغير أو لصالح البنوك  والتوقيع علي عقود التأجير التمويلي وعقود 

التمويل العقاري التي تكون الشركة طرفاً فيها وذلك أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع علي عقود 

تأسيس الشركات والعدول عنها وكافة المصالح الحكومية والغير حكومية التي يستلزم التوقيع أمامها علي أن يكون 

التوقيع لي أثنين منهم مجتمعين ولهم الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

998 - منال حسين عبدالرازق المرسي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42943   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2009 برقم ايداع   26011 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2009  بــ :  من ذوى الخبرة - استقالة

999 - اشرف سور نسيم عازر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42943   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2009 برقم ايداع   26011 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2009  بــ :  ممثل عن شركة الجونة 

للخدمات

1000 - منال حسين عبد الرازق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42944   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2009 برقم ايداع   26012 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2009  بــ :  استقالة

1001 - طارق احمد محمود كامل احمد لبيب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42944   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-12-2009 برقم ايداع   26012 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2009  بــ :  ممثل عن شركة 

اوراسكوم للتنمية مصر - الموافقة على تجديد مدة مجلس الدارة

1002 - تامر عبدالفتاح محمد دويدار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42944   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2009 برقم ايداع   26012 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2009  بــ :  ممثل عن شركة اوراسكوم 

للتنمية مصر

1003 - أشرف سور نسيم عازر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42944   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2009 برقم ايداع   26012 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2009  بــ :  ممثل عن شركة الجونة 

للخدمات

1004 - طارق محمد ياسر عبد المنعم السيد جاد ا  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    42944   

وتم ايداعه بتاريخ    23-12-2009 برقم ايداع   26012 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2009  بــ :  ممثل عن 

شركة الجونة للخدمات

1005 - منال حسين عبد الرازق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42945   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2009 برقم ايداع   26013 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2009  بــ :  استقالة

1006 - اشرف سور نسيم عازر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42945   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2009 برقم ايداع   26013 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2009  بــ :  ممثل عن شركة الجونة 

للخدمات

1007 - طارق احمد محمود كامل احمد لبيب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42945   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-12-2009 برقم ايداع   26013 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2009  بــ :  ممثل عن شركة 

اوراسكوم للتنمية مصر - الموافقة على تجديد مدة المجلس

1008 - تامر عبدالفتاح محمد دويدار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42945   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2009 برقم ايداع   26013 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2009  بــ :  ممثل عن شركة اوراسكوم 

للتنمية مصر
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1009 - طارق محمد ياسر عبد المنعم السيد جاد ا  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    42945   

وتم ايداعه بتاريخ    23-12-2009 برقم ايداع   26013 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2009  بــ :  ممثل عن 

شركة الجونة للخدمات

1010 - طارق محمد ياسر عبد المنعم السيد جاد ا  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    42947   

وتم ايداعه بتاريخ    23-12-2009 برقم ايداع   26015 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2009  بــ :  ممثل عن 

شركة الجونة للخدمات

1011 - اشرف سور نسيم عازر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42947   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2009 برقم ايداع   26015 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2009  بــ :  ممثل عن شركة الجونة 

للخدمات

1012 - منال حسين عبد الرازق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42947   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2009 برقم ايداع   26015 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2009  بــ :  استقالة

1013 - طارق احمد محمود كامل احمد لبيب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42947   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-12-2009 برقم ايداع   26015 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2009  بــ :  ممثل عن شركة 

اوراسكوم للتنمية مصر - الموافقة على تجديد مدة المجلس

1014 - تامر عبدالفتاح محمد دويدار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42947   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2009 برقم ايداع   26015 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2009  بــ :  ممثل عن شركة اوراسكوم 

للتنمية مصر

1015 - رانيه ابو بكر محمد النشار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43005   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2009 برقم ايداع   26237 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2009  بــ :  تجديد الثقة فى السادة اعضاء 

مجلس الدارة لمدة مماثلة على ان يبقى قائما باعمالة لمدة ثلث سنوات اخرى

1016 - علياء ابراهيم السيد خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43005   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2009 برقم ايداع   26237 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2009  بــ :  

1017 - محمود محمد سيد احمد الشاذلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43005   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2009 برقم ايداع   26237 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2009  بــ :  

1018 - عمر ابو بكر محمد النشار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43005   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2009 برقم ايداع   26237 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2009  بــ :  استقالة

1019 - ايمان عادل محمد الغنيمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43005   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2009 برقم ايداع   26237 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2009  بــ :  استقالة

1020 - رجب صبحى على الحويرى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    43005   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2009 برقم ايداع   26237 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2009  بــ :  

1169 - رمضان محروس محمد مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18460   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2006 برقم ايداع   5003 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2011  بــ :  

1170 - صلح الدين متولى نصر محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18460   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2006 برقم ايداع   5003 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2011  بــ :  

1171 - حسن عليان محمد عليان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18460   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2006 برقم ايداع   5003 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2011  بــ :  استقالة

1180 - عمار احمد السيد محفوظ احمد الجوهرى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

54304   وتم ايداعه بتاريخ    09-10-2011 برقم ايداع   18795 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2011  بــ :  

- التجديد لمجلس الدارة بنفس التشكيل السابق ونفس الختصاصات كما هى بالسجل التجارى دون تغير

1181 - حسن علي القثاوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54304   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-2011 برقم ايداع   18795 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2011  بــ :  
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1021 - هاله محمد جودة عبد ا محمد  مدير   المقيد برقم قيد    43459   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2010 برقم ايداع   1127 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2010  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديران الشركة في علقتهما مع الغير ولهما منفردين او مجتمعين في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة - ولهما منفردين حق 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 لهما الحق في التوقيع علي عقود الشراء 

والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولهما منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق 

توكيل اوتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

1022 - محمد عامر محمد سالم  مدير   المقيد برقم قيد    43459   وتم ايداعه بتاريخ    18-01-2010 برقم 

ايداع   1127 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2010  بــ :  

1023 - عمرو يونس محمد الكباريتى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    43509   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-01-2010 برقم ايداع   1334 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2010  بــ :  يملك حق 

التوقيع على معاملت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت و التعهدات من مجلس 

الدارة ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين اووكلء مفوضين أو أن يخولهم أيضا حق التوقيع عن 

الشركة مجتمعين أو منفردين ويكون للسيد رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب حق التعامل منفردا وحق 

التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع 

العمال العام و القطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع 

وفتح وغلق الحسابات  واستصدار شهادات وخطابات ضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و 

التوقيع على الشيكات و الفراج عن رأس المال وكل ذلك بإسم الشركة و لصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على 

عقود البيع و الشراء لصول الشركة وممتلكاتها و الراضى و السيارات وبيع ما هو ثابت ومنقول بشرط أن يكون 

بإسم الشركة ولصالحها وله الحق فى توكيل الغير فى البيع للنفس أو للغير وله الحق فى تعيين و عزل مستخدمى  

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و أجورهم وكل ذلك بإسم الشركة و لصالحها وله حق قبض و دفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها و له فى هذا اوسع السلطات فى ادارتها و 

التعامل امام الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة ومصلحة الضرائب و الشهر العقارى و التوثيق و السجل 

التجارى و الضرائب و التامينات الجتماعية ومصلحة الجمارك وهيئة التامينات الجتماعية ومصلحة الجمارك و 

هيئة التنمية الصناعية وهيئة الصادرات و الواردات و الدارة العامة للمرور و أى مصلحة أو جهه حكومية و 

التوقيع على عقود تأسيس الشركات و العقود بكافة أنواعها بإسم و لصالح الشركة و الترخيص له بالموافقة على 

الشتراك و تأسيس الشركات بصفتة الشخصية مع آخرين تزاول أنشطة شبيهه لنشاط الشركة وله الحق فى التوقيع 

على عقود التأجير التمويلى و التأجير التشغيلى و التمويل العقارى و التوقيع على عقود الندماج و التقييم وله الحق 

فى التعامل مع كافة أجهزة الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية و الوحدات المحلية و أجهزة المدن الجديدة و المرافق 

العامة وله حق القتراض و الرهن  وحق كفالة الغير وله حق توكيل  او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر - 

مع باقى الصلحيات كما هى دون تعديل .

1024 - محمد احمد اسماعيل عبد القادر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    43515   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2010 برقم ايداع   1340 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2010  بــ :  

1025 - احمد على محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    42851   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2009 برقم ايداع   25660 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2010  بــ :  الموافقة على تجديد تعين 

مجلس الدارة
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1182 - محفوظ احمد السيد محفوظ احمد الجوهرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54304   وتم 

ايداعه بتاريخ    09-10-2011 برقم ايداع   18795 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2011  بــ :  ممثل لشركه 

تجديد لخدمات الترجمه عمار احمد السيد وشركاه .

1183 - محمد احمد صادق السويدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54403   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2011 برقم ايداع   19295 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2011  بــ :  ممثل عن شركة السويدى 

اليكتريك - بدل من السيد / محمد ابراهيم عبد الحميد ابراهيم نظرا لستقالتة

1184 - محمد ابراهيم عبد الحميد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54403   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2011 برقم ايداع   19295 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2011  بــ :  استقالة

1185 - احمداحمد صادق السويدي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54403   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2011 برقم ايداع   19295 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2011  بــ :  ممثل عن شركة السويدى 

اليكتريك

1026 - محمود حسين محمود حسين دويدار  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    44276   

وتم ايداعه بتاريخ    25-02-2010 برقم ايداع   4247 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2010  بــ :  - يملك حق 

التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها على انفراد  كل من رئيس مجلس الدارة وأعضاء مجلس الدارة 

المنتدبين وكل عضو أخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض , ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء 

مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين . ولكل من رئيس مجلس الدارة وعضو 

مجلس الدارة المنتدب منفردين الحق فى التوقيع على أى اجراء مالى يتعلق بمعاملت الشركة فيما ليجاوز مبلغ 

250000 جنية)فقط مئتان وخمسون الف جنية ( , ومازاد على ذلك يكون التوقيع مجتمعين .

1027 - اسامه اسماعيل زكى محمد الحنفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    44760   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2010 برقم ايداع   6116 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2010  بــ :  ) استقالة (

1028 - طارق محمد مدحت عبد الهادي عبد الرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    44760   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-03-2010 برقم ايداع   6116 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2010  بــ :  ) استقالة (

1029 - مصطفى عصام الدين احمد خيرت  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    44760   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2010 برقم ايداع   6116 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2010  بــ :  تم إضافة صلحيات 

وإختصاصات للسادة أعضاء مجلس الدارة للسيد / محمد ممدوح محمد فتحي عباس - عضو مجلس الدارة منفرداً 

أو السيد / مصطفى عصام الدين أحمد خيرت – رئيس مجلس الدارة مجتمعا مع السيد / خالد محمد بيومي 

الشافعي - عضو مجلس الدارة حق التوقيع عن الشركة في الرهن لكافة أصول الشركة من أسهم ) أوراق مالية ( 

واراضي ومباني واللت ومعدات وسيارات والقراض والقتراض بإسم الشركة كما لهم حق التوقيع على جميع 

أنواع المعاملت المالية أمام البنوك والتسهيلت الئتمانية وكفالة الغير من الشركات ولهم الحق في إبرام كافة 

عقود الرهن والكفالت التضامنية والمشارطات التي تتعلق بمعاملت الشركة أمام جميع المؤسسات المالية والبنوك 

. تمت الموافقة على الترخيص للشركة والسادة أعضاء مجلس الدارة المفوضون أدناه في حق كفالة الشركة للغير 

من الشركات بالقرض والرهن والضمانات أمام جميع البنوك والمصارف وتفويض السيد محمد ممدوح محمد فتحي 

عباس منفردا أو السيد / مصطفى عصام الدين أحمد خيرت مجتمعا مع السيد / خالد محمد بيومي الشافعي في 

التوقيع على عقود الكفالة والضمانات والرهون أمام جميع البنوك والمصارف

1030 - اشرف محمد احمد العتر  ممثل   المقيد برقم قيد    45028   وتم ايداعه بتاريخ    01-04-2010 برقم 

ايداع   7127 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2010  بــ :  استقالة
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1031 - جون جميل ميخائيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    45028   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2010 برقم ايداع   7127 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2010  بــ :  يملك حق التوقيع عن الشركة 

الستاذ/ جون جميل ميخائيل رئيس مجلس الدارة )منفردا( وله الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها 

أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكدلك 

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 الفتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والرهن التجارى والعقارى بكافة المقومات المادية والمعنوية 

أمام مكاتب الشهر العقارى وشراء الصول الثابتة والسيارات وابرام جميع العقود والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك شراء البضائع والمنقولت اللزمة لمباشر النشاط وكذلك التوقيع على عقود 

التسهيلت الئتمانية وعقود الرهن بكافة أنواعها لصالح البنوك وله حق توكيل البنوك والغير فى كل أو بعض ما 

ذكر وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكذلك باسم الشركة 

ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل - وله حق توكيل أو تفويض الغير 

فى كل أو بعض ما ذكر

1032 - جميلة حسينى بدر الدين  JAMILA Housseny Badroudine  مدير   المقيد برقم قيد    45085   

وتم ايداعه بتاريخ    06-04-2010 برقم ايداع   7311 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2010  بــ :  استقالة

1165 - امير فرحات كامل مطر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    42301   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2009 برقم ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2011  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع والمسئولية 

امام الجهات الرسمية للطرف الول السيد\ امير فرحات كامل مطر الشريك المتضامن منفردا والحق فى التعامل 

باسم الشركة امام الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود المشاطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل منفردا وللمدير الحق فى 

تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر فيما عدا الشريك الموصى

1166 - محمد عبدالحميد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18460   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2006 برقم ايداع   5003 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2011  بــ :  

1167 - هانى عليان محمد عليان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18460   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2006 برقم ايداع   5003 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2011  بــ :  

1168 - محمود حسن عليان محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18460   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2006 برقم ايداع   5003 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2011  بــ :  

Page 842 of 1274 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

1033 - حسينى بدر الدين Housseny Badroudine  مدير   المقيد برقم قيد    45085   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-04-2010 برقم ايداع   7311 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2010  بــ :  يباشر المديرين 

وظائفهم لمدة غير محدودة- يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين في هذا الصدد 

أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحته 

التنفيذية للجمعية العامة . وللسيد / حسيني بدر الدين housseny badroudine و السيد / قيذار علي فيدا 

حسين بدرالدين kizaraly, fidahoussen badroudine مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم 

الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية غير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال و القطاع 

الخاصبكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان وحق القتراض و الرهن و كافة صور التعامل مع جميع 

البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء و البيع 

و الرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات ولهم حق التوقيع امام مصلحة الشهر 

العقاري و التعامل مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب ولهم الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم و اجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و 

التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق 

توكيل تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

1034 -  قيذار علي فيدا حسين بدرالدين  مدير   المقيد برقم قيد    45085   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2010 برقم ايداع   7311 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2010  بــ :  

1035 - خالد عبدالمنعم حسن ابراهيم  مدير عام   المقيد برقم قيد    45322   وتم ايداعه بتاريخ    

20-04-2010 برقم ايداع   8530 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2010  بــ :  استقالة

1036 - وهبه شاكر سمعان الياس  مدير   المقيد برقم قيد    45322   وتم ايداعه بتاريخ    2010-04-20 

برقم ايداع   8530 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2010  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محدودة- تكون 

اختصاصات التوقيع عن الشركة كما يلى :- يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفرداً في هذا الصدد 

أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته 

التنفيذية للجمعية العامة وللسيد/ وهبة شاكر سمعان إلياس مدير الشركة منفرًدا حق فتح وغلق الحسابات بالبنوك 

وكذلك له منفردا حق السحب واليداع من الحسابات بالبنوك وكذلك له حق التوقيع على الشيكات باسم الشركة.

1037 - الحسين احمد ابراهيم ابو النجا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    45326   وتم ايداعه بتاريخ    

20-04-2010 برقم ايداع   8547 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2010  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة - 

تجديد المدة القانونية لصلحيات مجلس الدارة دون ادني تعديل في الختصاصات وصلحيات مجلس الدارة

1038 - سيد احمد ابراهيم ابو النجا  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    45326   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-04-2010 برقم ايداع   8547 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2010  بــ :  

1039 - عبد الحليم محمد اسماعيل مصطفى عنانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    45326   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-04-2010 برقم ايداع   8547 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2010  بــ :  

1040 - امل عبد الرحمن حنفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    45326   وتم ايداعه بتاريخ    

20-04-2010 برقم ايداع   8547 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2010  بــ :  

1041 - ناريمان عبد الحميد محمد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    45326   وتم ايداعه بتاريخ    

20-04-2010 برقم ايداع   8547 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2010  بــ :  

1042 - نبيل ابراهيم عبدا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    45415   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2010 برقم ايداع   8939 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2010  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة وتبقى 

الختصاصات كما هى بالسجل التجارى

1043 - يوسف محمد العبد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    43022   وتم ايداعه بتاريخ    2009-12-27 

برقم ايداع   26303 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2010  بــ :  للشركة وتفويضه فى جميع اختصاصات 

وسلطات المجلس وتفويضه فى شراء اصول الشركة وتوقيع عقود القروض والتسهيلت البنكية وفتح الحسابات 

وجميع تعاملت البنوك والتاجير التمويلى على ال يمس البيع غرض الشركة .
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1172 - حسام عليان محمد عليان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18460   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2006 برقم ايداع   5003 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2011  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة 

واعادة اختصاصاته - لرئيس مجلس الدارة السيد/ حسام عليان محمد عليان والمديرة المسئولة السيدة/ نعمه عليان 

محمد عليان مجتمعين أو منفردين الحق فى تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع عن 

الشركة والتوقيع على التأمينات ووزارة السياحة والتوقيع على الشيكات واليداع والسحب من البنوك وكافة 

العمال المصرفية والقتراض والرهن وبيع الصول الثابتة وفتح العتمادات البنكية والتوقيع على عقود بيع 

السيارات بالشهر العقارى وشرائها وابرام العقود بأسم الشركة ولهم الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى كل أو 

بعض مما ذكر .

1173 - كرم عارف حمادى ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18460   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2006 برقم ايداع   5003 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2011  بــ :  

1174 - ماريا هويوكيا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12707   وتم ايداعه بتاريخ    2005-03-07 

برقم ايداع   1501 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2011  بــ :  استقالة

1175 - وليد محمد علء الدين على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12707   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2005 برقم ايداع   1501 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2011  بــ :  

1176 - محمد حسين حماد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12707   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2005 برقم ايداع   1501 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2011  بــ :  وعضو منتدب

1177 - منصور توفيق جابر عبدالعزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12707   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2005 برقم ايداع   1501 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2011  بــ :  

1178 - جوزيف اوروس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12707   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2005 برقم ايداع   1501 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2011  بــ :  استقالة

1179 - جوزيف اوروس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12707   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2005 برقم ايداع   1501 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2011  بــ :  استقالة

1044 - أحمد محمود على محمدين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46037   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-2010 برقم ايداع   11668 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2010  بــ :  تحديد اختصاصات السادة 

أعضاء المجلس على النحو التالي : لكل من السيد / أحمد محمود على محمدين رئيس مجلس الدارة والسيد / 

يحيي ماجد يحيي محمد نائب رئيس مجلس الدارة والسيد / أحمد طارق أحمد محمد عضو  مجلس الدارة والسيد 

/ مصطفى محمود على حفنى عضو مجلس الدارة  المنتدب )مجتمعين أو منفردين (  حق تمثيل الشركة في 

علقاتها مع الغير و لهما في هذا الصدد أوسع السلطات في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك حق التوقيع 

على عقود الشركاء والعقود بكافة أنواعها  باسم الشركة ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك التعامل 

مع الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الوراق المالية ووزراة السياحة و الشهر 

العقاري وكذلك مأموريات الضرائب بكافة أنواعها ومأمورية ضرائب القيمة المضافة - وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات الضمان 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك حق التوقيع 

على عقود تأسيس الشركات ولهما ) مجتمعين ( حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها 

وكذلك حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر ) اما فيما يخص باقى أصول وممتلكات الشركة وبيع 

وشراء ورهن السيارات الخاصة بالشركة فيلزم موافقة الجمعية العامة العادية على ذلك (

1045 - هيثم فوزي احمد محمود محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46077   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2010 برقم ايداع   11535 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2010  بــ :  تجديد الثقة فى مجلس الدارة 

الحالى لفترة ثلث سنوات على ان تنتهى فى 2024/10/4

1046 - حسين عنتر حسين سيد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    46436   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2010 برقم ايداع   13690 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2010  بــ :  
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1047 - محمود السبع نورالدين محمد غزالى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    46436   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2010 برقم ايداع   13690 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2010  بــ :  

1048 - حسام حسن الشحات محمد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    46436   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2010 برقم ايداع   13690 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2010  بــ :  

1049 - عماد محمود محمد السباعى خاطر  مدير   المقيد برقم قيد    46657   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2010 برقم ايداع   14375 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2010  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم 

مجتمعين او منفردين لمده غير محدودة - يمثل المدران الشركة في علقتها مع الغير مجتمعينأو منفردين في هذا 

الصدد اوسع السلطات لدارة الشركةوالتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحةعقد الشركةاو القانون او 

الئحته التنفيذية للجمعية العامه والمديرين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها اما جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة  اشكالهم وكذالك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق ف 

التعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق قبض ودفع المبالغ و توقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات لذنيه والتجارية وأبرام كافة العقود والمشارطاتوالصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وله الحق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض  ما ذكر .

1050 -  محمد مصطفي ابو العل محمد  مدير   المقيد برقم قيد    46657   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2010 برقم ايداع   14375 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2010  بــ :  
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1051 - مصطفى محمد عبدالنبى وهدان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    46938   وتم 

ايداعه بتاريخ    12-07-2010 برقم ايداع   15455 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2010  بــ :  - يملك حق 

التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس 

الدارة ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن 

الشركة منفردين او مجتمعين. 1- لكل من السيد/ مصطفي محمد عبدالنبي وهدان رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب والسيد/ شريف مصطفي محمد عبدالنبي وهدان عضو مجلس ادارة منتدب للشئون المالية والدارية لهما 

الحق مجتمعان او منفردان في التوقيع في فتح الحسابات البنكية والتوقيع علي الشيكات امام كافة البنوك بجمهورية 

مصر العربية وتمثيل الشركة منفردان امام كافة الجهات الحكومية والمصالح والمؤسسات والهيئات والوزارات 

وبصفة خاصة مصلحة الرقابة الصناعية وجهاز تنمية مدينة 6 اكتوبر والمنطقة الصناعية مدينة قباء - جسر 

السويس ووزارة الصناعة والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة  )قطاع شركات الموال( والشهر العقاري 

والسجل التجاري والغرف التجارية والضرائب وهيئة الكهرباء ووزارة الكهرباء والهيئة العامة للرقابة علي 

الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك والسجل الصناعي وهيئة التصنيع وادارة العلمات التجارية ومكاتب 

العمل وادارة المرور علي مستوي جمهورية مصر العربية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولمباشرة هذه 

الختصاصات سابقة الذكر امام المصالح الحكومية والغير حكومية وتسليم واستلم كافة الوراق من كافة الجهات 

الحكومية المختلفة ولهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر . ولهما الحق منفردان في بيع او شراء اي من 

اصول الشركة ومنها )السيارات والتوبيسات وغيرها( وحق شراء وبيع السيارات والمواتير لحساب الشركة 

ولمباشرة هذا الختصاص لهما في سبيل ذلك كافة السلطات للتعامل باسم الشركة والتوقيع علي كافة العقود 

والمستندات الخاصة بالختصاص المذكور امام مكاتب الشهر العقاري وادارات المرور علي مستوي جمهورية 

مصر العربية وكذلك كافة المصالح الحكومية والغير حكومية وتسليم واستلم كافة الوراق من كافة الجهات 

الحكومية والغير حكومية المختلفة ولهما حق التوقيع على عقود الندماج او الشتراك او الشراء او اللتحاق بما 

يضمن الدخول في شركات جديدة والتوقيع على عقود تاسيسها مع الشركات الخري او الغير التي تزاول اعمال 

شبيهه بنشاط الشركة او للمعاونه في تحقيق اغراض الشركة في مصر او في الخارج وكذلك لهما الحق في البيع 

والشراء والرهن والقرض والحق في التوقيع على عقود تعديل وفسخ ومحو وتصفية الشركات والتوقيع علي 

عقودها امام الشهر العقاري والسجل التجاري امام الجهات الحكومية والغير حكومية ولهما حق توكيل الغير في كل 

او بعض ما ذكر.  2-  وللسيد/ محمد مصطفي محمد عبدالنبي وهدان عضو مجلس ادارة منتدب للشئون الفنية 

وللسيد/ كريم مصطفي محمد عبدالنبي وهدان عضو مجلس ادارة منتدب لشئون المبيعات وقطع الغيار  العضاء 

المنتدبين وللثنين مجتمعين     وليس منفردين الحق في التوقيع في فتح الحسابات البنكية والتوقيع علي الشيكات 

امام كافة البنوك بجمهورية مصر العربية ولهما حق التوقيع على  عقود الندماج او الشتراك او الشراء او 

اللتحاق بما يضمن الدخول في شركات جديدة والتوقيع على عقود تاسيسها مع الشركات الخري او الغير التي 

تزاول اعمال شبيهه بنشاط الشركة او للمعاونه في تحقيق اغراض الشركة في مصر او في الخارج وكذلك لهما 

الحق في الشراء والرهن القاضي او للغير والتوقيع على عقود تعديل وفسخ ومحو وتصفية الشركات والتوقيع علي 

عقودها امام الشهر العقاري والسجل التجاري امام الجهات الحكومية والغير الحكومية ولهما الحق في تمثيل 

الشركة منفردان امام كافة الجهات الحكومية والمصالح والمؤسسات والهيئات والوزارات وبصفة خاصة مصلحة 

الرقابة الصناعية وجهاز تنمية مدينة 6 اكتوبر والمنطقة الصناعية مدينة قباء - جسر السويس ووزارة الصناعة 

والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة )قطاع شركات الموال( والشهر العقاري والسجل التجاري والغرف 

التجارية والضرائب وهيئة الكهرباء ووزارة الكهرباء والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة 

الجمارك  والسجل الصناعي وهيئة التصنيع وادارة العلمات التجارية ومكاتب العمل وادارات المرور علي 

مستوي جمهورية مصر العربية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولمباشرة هذه الختصاصات سابقة الذكر امام 

المصالح الحكومية والغير الحكومية وتسليم واستلم كافة الوراق من كافة الجهات الحكومية المختلفة وكافة 

السلطات للتعامل باسم الشركة والتوقيع علي كافة العقود والمستندات الخاصة بالختصاصات سالفة الذكر امام 

المصالح الحكومية والغير الحكومية وتسليم واستلم كافة الوراق من كافة الجهات الحكومية المختلفة ولهما حق 

توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر ولهما الحق منفردان في شراء او بيع اي من اصول الشركة ومنها )السيارات 

والتوبيسات وغيرها( وحق بيع او شراء السيارات والمواتير لحساب الشركة ولمباشرة هذا الختصاص لهما في 

سبيل ذلك كافة السلطات للتعامل باسم الشركة والتوقيع علي كافة العقود والمستندات الخاصة بالختصاص المذكور  

امام مكاتب الشهر العقاري وادارات المرور علي مستوي جمهورية مصر العربية وكذلك كافة المصالح الحكومية 

Page 846 of 1274 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

والغير حكومية وتسليم واستلم كافة الوراق من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المختلفة ولهما حق توكيل 

الغير في كل او بعض ما ذكر.

1052 - محمد عبدا عبد الفتاح محمد  مدير عام   المقيد برقم قيد    43232   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2010 برقم ايداع   279 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2010  بــ :  استقالة

1053 - يحيى طه احمد البحراوى  مدير   المقيد برقم قيد    43232   وتم ايداعه بتاريخ    2010-01-05 

برقم ايداع   279 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2010  بــ :  استقالة

1187 - تامر تادرس يوسف جرجس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    54718   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-10-2011 برقم ايداع   20525 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2011  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة الحالى لمدة اخرى بنفس السلطات والصلحيات

1188 - اسامة محمود سرور عفيفي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    55157   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2011 برقم ايداع   22510 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2011  بــ :  ممثل عن شركة جيزة للنظمة 

)ش.م.م(

1189 - حازم احمد عبد الفتاح محارم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    55157   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2011 برقم ايداع   22510 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2011  بــ :  ممثل عن شركة جيزة للنظمة   

ش.م .م -   استقالة

1190 - محمد سيد محمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    55157   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2011 برقم ايداع   22510 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2011  بــ :  ممثل عن شركة جيزة للنظمة 

-مناطق حرة )ش.م.م(   استقالة

1191 - ياسر محمود زكي مدين اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    55157   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2011 برقم ايداع   22510 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2011  بــ :  استقالة

1192 - هيثم محمد عطيه متولى حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    55157   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2011 برقم ايداع   22510 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2011  بــ :  ممثل عن شركة الجيزة 

للنظمة والتوزيع )ذ.م.م( استقالة

1193 - يحيى احمد حسين عبد المجيد عمر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    55157   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2011 برقم ايداع   22510 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2011  بــ :  ممثل عن شركة جيزة للنظمة

1054 - زكريا حامد عبد المقصود عطيه  مدير عام   المقيد برقم قيد    43232   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2010 برقم ايداع   279 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2010  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محدودة - يمثل الشركة فى علقتها مع الغير السيد / زكريا حامد عبد المقصود عطية - مدير عام الشركة - وله 

منفرًدا فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة وله منفرًدا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام الهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحره و مصلحة الشهر العقارى والسجل التجارى و الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب 

والتأمينات الجتماعية و وزارة القوى العاملة والهجرة وكافة السفارات وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم , وكذلك له حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والتعامل مع جميع البنوك والمصاريف فى السحب واليداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وله حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر

1055 - محمد منصور عبد السميع منصور  مدير فرع   المقيد برقم قيد    46992   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2010 برقم ايداع   15646 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2010  بــ :  

1056 - السيد محمد رشاد محمد حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47060   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2010 برقم ايداع   15993 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2010  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

3 سنوات مع بقاء نفس الصلحيات الممنوحة للسيد رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب كما هى دون تغيير
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1057 - اشرف السيد محمد رشاد حسن  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    47060   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2010 برقم ايداع   15993 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2010  بــ :  ممثل شركة نماء انفيزتمنتس 

هولدنج ليمتد

1058 - عمرو السيد  رشاد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47060   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2010 برقم ايداع   15993 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2010  بــ :  

1059 - خالد طارق سعد زغلول محمد عويضة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47060   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-07-2010 برقم ايداع   15993 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2010  بــ :  

1060 - عمرو حازم سعد زغلول محمد عويضه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47060   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-07-2010 برقم ايداع   15993 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2010  بــ :  

1061 - كامل حسن احمد ابو علي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    47096   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-07-2010 برقم ايداع   16204 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2010  بــ :  تجديد تعيين مجلس 

الدارة لمدة جديدة بذات التشكيل والختصاصات وسلطات التوقيع

1062 - نواف دعيج خليفه محمد الفرج  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47373   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2010 برقم ايداع   17258 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2010  بــ :  

1063 - فراس فيصل رمضان محمد رضا الكندرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47373   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-08-2010 برقم ايداع   17258 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2010  بــ :  

1064 - عمرو محمد ضياء الدين راشد مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47373   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-08-2010 برقم ايداع   17258 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2010  بــ :  

1065 - عادل عبد الرازق رمضان بكر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47373   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2010 برقم ايداع   17258 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2010  بــ :  

1066 - احمد على احمد زبيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47373   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2010 برقم ايداع   17258 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2010  بــ :  

1067 - جاسم محمد حسين المحيسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47373   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2010 برقم ايداع   17258 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2010  بــ :  

1068 - محمد احمد عارف عطيه قاعود  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    47671   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-08-2010 برقم ايداع   18525 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2010  بــ :  - تجديد مدة 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات واعادة تشكيل مجلس الدارة

1069 - مها حامد عبد العزيز منصور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47671   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2010 برقم ايداع   18525 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2010  بــ :  

1070 - شيماء احمد عارف عطيه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47671   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2010 برقم ايداع   18525 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2010  بــ :  المنتدب

1071 - هبة ا احمد عارف عطية قاعود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47671   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2010 برقم ايداع   18525 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2010  بــ :  المنتدب

1072 - منه ا احمد عارف عطية قاعود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47671   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2010 برقم ايداع   18525 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2010  بــ :  المنتدب

1073 - طارق سعيد حسنين عبد الكريم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47725   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2010 برقم ايداع   18801 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2010  بــ :  

1074 - رحاب محمود سامى احمد العشماوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47725   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-08-2010 برقم ايداع   18801 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2010  بــ :  ) تجديد مدة مجلس 

الدارة للشركة لمدة ممثالة ( .

1075 - محمد طارق سعيد  حسنين عبد الكريم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47725   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-08-2010 برقم ايداع   18801 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2010  بــ :  

1076 - اشرف محمد عبدا الخوجه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41382   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2009 برقم ايداع   19945 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2010  بــ :  غير متفرغ - بدل من السيد 

المهندس / المريمي علي علي كشيم
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1077 - مصطف احمد مجلي نصار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41382   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2009 برقم ايداع   19945 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2010  بــ :  غير متفرغ - ممثل عن شركه 

المشروعات البتروليه و الستشارات الفنيه " بتروجت" بدل من السيد المهندس/ ابراهيم رمضان ابراهيم عبد 

الوهاب

1078 -  محمد ماجد بخيت عبداللطيف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41382   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2009 برقم ايداع   19945 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2010  بــ :  غير متفرغ - ممثل عن الهيئة 

المصرية العامه للبترول , بدل من للسيد المحاسب/ حسين فتحي رمضان موسي

1079 - عبد الحفيظ ضو عبدا القلموز  مدير عام   المقيد برقم قيد    41382   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2009 برقم ايداع   19945 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2010  بــ :  للشركه بدل من المهندس / 

جمال محمد محمد بوعرقوب

1080 - احمد عبد الوهاب الحديدى ابراهيم عبده  مدير   المقيد برقم قيد    48098   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2010 برقم ايداع   20536 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2010  بــ :  

1081 - محمد مصطفى محمد سامى احمد  مدير   المقيد برقم قيد    48098   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2010 برقم ايداع   20536 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2010  بــ :  

1082 - إسماعيل حقى بوسنالي  مدير   المقيد برقم قيد    48098   وتم ايداعه بتاريخ    20-09-2010 برقم 

ايداع   20536 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2010  بــ :  

1083 - أشلى دوجلس بوج  مدير   المقيد برقم قيد    48098   وتم ايداعه بتاريخ    20-09-2010 برقم 

ايداع   20536 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2010  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة . يمثل 

المديرون الشركة في علقاتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللسادة 

/  السيد/ أحمد عبد الوهاب الحديدي ابراهيم عبده . السيدة / إيمان سامي عازر جبران . السيدة / هدي احمد محمد 

منصور العسقلني . السيد / سيرجيو ماكوتا . السيد/ محمد مصطفى محمد سامى . السيد / إسماعيل حقى بوسنالي 

. السيد / أشلى دوجلس بوج . حق التوقيع عن الشركة وفتح الحسابات والعتمادات والسحب واليداع والرهن 

والقتراض أمام كافة البنوك كل ذلك باسم الشركة ولصالحها, كذلك لهم حق إبرام عقود وصفقات ولهم حق التوقيع 

على الشيكات وكذلك حق التوقيع أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ويشترط لنفاذ أي من التصرفات 

المذكورة عالية أن تكون مذيلة بتوقيع عدد ل يقل عن اثنين من المديرين المذكورين ويجوز لي اثنين من 

المديرين مجتمعين تفويض أو توكيل كل أو بعض صلحيتهم للغير.

1084 - ايمان سامى عازر جبران  مدير   المقيد برقم قيد    48098   وتم ايداعه بتاريخ    2010-09-20 

برقم ايداع   20536 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2010  بــ :  

1085 - هدى احمد محمد منصور العسقلنى  مدير   المقيد برقم قيد    48098   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2010 برقم ايداع   20536 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2010  بــ :  

1086 - سيرجيو ماكوتا  مدير   المقيد برقم قيد    48098   وتم ايداعه بتاريخ    20-09-2010 برقم ايداع   

20536 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2010  بــ :  

1087 - ميرنا احمد عبداللطيف نورالدين احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    48540   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-10-2010 برقم ايداع   22398 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2010  بــ :  

1088 - احمد عبداللطيف نروالدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    48540   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2010 برقم ايداع   22398 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2010  بــ :  

1089 - مروان احمد حسن جابر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    48540   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2010 برقم ايداع   22398 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2010  بــ :  

1090 - منى محمود عبوده محمود  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    48540   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2010 برقم ايداع   22398 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2010  بــ :  

1091 - احمد فريد ابراهيم عبد العال السرجاني  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    48540   

وتم ايداعه بتاريخ    17-10-2010 برقم ايداع   22398 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2010  بــ :  اعادة 

تشكيل مجلس الدارة
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1092 - عثمان حسن عثمان على  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    48622   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-10-2010 برقم ايداع   22725 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2010  بــ :  يملك حق التوقيع 

على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة 

,ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين او مجتمعين . ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها 

امام 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 حسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل من جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل , وله  حق البيع والتنازل للنفس وللغير  وله أيضا حوالة الحق فى كافة التصرفات الخاصة بالشركة 

والناقلة للملكية باسم الشركة ولصالحها   , وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .

1093 - مصطفي عثمان بدران  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    36260   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-12-2008 برقم ايداع   26547 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2010  بــ :  تجديد مدة المجلس

1094 - صابر محمود عبد العاطي محمود سالمان  مدير   المقيد برقم قيد    48858   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2010 برقم ايداع   23780 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2010  بــ :  

1095 - احمد محمد محمود سيد  مدير   المقيد برقم قيد    48858   وتم ايداعه بتاريخ    01-11-2010 برقم 

ايداع   23780 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2010  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم مجتمعين او منفردين  لمده 

غير محددة - يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير مجتمعين أو منفردين  في هذا الصدد اوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة وللمديرين  الحق في التعامل بأسم 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 الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وله حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

1096 - بيتر صموئيل خلة بدر  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49112   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2010 برقم ايداع   24781 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2010  بــ :  يتولي ادارة الشركة 1 - جورج 

صموئيل خلة بدر رئيس مجلس الداره 2- بيتر صموئيل خلة بدر نائب رئيس مجلس الداره 3- ايزيس عزيز 

عبد الملك يوسف العضو المنتدب    ويملك حق التوقيع علي معاملت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض 

بالتوقيع علي هذه المعاملت و التعهدات من مجلس الداره , و لمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او 

وكلء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين .  و للسيد / رئيس مجلس الداره 

و نائب رئيس مجلس الداره و العضو المنتدب منفردين او مجتمعين  حق  القرار و البراء و الصلح و النكار و 

لهم مجتمعين او منفردين حق  التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

و القطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من 

سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم مجتمعين او منفردين  

حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات باسم الشركة و 

لمصلحتها و لهم مجتمعين او منفردين حق التوقيع علي عقود القرض و الرهن باسم الشركة و لمصلحتها و الحق 

في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و حق قبض ودفع المبالغ و توقيع و 

تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق 

بمعاملت  الشركة بالنقد او الجل و حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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1097 - حمدى جاب ا محمد عيسوى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    47774   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2010 برقم ايداع   19038 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2010  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين السيد/ حمدي جاب ا محمد عيسوي و السيد/ طارق احمد 

توفيق محمد زكي المنيري والسيد / سامي محمد السيد زويل ويكون حق التوقيع لي إثنين منهما مجتمعين بشرط 

أن تكون العمال التي تصدر منهما لتحقيق غرض الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها أما بخصوص أي 

تصرفات قانونيه أخري من شراء أو رهن أو بيع عقارات الشركة أو أصول الشركة أو الحصول علي قروض أو 

تسهيلت ائتمانية بفوائد أوالبيع للنفس أوللغير فيجب أن تتم بموافقة الشركاء:-حمدي جاب ا محمد عيسوي 

وطارق احمد توفيق محمد زكي المنيري والسيد منصور السيد وسامي محمد السيد زويل وعاطف المتولي محمد 

جمعه

1098 - مجدى محمد فكرى الجيبلى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49409   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2010 برقم ايداع   26610 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2010  بــ :  - الموافقة بالجماع على تحديد 

المفوضين بالتوقيع على عقود القروض والرهن والتسهيلت البنكية وترتيبات السحب على المكشوف وحق كفالة 

الغير عى ان يكون احد المفوضين من المجموعة )أ( مع احد المفوضين من المجموعة ) ب ( مجتمعين طبقا لما 

يلى   المجموعة )أ( السيد / مجدى محمد فكرى زاهد محمد الجبيلى . المجموعة ) ب ( عادل محمد عبداللطيف 

عزمى

2288 -  - دخول  دخول شريك موصى مذكور بالعقد   المقيد برقم قيد    131880   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2019 برقم ايداع   8876 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2019  بــ :  

2289 - محمد بن حسن بن محمد بادريق  مدير   المقيد برقم قيد    131963   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2019 برقم ايداع   9140 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2019  بــ :  يباشر المديران وظائفهما لمدة 

غير محددة - يمثل المديران الشركة في علقاتها مع الغير و لهما منفردين او مجتمعين في هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه 

للجمعيه العامه و للمديرين منفردين او مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلك التعامل 

مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح و غلق الحسابات و الفراج عن راس المال و التوقيع علي 

الشيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و بيع و شراء السيارات و المنقولت و كل ذلك باسم الشركه و 

ضمن اغراضها و له حق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق 

قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافه السندات الذنية و التجاريه و ابرام كافه العقود و 

المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل و المديرين مجتمعين حق القتراض و 

الرهن وبيع اصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و الراضي و لهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

2290 - عمرو محمد عبد العزيز عثمان ابو زيد  مدير   المقيد برقم قيد    131963   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2019 برقم ايداع   9140 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2019  بــ :  

2442 - جلل مصطفى محمود محمد عنجو  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    140067   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-09-2019 برقم ايداع   39852 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2019  بــ :  

2443 - محمد ابراهيم عبد السميع السقا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    140067   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2019 برقم ايداع   39852 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2019  بــ :  بدل من هشام رمضان عاشور 

عبد الحميد

2444 - عمرو ايمن مصطفى السرجانى  مدير   المقيد برقم قيد    140081   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2019 برقم ايداع   39866 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2019  بــ :  ) استقالة ( .
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1099 - معتز احمد عبد المجيد السطوحى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49529   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2010 برقم ايداع   27209 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2010  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها  كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , 

ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين او مجتمعين . ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  مجتمعين او منفردين الحق في  التعامل باسم  

الشركه  وضمن  اغراضها  امام جميع  الجهات  الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع  العام  وقطاع  العمال  

والقطاع الخاص  بكافه  اشكالهم  ولهما   الحق  في تعيين وعزل  مستخدمي ووكلء  الشركه  وتحديد مرتباتهم  

واجورهم  ولهما  ابرام  كافه  العقود والمشارطات  والصفقات  التي  تتعلق  بمعاملت  الشركه  بالنقد او  بالجل  

ولهما  الحق في توكيل  او تفويض  الغير في كل  او بعض ما  ذكر . وللسيد  / معتز  احمد  عبد  المجيد  

السطوحي - رئيس  مجلس الدارة )منفرداً( الحق  في التعامل مع  جميع البنوك  والمصارف من  سحب وايداع  

وفتح حسابات  واستصدار خطابات  وشهادات الضمان بدون حد أقصي . وللسيد / سيف الدين معتز احمد عبد  

المجيد  السطوحي- العضو المنتدب )منفرداً( الحق  في التعامل مع  جميع  البنوك  والمصارف من  سحب وايداع  

وفتح حسابات  واستصدار خطابات  وشهادات الضمان فى التعاملت التى ل تتجاوز 2000000 جنيه مصرى ) 

اثنان مليون جنيه مصرى ( .     وللسيد / سيف الدين معتز احمد عبد  المجيد  السطوحي  - العضو المنتدب 

والسيد / مصطفى على مصطفى موسى - عضو مجلس الدارة - )مجتمعين( الحق  في التعامل مع  جميع  البنوك  

والمصارف من  سحب وايداع  وفتح حسابات  واستصدار خطابات  وشهادات الضمان فى التعاملت التى تتجاوز 

2000000 جنيه مصر ) اثنان مليون جنيه مصرى ( .اما  حق التوقيع  علي  عقود   القتراض والرهن وكذلك  

حق  التوقيع  علي عقود الشراء والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات  وكل  ذلك  

باسم  الشركه ولصالحها  بموافقه مجلس الدارة  مجتمعين  .

1100 - محسن محمد السيد العيوطى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    222634   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-12-1982 برقم ايداع   20181 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2010  بــ :  ولة صلحيات رئيس 

مجلس الدارة

1101 - محمد هانى السيد ابراهيم العيوطى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    222634   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-12-1982 برقم ايداع   20181 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2010  بــ :  

1102 - بشير محمد المرسى الشارود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    222634   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-1982 برقم ايداع   20181 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2010  بــ :  

1103 - ايمن السيد ابراهيم العواص  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    222634   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-1982 برقم ايداع   20181 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2010  بــ :  

1104 - احمد حسنى ابراهيم العيوطى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    222634   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-1982 برقم ايداع   20181 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2010  بــ :  تجديد تشكيل مجلس الدارة 

لفترة جديدة- وافقت الجمعية العامة علي تفويض المهندس / احمد حسني العيوطي  بصفته رئيس مجلس الدارة 

بالتوقيع منفردا علي مستندات الشركة وامام جميع الجهات الحومية والغير حكومية والتوقيع علي الشيكات الصادرة 

من الشركة وايضا توقيع كل من الستاذ /محسن محمد السيد العيوطي والمهندس /بشير محمد المرسي الشارود 

والستاذ / سعيد عبد السميع عبد الباري  علي ان يكون التوقيع بتوقيعين اثنين من الثلثة المفوضين متضمنا توقيع 

احدا من المهندس احمد حسني ابراهيم العيوطي او محسن محمد السيد العيوطي

1105 - محمود معوض حسن عوده  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16261   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2005 برقم ايداع   13066 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2011  بــ :  

1106 - سيد شعبان عبدالحى بدوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16261   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2005 برقم ايداع   13066 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2011  بــ :  

1107 - محمد كريم السيد عبده الريدى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    50524   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2011 برقم ايداع   2689 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2011  بــ :  ) من ذوى الخبرة (

1108 - احمد اسماعيل احمد الفرماوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50524   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2011 برقم ايداع   2689 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2011  بــ :  

1109 - منيره محمد عدلى كفافى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50524   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2011 برقم ايداع   2689 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2011  بــ :  
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1110 - ابو بكر حسين كفافى حسن كفافى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    50524   وتم 

ايداعه بتاريخ    13-02-2011 برقم ايداع   2689 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2011  بــ :  إعادة تشكيل 

مجلس الدارة

1111 - وصفى نجيب مجلى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26820   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-1995 برقم ايداع   5325 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2011  بــ :  غير تنفيذي غير مستقل

1112 - شهيره حليم واصف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26820   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-1995 برقم ايداع   5325 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2011  بــ :  غير تنفيذي غير مستقل

1113 - وفيق وصفى نجيب مجلى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26820   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-1995 برقم ايداع   5325 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2011  بــ :  غير تنفيذي غير مستقل

1114 - وائل وصفى نجيب مجلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26820   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-1995 برقم ايداع   5325 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2011  بــ :  غير تنفيذي غير مستقل

1115 - الشرف علء صموئيل فلتاؤس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26820   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-1995 برقم ايداع   5325 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2011  بــ :  المنتدب -  تنفيذي غير مستقل

1116 - نادى عزيز حنا قلينى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26820   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-1995 برقم ايداع   5325 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2011  بــ :  غير تنفيذي مستقل

1117 - وائل عزيز عبد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26820   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-1995 برقم ايداع   5325 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2011  بــ :  غير تنفيذي مستقل

1118 - انطوان رزق الخوري  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50767   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2011 برقم ايداع   3823 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2011  بــ :  الغاء كافة الصلحيات 

والتوقيعات المثبتة للسيد / احمد محمد مصطفى فى السجل التجارى

1745 - احمد حسن حسن القل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    304297   وتم ايداعه بتاريخ    1997-05-13 

برقم ايداع   9012 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2016  بــ :  

1746 - نائل عبد الرحمن محمد درويش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    73729   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2014 برقم ايداع   11267 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2016  بــ :  انهاء عضوية - مع احتفاظ 

شركة تنمية بمقعدها فى مجلس الدارة

1119 - مدحت مصطفى محمد مصطفى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    50771   وتم 

ايداعه بتاريخ    07-03-2011 برقم ايداع   3878 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2011  بــ :  الموافقة على 

تفويض السيد الستاذ/ مدحت مصطفى محمد مصطفى رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب فى التوقيع على 

النحو التالى:  1- التوقيع على الشيكات و المعاملت الماليه الداخليه و الخارجيه و فى جميع المعاملت البنكية 

منفردا فى حدود مبلغ 250000 جنيها )خمسة و عشرون الف جنيها مصريا لغير( و فيما يزيد عن ذلك مجتمع 

مع الستاذ/ نبيل صلح طه العسقلنى.  2- فى شراء او رهن اى من اصول الشركة و التوقيع على عقود البيع و 

الشراء بالشهر العقارى بموافقة الجمعية العامة بالغلبية.  3- فى ابرام جميع العقود و الصفقات بالنقد و الجل و 

شراء جميع المواد والمهمات و البضائع و المنقولت اللزمة لنشاط الشركه مجتمع فى حدود مبلغ خمسون الف 

جنيها مع الستاذ/ ايمن البديوى حسن محمود محمد العسال و مازاد عن ذلك مجتمع مع الستاذ/ نبيل صلح طه 

له فى ذلك حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر.  الموافقة على تفويض الستاذ/ ايمن البديوى  العسقلنى.  4-

حسن محمود محمد العسال عضو مجلس الدارة فى التوقيع على عقود القتراض و الرهن و فى الحصول على 

تسهيلت ائتمانية من البنوك بيع الصول الثابتة بموافقة الجمعية العامة

1120 - محمود فتحى عطا ا  رئيس مجلس  من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    50803   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2011 برقم ايداع   4022 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2011  بــ :  ممثل عن شركة سى اى كابيتال 

- تفويض السيد / صلح يوسف عبدالرحمن - رقم قومى 27410120102198 - المستشار القانونى العام 

للشركة فى توقيع وتنفيذ كافة المستندات اللزمة لشراء ونقل ملكية السفن لصالح الشركة داخل او خارج جمهورية 

مصر العربية و توقيع كافة المستندات اللزمة لذلك

1121 - مروه مصطفي كامل محمد العزب العيوطي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50803   وتم 

ايداعه بتاريخ    09-03-2011 برقم ايداع   4022 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2011  بــ :  مستقل - استقالة 

- بموجب محضر مجلس الدارة 15 / 12 / 2021
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1122 - محمد علء الدين محمد خيرت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50803   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2011 برقم ايداع   4022 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2011  بــ :  ممثلعن سى أى كابيتال بديل 

عن ممثلتها السيدة / يارا هانى محمد خليل - بموجب محضر مجلس الدارة 27 / 10 / 2021

1123 - حازم عبد الغفار احمد رزقانه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50803   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2011 برقم ايداع   4022 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2011  بــ :  مستقل  - استقالة - بموجب 

محضر مجلس ادارة 12 / 5 / 2022

1124 - داليا سيد البطل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50856   وتم ايداعه بتاريخ    2011-03-14 

برقم ايداع   4271 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2011  بــ :  

1125 - امنية حسن محمد ابو زيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50856   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2011 برقم ايداع   4271 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2011  بــ :  خروج للوفاه

1126 - سيد احمد محمد  ابراهيم البطل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    50856   وتم 

ايداعه بتاريخ    14-03-2011 برقم ايداع   4271 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2011  بــ :  مع بقاء كافة 

السلطات والختصاصات المذكوره بالسجل التجاري كما هي دون تعديل

1127 - دينا سيد احمد محمد البطل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50856   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2011 برقم ايداع   4271 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2011  بــ :  المنتدب

1128 - رانيا سيد احمد محمد البطل  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50856   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2011 برقم ايداع   4271 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2011  بــ :  

1129 - محمود ناصر احمد كامل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50856   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2011 برقم ايداع   4271 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2011  بــ :  

1130 - حسام محمود سيد عيسوى  مدير   المقيد برقم قيد    50939   وتم ايداعه بتاريخ    2011-03-17 

برقم ايداع   4648 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2011  بــ :  ويباشر المديران منفردين أو مجتمعين وظائفهما 

لمدة غير محددة

1131 - باكينام محمود على محمد حفنى  مدير   المقيد برقم قيد    50939   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-2011 برقم ايداع   4648 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2011  بــ :  

1132 - محفوظ علي محمد سعيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14906   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2005 برقم ايداع   7385 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2011  بــ :  الموافقــــة علـي تجـــديــد مـــدة 

مجلـــــس إدارة الشـركة بــــذات التشكيــل الحـــالـي لمـدة ثــلث سنـــــوات قـــادمـة, مــع البقـــاء علي ذات 

الصـــلحيــات الممنـــوحــــة لمجلـــس إدارة الشــــركـة كمـــا هــــــي دون إحـــــــداث أي تعــــــديـــــلت 

بشـــــأنهــــــا.

1133 - احمد محمد رفقي احمد عبد الرحيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    51455   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2011 برقم ايداع   6537 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2011  بــ :  يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره ولمجلس الداره 

الحق فى ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخول لهم ايضا حق التوقيع عن الشركه . وللعضو المنتدب 

منفردا الحق فى 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 الحكوميه والغير 

حكوميه  من سحب وايداع وفتح حسابات وتحويلت وتجميد واستخراج الشهادات البنكيه والفراج عن راس المال 

وكل ذالك باسم الشركه وضمن اغراضها وله الحق فى تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه 

العقود المشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل والتوقيع على كافه عقود القتراض 

والرهن باسم الشركه وضمن اغراضها وكفاله الغير وابرام عقود المعاوضه وله حق توكيل الغير فى بعض او كل 

ما ذكر وذالك امام مصلحه الشهر العقارى والتوثيق وكافه البنوك عامه وخاصه وله الحق فى شراء وبيع السيارات 

بكافه انواعها وكافه المعدات واللت الزراعيه  والجرارات باسم الشركه .
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1134 - احمد شحته احمد عبدا  رئيس مجلس  من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    51466   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-04-2011 برقم ايداع   6601 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2011  بــ :  واستقالتة من منصب 

مدير عام الشركة - وتحديد الختصاصات على النحو التالي يملك حق التوقيع عن الشركة السيد/ أحمد شحته أحمد 

عبد ا رئيس مجلس الدارة من ذوى الخبرة منفرداً وله الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والتعامل مع الهيئة العامة 

للتنمية السياحية بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء 

والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشاراطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر. أما فيما يخص البنوك يكون لرئيس مجلس الدارة الحق فى 

فتح حسابات جديدة بإسم الشركة فى أيا من البنوك - فيما عدا بنك قطر الوطنى الهلى QNB  - وله حق السحب 

واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن 

منفردا , وللسيد / عفت فوزى حنين حق التوقيع منفردا على حسابات البنوك الخاصة بإسم الشركة فى بنك قطر 

الوطنى الهلى QNB وله حق السحب واليداع والتوقيع على الشيكات وتوقيع السيد / محمد الجارحى عبد 

الرؤوف شويته مجتمعا مع السيد / عفت فوزى حنين دون غيرهم فى نفس البنك ولهم حق توكيل الغير في كل أو 

بعض ما ذكر

1135 - عفت فوزي حنين  كراس  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    51466   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2011 برقم ايداع   6601 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2011  بــ :  

1136 - محمد الجارحى عبد الرؤوف شويته  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    51466   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2011 برقم ايداع   6601 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2011  بــ :  

1137 - وليد نبيل بدروس بشارة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    51466   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2011 برقم ايداع   6601 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2011  بــ :  

1138 - احمد شحته احمد عبدا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    51466   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-04-2011 برقم ايداع   6601 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2011  بــ :  اعادة تشكيل مجلس 

الدارة  - وتحديد الختصاصات على النحو التالي يملك حق التوقيع عن الشركة السيد/ أحمد شحته أحمد عبد ا 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفرداً وله الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والتعامل مع الهيئة العامة للتنمية 

السياحية بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشاراطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر. أما فيما يخص البنوك يكون لرئيس مجلس الدارة الحق فى 

فتح حسابات جديدة بإسم الشركة فى أيا من البنوك – فيما عدا بنك قطر الوطنى الهلى QNB  - وله حق السحب 

واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن 

منفردا , وللسيد / عفت فوزى حنين حق التوقيع منفردا على حسابات البنوك الخاصة بإسم الشركة فى بنك قطر 

الوطنى الهلى QNB وله حق السحب واليداع والتوقيع على الشيكات , وتوقيع السيد / محمد الجارحى عبد 

الرؤوف شويته مجتمعا مع السيد / عفت فوزى حنين دون غيرهم فى نفس البنك ولهم حق توكيل الغير في كل أو 

بعض ما ذكر.

1139 - عفت فوزي حنين  كراس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    51466   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2011 برقم ايداع   6601 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2011  بــ :  

1140 - محمد الجارحى عبد الرؤوف شويته  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    51466   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2011 برقم ايداع   6601 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2011  بــ :  

1141 - ساره علي عبد العظيم علي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    51475   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2011 برقم ايداع   6645 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2011  بــ :  
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1142 - مها صالح عبد اللطيف محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    51475   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2011 برقم ايداع   6645 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2011  بــ :  

1143 - مرفت محمد سعد النصارى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    51475   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2011 برقم ايداع   6645 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2011  بــ :  

1144 - طه محمد طه موسى  مدير   المقيد برقم قيد    51778   وتم ايداعه بتاريخ    15-05-2011 برقم 

ايداع   7908 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2011  بــ :  استقاله

1896 - اشرف مرزوق عزيز خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102266   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2017 برقم ايداع   6152 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2017  بــ :  )ممثل عن شركه ام اس سى 

لستثمارات والمشروعات والتنميه السياحيه  (.

1897 - نبيل مرزوق عزيز خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102266   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2017 برقم ايداع   6152 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2017  بــ :  )ممثل عن شركه ام اس سى 

للستثمارات و المشروعات و التنميه السياحيه (

1898 - شركة ام اس سى للستثمار و المشروعات و التنمية السياحية  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

102266   وتم ايداعه بتاريخ    16-02-2017 برقم ايداع   6152 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2017  بــ :  

ويمثلها عضو

1899 - عماد سعيد سور  مدير مالى   المقيد برقم قيد    102266   وتم ايداعه بتاريخ    2017-02-16 

برقم ايداع   6152 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2017  بــ :  

1900 - شركه ام اس سى للستثمارات و المشروعات و التنميه السياحيه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

102266   وتم ايداعه بتاريخ    16-02-2017 برقم ايداع   6152 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2017  بــ :  

ويمثلها عضو

1901 - عماد مرزوق عزيز خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102266   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2017 برقم ايداع   6152 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2017  بــ :  

1902 - ايمن مرزوق عزيز خـلـيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102266   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2017 برقم ايداع   6152 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2017  بــ :  

1145 - فرحان  محمد طه  موسى   سالم  مدير   المقيد برقم قيد    51778   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2011 برقم ايداع   7908 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2011  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة غير 

محددة - يمثل المدير 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 - وله 

منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافـة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع على الشيكات وفتـح حسابات وغلقهـا واستصــدار خطابات وشهـادات الضمـان وحـــق القتراض والرهن 

وكافة صـور التعامـل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع 

على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكـل ذلك 

باسـم الشركـة ولصالحهــا ولـه الحـق فـى تعييـن وعـزل مستخدمـى ووكـلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية و ابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكــر

1146 - عمرو السيد محمد دسوقى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    51985   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-05-2011 برقم ايداع   8818 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2011  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة الحالى لمدة ثلث سنوات قادمة مع بقاء كافة الصلحيات السابقة كما هى دون تعديل

1147 - ممدوح عبد الغفور حسن على  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    51985   

وتم ايداعه بتاريخ    25-05-2011 برقم ايداع   8818 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2011  بــ :  

1148 - احمد عبد المحسن مهدى محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    51985   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2011 برقم ايداع   8818 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2011  بــ :  
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1149 - كريم عزمي صادق عبد الشهيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3837   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2001 برقم ايداع   686 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2011  بــ :  ويكون  اختصاصاته علي النحو 

التالي يملك حق التوقيع علي معاملت الشركه وتعهداتها  كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه التعاملت 

والتعهدات من مجلس الداره و لرئيس مجلس الداره والعضو المنتدب وعضو مجلس الداره وعضو مجلس 

الداره من ذوي الخبره منفردين او مجتمعين الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم  

وايضا حق التوقيع عن الشركه و حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير 

الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص  بكافة اشكالهم وكل ذالك باسم الشركه وضمن اغرضها  

ولمصلحتها والحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ  

وتوقيع وتحويل  وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد والجل وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف  من سحب وايداع والتوقيع 

علي الشيكات واستلم الشيكات وفتح وغلق الحسابات والعتمادات السنديه وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر و لرئيس مجلس الداره والعضو المنتدب مجتمعين  او منفردين حق التوقيع علي عقود 

الشراء والبيع و الرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه 

ولمصلحتها  وكذلك حق التوقيع علي عقود القرض والرهن والتوقيع علي عقود القروض والتسهيلت الئتمانيه 

وكذلك عقود القروض والرهون بما فيها الرهن الحيازي والتجاري وفي التوقيع امام الشهر العقاري علي عقود 

الشراء والبيع اسهم الشركه واصولها واصدار خطابات وشهادات الضمان  وكافة صور  التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وجميع ما سبق  باسم الشركه ولمصلحتها وضمن غرضها وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل 

او بعض ما ذكر  .

1150 - وجدي يوسف مشرقي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    3837   وتم ايداعه بتاريخ    2001-06-20 

برقم ايداع   686 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2011  بــ :  

1151 - مرفت منير قلينى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3837   وتم ايداعه بتاريخ    2001-06-20 

برقم ايداع   686 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2011  بــ :  

1152 - محمود حماد مصطفى حماد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    3837   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-06-2001 برقم ايداع   686 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2011  بــ :  

1153 - احمد رشيد مهدى فرج  مدير فرع   المقيد برقم قيد    52777   وتم ايداعه بتاريخ    2011-07-05 

برقم ايداع   1000001 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2011  بــ :  - بدل من السيد/ محمد عربى يوسف محمد 

مديراً لفرع الشركة  الداري الكائن/ شارع عبدالمحسن الصباحي برج عبدا السليمان - قويسنا - المنوفية 

وتفويضه في التعامل امام التأمينات الجتماعية و البيئة ومكتب العمل والقوي العاملة والهيئة العامة للتنمية 

الصناعية  ووزارة الزراعة و المحافظة و المسطحات المائية و الجهات الشرطية والمصالح الحكومية والغير 

حكومية والمسئول أمام جميع الجهات سالفة الذكر.

1154 - رامز محسن لبيب فوزي  مدير   المقيد برقم قيد    310504   وتم ايداعه بتاريخ    1997-12-24 

برقم ايداع   25911 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2011  بــ :  استقالة

1155 - سيفان أدموند كالوستين  مدير عام   المقيد برقم قيد    310504   وتم ايداعه بتاريخ    1997-12-24 

برقم ايداع   25911 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2011  بــ :  

1156 - حاتم سمير طه اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    310504   وتم ايداعه بتاريخ    1997-12-24 

برقم ايداع   25911 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2011  بــ :  استقالة

2471 - سمير صبرى محمد امين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    140945   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-10-2019 برقم ايداع   43077 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2019  بــ :  
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1157 - محمد أحمد محمد أسماعيل  مدير عام   المقيد برقم قيد    310504   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-1997 برقم ايداع   25911 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2011  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة 

غير محددة- يمثل المديران مجتمعين أو منفردين الشركة في علقتها مع الغير ولهما في هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة. ولهما مجتمعين أو منفردين حق التوقيع والسحب على الحسابات الخاصة بالتسهيلت الئتمانية الممنوحة 

للشركة من بنك سيتي بنك القاهرة والبنوك الخرى التي تتعامل معها الشركة ودون الرجوع للشركاء في هذا 

الشأن, ويكون لهما مجتمعين أو منفردين التوقيع على الشيكات وأوامر التحويل. كما لهما مجتمعين أو منفردين حق 

القتراض دون حد أقصى من البنوك المصرية والبنوك العالمية التي تتعامل معها الشركة ودون الرجوع للشركاء 

في هذا الشأن, ولمديري الشركة مجتمعين أو منفردين الحق في شراء وبيع السيارات باسم الشركة وفى التوقيع 

على عقود البيع والشراء وتمثيل الشركة أمام كافة إدارات المرور المختلفة والوزارات والهيئات وكافة المصالح 

الحكومية وغير الحكومية أيا كانت ولهما مجتمعين أو منفردين الحق فى التوقيع على خطابات المرور والقيام بكافة 

الجراءات اللزمة لستخراج تراخيص السيارات وتسجيل السيارات ونقل ملكيتها باسم الشركة أو للغير وما 

يستلزمه ذلك من التوقيع نيابة عن الشركة على كافة العقود أمام إدارات المرور ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق 

ومكاتبها والتعامل مع الهيئة العامة  للتأمينات الجتماعية والسجل التجاري                                                                             

ا.   ويكون لمديري الشركة مجتمعين أو منفردين تفويض أو توكيل الغير فى بعض أو كل ما تقدم ذكره من 

صـلحيات

1158 - على عبد ا محمود عقده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53286   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2011 برقم ايداع   14376 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2011  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

للسيد / على عبد ا محمود عقده "رئيس مجلس الداره " والسيد / هانى فؤاد جرجس ميخائيل " العضو المنتدب"  

)مجتمعين أو منفردين (  حق التعامل باسم الشركة وضمن اغرضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه 

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 وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لها الحق فى التوقيع على عقود 

الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها ولهما الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير 

فى كل او بعض ما ذكر.

1159 - خالد عبدالفتاح محمود السود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53286   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2011 برقم ايداع   14376 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2011  بــ :  

1160 - ابراهيم ابراهيم عبدالعال العزب الجمل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53286   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-08-2011 برقم ايداع   14376 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2011  بــ :  

1161 - هانى فؤاد جرجس ميخائيل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    53286   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2011 برقم ايداع   14376 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2011  بــ :  

1162 - مصطفى كامل عبد الجابر محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53286   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2011 برقم ايداع   14376 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2011  بــ :  

1163 - على عبد ا محمود عقده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53286   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2011 برقم ايداع   14376 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2011  بــ :  

Page 858 of 1274 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

1164 - حسن محمد اسماعيل سعد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    53502   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-08-2011 برقم ايداع   15399 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2011  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة الحالى للشركة لدورة جديدة بنفس التشكيل - تحديد حق التوقيع عن الشركة ليصبح على النحو التالي :-  

يكون لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد/ حسن محمد إسماعيل سعد - والسيدة/ سارة محمد إسماعيل 

سعد - عضو مجلس الدارة , الحق منفردين أو مجتمعين فى التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح الحسابات والقتراض والرهن وكذا توكيل وكيل الضمان بإتمام 

الرهون وحق بيع أصول الشركة وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها 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 والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر , وكل ذلك مجتمعين أو منفردين .

2560 - ابراهيم خليل محمد محمد خليل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    146497   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2020 برقم ايداع   5702 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2020  بــ :  
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1194 - برونو بيرنال تروجيلو    Bruno Bernal Trujillo  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    55157   

وتم ايداعه بتاريخ    27-11-2011 برقم ايداع   22510 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2011  بــ :  ممثل عن 

شركة ايوسول انيرجى اس.ال Eosol Energy S L   -  تحديد سلطات وصلحيات مجلس الدارة على النحو 

التالى :  للعضو المنتدب منفردا تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها والتعامل بأسمها أمام كافة الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة 

مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزى والسجل التجارى والغرف التجارية والشهر العقارى والتأمينات 

الجتماعية والضرائب ومأمورياتها وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة 

والمحافظات وأجهزة المدن ومصلحة الجمارك والمرور ونيابات المرور ووزارة الصحة والتوقيع على عقود 

تعديل النظام الساسى للشركة وأمام جميع شركات المرافق )الكهرباء .الغاز. التليفون . الشركة المصرية 

للتصالت . المياة والصرف الصحى (وأمام شركات الهاتف المحمول وشركات نقل البيانات )النترنت( وتقديم 

الطلبات والمستندات ودفع وسحب الرسوم والشتراكات والتوقيع على عقود تأسيس الشركات والمساهمة فيها 

وأصدار توكيلت التأسيس وأنشاء فروع جديدة داخل وخارج جمهورية مصر العربية كما ان لة الحق فى التوقيع 

على اتفاقات التحكيم وله حق تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة والموظفين وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولة 

الحق فى تفويض بعض أو كل صلحياتة للغير   فيما يخص المعاملت والتصرفات المالية والبنكية يكون للفراد 

المذكورة أسماؤهم فى المجموعات التالية الحق فى التصرف والتوقيع على معاملت الشركة وذلك طبقا للحدود 

المالية المذكورة فيما يلى على النحو التالى :  المجموعة الولى :الستاذ / أسامة محمود سرور عفيفى - ممثل عن 

جيزة للنظمة  و الستاذ / حازم أحمد عبد الفتاح محارم -ممثل عن جيزة للنظمة   المجموعة الثانية : الستاذ / 

هيثم محمد عطية متولى حسين - ممثل عن جيزة للنظمة و الستاذ / ياسر محمود زكى مدين أسماعيل - ممثل 

عن جيزة للنظمة   المجموعة الثالثة : الستاذ / برونو بيرنال تروجيلو - ممثل عن شركة ايوسول انيرجى اس .

ال Eosol Energy S L   الستاذ / أيتور ايركيسيا ايرازوكى -ممثل عن شركة ايوسول انيرجى اس.ال 

Eosol Energy S L  يكون لقراد المجموعة الولى والثانية التوقيع بأسم الشركة على أية معاملت بنكية )

مصرفية ( أوأجراء أى تصرفات ماليه وفقا للحدود المالية والسلطات التالية :  1/ بالنسبة لى معاملت بنكية )

مصرفية ( أو أجراء أى تصرفات مالية أقل من 2000000 جنية مصرى )اثنى مليون جنية مصرى ( للمعامله 

الواحدة يلزم توقيع أى فردين من المجموعه الثانيه والثالثة )مجتمعين(   2/ بالنسبة لى معاملت بنكية )مصرفية( 

أو أجراء أى تصرفات مالية أقل من 10000000 جنية مصرى )عشرة مليون جنية مصرى( يلزم توقيع اى فرد 

من أفراد المجمموعة الثانيه أو الثالثة مع فرد من المجموعة الولى أو الثالثة )مجتمعين (  3/ بالنسبة لى 

معاملت بنكية )مصرفية( أو أجراء أى تصرفات مالية أقل من 20000000 جنية مصرى )عشرون مليون جنية 

مصرى ( يلزم توقيع فردين من أفراد المجموعة الولى )مجتمعين( أو فردين من أفراد المجموعة الثالثة )

مجتمعين( أو توقيع أى فرد من أفراد المجموعة الثالثة مع فرد من المجموعة الولى )مجتمعين(  4/ بالنسبة لى 

معاملت بنكية )مصرفية( أو أجراء أى تصرفات مالية أكثر من 20000000 جنية مصرى )عشرون مليون جنية 

مصرى ( للمعاملة الواحدة يلزم توقيع أى فرد من المجموعة الولى مع أى فرد من المجموعة الثالثة )مجتمعين(   

شروط عامة لحدود التوقيع عن الشركة :  1/ تسرى الحدود المالية الموضحة أعلة على كافة المعاملت البنكية )

النقديه أو المصرفية( سواء مع البنوك أو غيرها من الشخاص الطبيعية أو العتبارية بما فى ذلك على سبيل 

المثال ل الحصر - التوقيع على أى عقد من عقود القرض بكافة انواعهم سواء كانت طويلة الجل او قصيرة الجل 

أوتسهيلت ائتمانية والتوقيع على أى أعتمادات أو مستندات أخرى وأتخاذ كافة الجراءات اللزمة لتمام ذلك مع 

أى من البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية أو شركات التأجير التمويلى أو غيرها .  2/ فيما يختص بالتوقيع 

على عقود الرهن بكافة أنواعها ومنها الرهن التجارى والعقارى والتوقيع على أى ضمانات تكون صلحية التوقيع 

لى فردين من المجموعة الولى و / أو الثالثة )مجتمعين(  3/ فيما يختص بفتح الحسابات البنكية مع أى من 

البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية تكون صلحية التوقيع لى فرد من أفراد المجموعة الولى مجتمعا مع أى 

فرد من أفراد المجموعة الثانية أو فردين من أفراد المجموعة الولى والثالثة )مجتمعين(  4/ ليحق لى فرد من 

أفراد المجموعة الولى أو المجموعة الثانية أو المجموعة الثالثة التوقيع منفردا
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1204 - شبير أكبر علي CHABBIR AKBAR ALY  مدير   المقيد برقم قيد    56834   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2012 برقم ايداع   4224 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2012  بــ :  عام- ويباشر المديرين وظائفهم 

لمدة غير محددة يمثل المديران الول والثاني  السيد / شبير اكبر علي  CHABBIR  AKBAR  ALY    و 

السيدة / اروى شبير اكبر علي  ARWA CHABBIR  AKBARALY  الشركة في علقتها مع الغير ولهما 

منفردين او مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعية العامة.ولهما منفردين او 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 وفتح حسابات واستصدار 

خطابات و شهادات الضمان وحق القتراض و الرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع و الرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها .ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق الفراج عن رأسمال الشركة من البنك ولهما حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر.

1205 - مصطفي المل محمد MUSTAFA MULLA MO HAMMED  مدير   المقيد برقم قيد    56834   

وتم ايداعه بتاريخ    26-02-2012 برقم ايداع   4224 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2012  بــ :  استقالة

1206 -  اروى شبير اكبر علي  ARWA CHABBIR  AKBARALY  مدير عام   المقيد برقم قيد    

56834   وتم ايداعه بتاريخ    26-02-2012 برقم ايداع   4224 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2012  بــ :  

1207 - سكينه معز دهنسورا  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    57223   وتم ايداعه بتاريخ    2012-03-15 

برقم ايداع   5742 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2012  بــ :  

1208 - معز شبير دهنسورا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57223   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2012 برقم ايداع   5742 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2012  بــ :  استقالة

1209 - شبير شفقة دهنسورا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57223   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2012 برقم ايداع   5742 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2012  بــ :  مع البقاء على الصلحيات 

لرئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب كما هى دون تغيير

1210 - منيرة شبير دهنسوا  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    57223   وتم ايداعه بتاريخ    2012-03-15 

برقم ايداع   5742 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2012  بــ :  

1211 - جورج منير اطناس ميخائيل  مدير   المقيد برقم قيد    50819   وتم ايداعه بتاريخ    2011-03-10 

برقم ايداع   4098 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2012  بــ :  استقالة

1212 - مجدى شوقى مترى  مدير   المقيد برقم قيد    50819   وتم ايداعه بتاريخ    10-03-2011 برقم 

ايداع   4098 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2012  بــ :  استقالة

1213 - احمد شاكر محمد شفيق ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    50819   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2011 برقم ايداع   4098 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2012  بــ :  استقالة

1214 - ايمن نصر طناس  مدير   المقيد برقم قيد    50819   وتم ايداعه بتاريخ    10-03-2011 برقم ايداع   

4098 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2012  بــ :  

1215 - نصر ايمن نصر طناس  مدير   المقيد برقم قيد    50819   وتم ايداعه بتاريخ    10-03-2011 برقم 

ايداع   4098 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2012  بــ :  

1216 - احمد حسن بيضون  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    68428   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-1985 برقم ايداع   8023 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2012  بــ :  تجديد مدة عضوية مجلس ادارة 

الشركة لمدة اخرى اعتبارا من تاريخ هذة الجمعية بذات تشكيل مجلس الدارة مع احتفاظ المجلس بكافة 

الصلحيات والسلطات الممنوحة له والمؤشر بها فى السجل التجارى للشركة

1217 - محمد احمد بيضون  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    68428   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-1985 برقم ايداع   8023 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2012  بــ :  

1218 - ديانا احمد بيضون  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    68428   وتم ايداعه بتاريخ    1985-12-03 

برقم ايداع   8023 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2012  بــ :  
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1219 - ندي احمد بيضون  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    68428   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-1985 برقم ايداع   8023 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2012  بــ :  

1220 - على جبالى محمد خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57566   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2012 برقم ايداع   7049 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2012  بــ :  استقالة

1221 - محمود جبالى محمد خليل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    57566   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-04-2012 برقم ايداع   7049 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2012  بــ :  

1222 - عصام جبالى محمد خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57566   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2012 برقم ايداع   7049 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2012  بــ :  

1223 - احمد عبد الغنى محمود يسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57566   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2012 برقم ايداع   7049 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2012  بــ :  

1224 - اسلم معاذ جبالى محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57566   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2012 برقم ايداع   7049 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2012  بــ :  

1225 - حسناء حسان ابو دان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    57596   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-04-2012 برقم ايداع   7183 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2012  بــ :  

1226 - ياسر عمار خوجه  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    57596   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-04-2012 برقم ايداع   7183 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2012  بــ :  

1227 - ابراهيم احمد ابراهيم سالم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57596   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2012 برقم ايداع   7183 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2012  بــ :  

1228 - جمال عبدالرحمن سيد احمد الحسانين  مصفى   المقيد برقم قيد    57693   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2012 برقم ايداع   7578 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2012  بــ :  وفاء ماعلى الشركة من ديون 

واستفياء مالها من حقوق ان وجد بيع مقولت اوعقار بأية طريق وبيع السيارات المملوكة الشركة تمثيل أمام 

القضاء وقبول الصلح والتحكيم

1229 - محمد الصادق جلل عبد السميع السيد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    57801   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2012 برقم ايداع   8008 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2012  بــ :  

1230 - احمد محمد عبد ا ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57801   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2012 برقم ايداع   8008 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2012  بــ :  

1231 - محسن محمد محى الدين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15710   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2005 برقم ايداع   10439 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2012  بــ :  التجديد لمجلس الدارة الحالى 

لمدة 3 سنوات من تاريخ التاشير بالسجل التجارى

1251 - احمد وليد حاج حماده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59678   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2012 برقم ايداع   15595 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2012  بــ :  

1252 - عمر مصطفى الويس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59734   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2012 برقم ايداع   15847 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2012  بــ :  ) تجديد مدة مجلس الدارة الى 

ثلث سنوات ( :

1253 - زكريا مصطفى الويس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59734   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2012 برقم ايداع   15847 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2012  بــ :  

1254 - عبد الفتاح مصطفى الويس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59734   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2012 برقم ايداع   15847 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2012  بــ :  

1255 - احمد فتحى على فتيحه النسر  مدير عام   المقيد برقم قيد    60112   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2012 برقم ايداع   17195 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2012  بــ :  مسئول للشركة

1256 - معتز بال محمد سعيد الحبش  مدير   المقيد برقم قيد    60535   وتم ايداعه بتاريخ    2012-09-13 

برقم ايداع   18828 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2012  بــ :  استقاله
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1232 - مجدى عادل زكى اسعد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    14497   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2005 برقم ايداع   6488 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2012  بــ :  - يكون حق الدارة والتوقيع 

والبيع فى جميع ما يخص الشركة من ممتلكات من ) عقارات وسيارات ( والمسئولية أمام الجهات الرسمية وابرام 

العقود والتعاملت مع البنوك المصرية وابرام العقود وطلب القروض والتوقيع على عقود القروض والرهن وكافة 

المستندات والجراءات الخاصة بذلك للشريك المتضامن ) مجدى عادل زكى اسعد ( , كما يحق له حق بيع ما 

يخص الشركة من ممتلكات وعقارات وسيارات , كما تم التفاق بين الشركاء إنه يحق للشريك المتضامن ) مجدى 

عادل زكى اسعد( منفردا الحق فى توكيل وتفويض الغير فى التوقيع نيابه عنه أمام الجهات الحكومية والرسمية 

مثل ) الضرائب - الجمارك - التأمينات - السجل الصناعى -  السجل التجارى - البنوك - امام جهاز مدينة العبور 

( وذلك بتوكيل او تفويض خاص وحديث ومخصص لما تم التوكيل او التفويض فيه دون غيره .

1233 - محمد صبحي عبد ا فرج  مدير فرع   المقيد برقم قيد    58668   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2012 برقم ايداع   11301 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2012  بــ :  بدل من السيد /صالح لطفى 

صالح شعراوى

1234 - محمد صلح درويش عوض  مدير فرع   المقيد برقم قيد    58668   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2012 برقم ايداع   11301 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2012  بــ :  استقالة

1235 - احمد علي سيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    58668   وتم ايداعه بتاريخ    29-05-2012 برقم 

ايداع   11301 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2012  بــ :  بدل من السيد/ محمد صلح درويش عوض

1236 - سيمون خير اسرائيل جرس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    58668   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2012 برقم ايداع   11301 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2012  بــ :  استقالة

1237 - هاني محمد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    58668   وتم ايداعه بتاريخ    29-05-2012 برقم 

ايداع   11301 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2012  بــ :  بدل من السيده/ امال عبد الحليم حسن الخشاب

1238 - امال عبد الحليم حسن الخشاب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    58668   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2012 برقم ايداع   11301 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2012  بــ :  استقالة

1239 - صالح لطفى صالح شعراوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    58668   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2012 برقم ايداع   11301 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2012  بــ :  استقالة

1240 - ايهاب سعد محمود عثمان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    58723   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-05-2012 برقم ايداع   11574 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2012  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات - تفويض رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب فى التوقيع على عقود الشراء 

والقتراض والرهن

1241 - سوسن محمد متولى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9272   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2002 برقم ايداع   5560 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2012  بــ :  خروج للوفاة

1242 - عمرو حسن احمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    9272   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2002 برقم ايداع   5560 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2012  بــ :  مع استمرار نفس الختصاصات 

الواردة فى السجل التجارى للشركة لمجلس الدارة كما هى

1243 - عماد حسن احمد سليمان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    9272   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2002 برقم ايداع   5560 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2012  بــ :  

1244 - كريم عماد حسن احمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9272   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2002 برقم ايداع   5560 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2012  بــ :  

1245 - يوسف عمرو حسن احمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9272   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2002 برقم ايداع   5560 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2012  بــ :  

1246 - ياسر عمر حاج حماده  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    59678   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2012 برقم ايداع   15595 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2012  بــ :  

1247 - فاطمة الزهراء وليد حاج حمادة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59678   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2012 برقم ايداع   15595 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2012  بــ :  منتدب

1248 - محمد وسيم وليد حاج حماده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59678   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2012 برقم ايداع   15595 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2012  بــ :  
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1249 - وليد عمر حاج حماده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59678   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2012 برقم ايداع   15595 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2012  بــ :  ** تجديد مدة مجلس الدارة

1250 - عمر حاج حماده  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59678   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2012 برقم ايداع   15595 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2012  بــ :  يملك حق التوقيع علي 

معاملت الشركة وتعهداتها رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة وأعضاء مجلس الدارة) مجتمعين او 

منفرين  ( - ولرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة وأعضاء مجلس الدارة )مجتمعين او منفردين( 

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والعمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم - وللسيد  رئيس مجلس الدارة /  وليد عمر حاج حمادة   , والسيد  نائب رئيس 

مجلس الدارة /  عمر حاج حمادة , واعضاء مجلس الدارة السيد / احمد وليد حاج حمادة , والسيد/ محمد وسيم 

وليد حاج حمادة ,  )منفردين او مجتمعين( لهم الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح وغلق الحسابات والتوقيع علي الشيكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس مال 

الشركة من البنك وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها - 

ولهم حق التوقيع على عقود الشراء للموال المنقولة وغير المنقولة باسم الشركة ولصالحها . ولهم الحق في تعين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  ولهم ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة  بالنقد  أو بالجل ولهم حق التوقيع على عقود الشتراك في تأسيس الشركات وكذلكلهم 

الحق في أن يعينوا عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة ولهم حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  ) مجتمعين او منفردين ( -وللسيد  رئيس مجلس الدارة /  وليد عمر حاج 

حمادة   , والسيد  نائب رئيس مجلس الدارة /  عمر حاج حمادة , واعضاء مجلس الدارة السيد / احمد وليد حاج 

حمادة , والسيد/ محمد وسيم وليد حاج حمادة ,  )مجتمعين( الحق في القتراض والرهن وحق بيع اصول الشركة 

المنقولة والغير منقولة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالح الشركة وكذلك للغير ولهم 

حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

1257 - محمد محسن سعيد المصرى  مدير   المقيد برقم قيد    60535   وتم ايداعه بتاريخ    2012-09-13 

برقم ايداع   18828 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2012  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة . 

يمثل الشركه فى علقتها مع الغير كل من/ هشام عزو يونس و محمد محسن سعيد المصرى ولهم منفردين او 

مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيماعداماإحتفظ به صراحةعقد الشركه أو 

القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه .وللمديران مجتمعين أومنفردين حق التعامل بإسم الشركه وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم 

الشركه وضمن أغراضها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق 

قبض ودفع المبالغ وتقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر - 

وللمديران هشام عزو يونس و محمد محسن سعيد المصرى مجتمعان فقط حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والبضائع والمهمات والخامات والسيارات بإسم الشركة ولمصلحتها 

وكذلك حق التوقيع على عقود القروض والرهون واخذ التسهيلت الئتمانية كل ذلك بإسم الشركه ولمصلحتها . 

وللمدير المصرى السيد/ اسلم ايهاب محمد جميل حق تمثيل الشركة امام الغير فى العمال الدارية المتعلقة 

بتسيراعمال الشركة وكذلك العلقات العامة والخارجية للشركة بصفته المديرالدارى .

1258 - هشام عزو يونس  مدير   المقيد برقم قيد    60535   وتم ايداعه بتاريخ    13-09-2012 برقم ايداع   

18828 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2012  بــ :  

1259 - اسلم ايهاب محمد جميل درويش  مدير   المقيد برقم قيد    60535   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2012 برقم ايداع   18828 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2012  بــ :  

1260 - نورا ابراهيم احمد الجابرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60757   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2012 برقم ايداع   19762 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2012  بــ :  

1261 - عمرو عبد الحميد احمد مطاوع  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    60757   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-09-2012 برقم ايداع   19762 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2012  بــ :  
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1262 - محمد ابراهيم احمد بيومى الجابرى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60757   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-09-2012 برقم ايداع   19762 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2012  بــ :  

1263 - منال مصطفى اسماعيل الجوهرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60757   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2012 برقم ايداع   19762 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2012  بــ :  

1264 - محمد احمد حمدى عبد العزيز العشرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60757   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-09-2012 برقم ايداع   19762 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2012  بــ :  

1265 - تركى محمد بدر سراقبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60757   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2012 برقم ايداع   19762 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2012  بــ :  

1266 - مجدى يوسف احمد منصور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60836   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2012 برقم ايداع   20036 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2012  بــ :  البقاء على تشكيل مجلس 

الدارة وتجديد مدة مجلس الدارة لثلث سنوات اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية فى 31 / 3 / 2021 مع البقاء 

على كافة اختصاصات رئيس مجلس الدارة الواردة بالسجل التجارى .

1267 - عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61292   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-10-2012 برقم ايداع   21775 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2012  بــ :  - ممثل شركة رواد 

السياحة -  الشيكات الصادرة من الشركة )بدون حد أقصى(  تحمل توقيعين معا من  السماء التالية  )1(  السيد 

الستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس الدارة )توقيع أول(. )2(  السيد المهندس/ جمال 

محمود عبد اللطيف محجوب  العضو المنتدب )توقيع ثان(.   )3(  توقيع السيد/ عبد الرحمن بكر  المدير المالى )

توقيع ثان مع أى من العضو المنتدب أو رئيس مجلس الدارة(. 3- يكون تمثيل الشركة لدى البنوك وحق طلب 

دفتر الشيكات والتوقيع على كافة المراسلت والمكاتبات وربط الودائع وتسييل وشراء أذون الخزانة وبيعها وإجراء 

التحويلت الداخلية والخارجية وكافة المعاملت البنكية  على أن تحمل المكاتبات توقيعين مجتمعين من السماء 

الثلثة السابقة وذلك بدون حد أقصى .

1268 - جمال محمود عبد اللطيف محجوب  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    61292   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2012 برقم ايداع   21775 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2012  بــ :  -  ممثل شركة رواد السياحة

1269 - على محمود عبد اللطيف محجوب  ممثل   المقيد برقم قيد    61292   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2012 برقم ايداع   21775 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2012  بــ :  - ممثل شركة رواد السياحة

1270 -  محمد عبد الناصر حامد محمود  ممثل   المقيد برقم قيد    61292   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2012 برقم ايداع   21775 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2012  بــ :  ممثل شركة رواد السياحة

1271 -  حسين سيد محمد أبو سعـده  ممثل   المقيد برقم قيد    61292   وتم ايداعه بتاريخ    2012-10-18 

برقم ايداع   21775 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2012  بــ :  - ممثل شركة رواد السياحة

1272 -  سمر عبد الرزاق مصطفى  ممثل   المقيد برقم قيد    61292   وتم ايداعه بتاريخ    2012-10-18 

برقم ايداع   21775 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2012  بــ :  - ممثل شركة مصر للفنادق

1273 - نادر على عبد ا الشاعـر  ممثل   المقيد برقم قيد    61292   وتم ايداعه بتاريخ    2012-10-18 

برقم ايداع   21775 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2012  بــ :  -  ممثل صندوق السياحة

1274 - أكرم أحمد كمال  ممثل   المقيد برقم قيد    61292   وتم ايداعه بتاريخ    18-10-2012 برقم ايداع   

21775 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2012  بــ :  -  ممثل شركة رواد مصر للستثمار السياحى

1275 - ممثل شركة الوادى الجديد للستثمار السياحى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61292   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-10-2012 برقم ايداع   21775 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2012  بــ :  

1353 - فريدة محمد فريد فؤاد خميس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46768   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-1983 برقم ايداع   663 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2013  بــ :  

1354 - محمد محمد فريد فؤاد خميس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46768   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-1983 برقم ايداع   663 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2013  بــ :  

1355 - علء رائد هاشم يحيى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46768   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-1983 برقم ايداع   663 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2013  بــ :  

1356 - نجوى عبد الوهاب  عزمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46768   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-1983 برقم ايداع   663 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2013  بــ :  
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1357 - محمد بشري عبدالمنعم الصاوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46768   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-1983 برقم ايداع   663 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2013  بــ :  

1276 - عبدا كامل هاشم احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61854   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2012 برقم ايداع   23691 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2012  بــ :  الموافقة بالجماع على إعادة 

تشكيل مجلس الدارة على النحو الوارد بمحضر اجتماع مجلس الدارة المنعقد بتاريخ 10 /10 /2021م وتجديد 

تعيينه لفترة اخري .وافق السادة الحاضرون بالجماع على أن تكون صلحيات الدارة والتوقيع عن الشركة للسيد/ 

عبدا كامل هاشم احمد  رئيس مجلس الدارة في سبيل تحقيق غرض الشركة وله في سبيل ذلك حق التوقيع أمام 

كافة البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والبنكية على الشيكات والسحب واليداع وإجراء التحويلت البنكية 

والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية والقروض والرهون بكافة أنواعها وإجراء كافة المعاملت البنكية وله 

أيضاً حق الدارة والتوقيع عن الشركة وتمثيلها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية الرسمية وغير الرسمية 

والغير  وتمثيل الشركة أمام القضاء والتصالح والبراء والتنازل والقرار وله كافة السلطات والصلحيات لتحقيق 

أغراض الشركة وله حق التصرف في أصول وممتلكات الشركة الثابتة والمنقولة بكافة أنواع التصرفات بالبيع 

والشراء للنفس او الغير وبيع السيارات المملوكة للشركة وله حق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 

ومصلحة الضرائب المصرية والجمارك, وله حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها وإبرام كافة العقود 

والصفقات والمشارطات وله الحق في تعيين المديرين أو الوكلء المفوضين والتوقيع علي عقود الشراكة وتأسيس 

الشركات , وله الحق في توكيل أو تفويض الغير أو أحد أعضاء مجلس الدارة في كل أو بعض ما ذكر- يملك حق 

التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس 

الدارة, ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن 

الشركة منفردين أو مجتمعين.  لرئيس مجلس الدارة في سبيل تحقيق غرض الشركة حق التوقيع أمام كافة البنوك 

والمصارف والمؤسسات المالية والبنكية على الشيكات والسحب واليداع وإجراء التحويلت البنكية والتوقيع على 

عقود التسهيلت الئتمانية والقروض والرهون بكافة أنواعها وإجراء كافة المعاملت البنكية وله أيضاً حق الدارة 

والتوقيع عن الشركة وتمثيلها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية الرسمية وغير الرسمية والغيروله حق التوقيع 

على عقود بيع أصول وممتلكات الشركة الثابتة والمنقولة بكافة أنواع التصرفات وبيع السيارات المملوكة للشركة 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله حق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة الضرائب 

المصرية والجمارك.  وله حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها وإبرام كافة العقود والصفقات والمشارطات 

وله الحق في تعيين المديرين أو الوكلء المفوضين والتوقيع علي عقود الشراكة وتأسيس الشركات وتمثيل الشركة 

أمام القضاء والبراء والتنازل والتصالح والقرار. ويملك حق التوقيع على عقود الشتراك في تأسيس الشركات. 

وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر, ولرئيس مجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين 

أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

1290 - رمضان شوقى عبد العزيز العوضى  مدير معين   المقيد برقم قيد    64114   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2013 برقم ايداع   3540 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2013  بــ :  ايماءا الى خطاب اللجنة رقم 

1075 بتاريخ 2022/4/10 و خطاب اللجنة رقم 1239 بتاريخ 2022/4/26 بشان شركة مستشفى الشروق 

2000 لتصحيح سجل تجارى رقم 64114 استثمار القاهرة و المتضمن اضافة كل من الدكتور / رمضان شوقى 

عبد العزيز العوضى مدير المركز و الستاذ / ذكى حسين حسين سرحان ) مدير مالى و ادارى للمركز ( 

مجتمعين امام جميع البنوك العاملة ج م ع و للول حق التوقيع على معاملت المركز و متعهداته و له حق تعيين 

عدة مديري او وكلء  مفوضين و ان يوقع عن المركز منفردا و له كافة الصلحيات و التفاقات فى ادارة المركز 

و التعامل مع جميع الجهات الخارجية باسمة و فى حدود اغراضة و فيما عدا ذلك من اختصاصات يتم الرجوع 

الى اللجنة

1291 - امجد فؤاد محمد سلطان سلم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    64645   وتم 

ايداعه بتاريخ    07-03-2013 برقم ايداع   5114 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2013  بــ :  تمت الموافقة 

على التجديد لمجلس ادارة الشركة الحالى لمدة ثلث سنوات قادمة

1292 - هانى احمد على صالح البرى  مدير   المقيد برقم قيد    64840   وتم ايداعه بتاريخ    2013-03-14 

برقم ايداع   5804 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2013  بــ :  تنفيذى للشركة على ان يكون له ذات الصلحيات 

و الختصاصات السابق منحها له
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1293 - محمد علء الدين محمد خيرت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    64840   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2013 برقم ايداع   5804 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2013  بــ :  استقالة

1294 - السيد جمال عطال عبد الشهيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    65174   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2013 برقم ايداع   7064 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2013  بــ :  

1295 - محمد سراج الدين عواض  مدير فرع   المقيد برقم قيد    65174   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2013 برقم ايداع   7064 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2013  بــ :  

1296 - سامح خلف شحاته  مدير فرع   المقيد برقم قيد    65174   وتم ايداعه بتاريخ    27-03-2013 برقم 

ايداع   7064 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2013  بــ :  

1297 - حسين محمد سلمه سالم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    65174   وتم ايداعه بتاريخ    2013-03-27 

برقم ايداع   7064 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2013  بــ :  

1298 - سلوى انور محمد حامد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    65383   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-04-2013 برقم ايداع   7814 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2013  بــ :  

1299 - هشام عبد الحميد على الدسوقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    65383   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2013 برقم ايداع   7814 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2013  بــ :  

1300 - اشرف محمد صادق توكل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    65383   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2013 برقم ايداع   7814 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2013  بــ :  

1277 - محمد سعيد عبد الرزاق بويضاني  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61892   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2012 برقم ايداع   23838 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2012  بــ :  بموجب الجمعيه العامه العاديه 

المنعقدة  بتاريخ 09/05/2022 والمعتمد من الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 12/05/2022 تم 

التي :-  اول : تجديد تعيين مجلس ادارة الشركة ثلثه سنوات جديده بالتشكيل التالي :  جواز السفر  تاريخ الميلد  

الصفة  الجنسيه  السم  N 013164766  16/1/1977  رئيس مجلس الدارة  سوري  محمد سعيد عبد الرزاق 

N  بويضاني  96139221  06/09/1978  عضو مجلس الداره  سويدي  عماد الدين ممدوح الجوة

01/04/1979  013614154   عضو منتدب  سوري  محمد باسم عبد الرزاق بويضاني   ويكون  

اختصاصاته علي النحو التالي يملك حق التوقيع علي معاملت الشركه وتعهداتها  كل شخص مفوض بالتوقيع علي 

هذه التعاملت والتعهدات من مجلس الداره ولمجلس الداره  الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين 

وان يخولهم  ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين لرئيس مجلس الداره  والعضو المنتدب مجتمعين 

اومنفردين  حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص  بكافة اشكالهم وكل ذالك باسم الشركه وضمن اغرضها  ولمصلحتها والحق في 

تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ  وتوقيع وتحويل  وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه 

بالنقد والجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر و لرئيس مجلس الداره والعضو المنتدب 

مجتمعين  او منفردين حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع و الرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولمصلحتها  وكذلك حق التوقيع علي عقود القرض والرهن 

وكذالك  التعامل مع جميع البنوك والمصارف  من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

واصدار خطابات وشهادات الضمان  وكافة صور  التعامل مع جميع البنوك والمصارف وجميع ما سبق  باسم 

الشركه ولمصلحتها وضمن غرضها .

1278 - محمد اشرف احمد حسن خليل  مدير   المقيد برقم قيد    61964   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2012 برقم ايداع   24266 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2012  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم 

لمده غير محددة

1279 - خالد فؤاد محمدابراهيم المنديشى  مدير   المقيد برقم قيد    61964   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2012 برقم ايداع   24266 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2012  بــ :  
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1286 - محمد كمال الحسانين القرعه  مدير   المقيد برقم قيد    63163   وتم ايداعه بتاريخ    2013-01-03 

برقم ايداع   308 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2013  بــ :  و يباشر المدير وظيفته لمده غير محدده - يمثل 

المدير الشركة فى علقته مع الغير وله فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا 

مااحتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  وللمدير الحق فى التوقيع على كافة 

عقود القتراض والرهن بكافة انواعها لكافة اصول الشركة بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او للغير, 

وامام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة بذلك , وله الحق فى توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح 

البنوك او الغير , وله الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومة 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكافة صورالتعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وحق القتراض والرهن وبيع اصول الشركة 

وله حق توكيل وتفويض وكفالة الغير لصالح البنوك فى كل او بعض ما ذكر.    وللشريك السيد / احمد صلح 

الدين عبد العزيز مجتمعا مع احد الشركاء وهم محمد كمال الحسانين القرعه )  محمد حنيدق محمود عبد العاطي , 

أسامه فخرى محمود محمد زهيرى , محمود علي علي حسين الفقي من غير المديرين ( الحق فى التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات 

وشهادات الضمان ولهما حق تفويض  او توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر.

1287 - عمر محمد نبيه على البلتاجى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63489   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2013 برقم ايداع   1435 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2013  بــ :  استقالة

1288 - صفوت مصطفى درويش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63489   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2013 برقم ايداع   1435 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2013  بــ :  استقالة

1289 - نور الدين محمد نور الدين محى الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63489   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-01-2013 برقم ايداع   1435 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2013  بــ :  استقالة

1362 - محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    46768   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-02-1983 برقم ايداع   663 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2013  بــ :  

1363 - رشاد ابراهيم رشاد ابراهيم  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    46768   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-02-1983 برقم ايداع   663 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2013  بــ :  

1364 - محمد محمد جميل عبدالستار عبدالحكيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46768   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-02-1983 برقم ايداع   663 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2013  بــ :  
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1280 - دينا هيزر حمدى حسن شريف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62566   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2012 برقم ايداع   26323 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2012  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

جديدة ظرا لنتهاء مدته . تكون صلحيات واختصاصات مجلس الدارة بشأن تمثيل الشركة والتوقيع عنها 

كالتالي:   اول: يكون للستاذة/ دينا هيذر حمدى حسن شريف رئيس مجلس الدارة حق تمثيل الشركة امام القضاء 

ثانياً :  يكون لكل من  للستاذة/ دينا هيذر حمدى حسن شريف بصفتها  رئيس مجلس الدارة و  الستاذ / محمد 

حسن حسن القل بصفته  عضو مجلس ادارة منفردين او مجتمعين  الحق فى  تمثيل الشركة و التعامل باسمها  

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية  وغير الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص وقطاع العمال  

بكافة اشكالهم وكذلك  التوقيع عنها و تقديم و استلم كافة الطلبات و التعهدات و القرارات و الشهادات و 

المستندات و التراخيص الى كافة الوزارات و الهيئات و الدارات و المصالح  والتوقيع عنها امام الجهات 

الحكومية و غير الحكومية,والهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة, و الهيئة العامة للرقابة المالية , وشركة 

مصر للمقاصة و اليداع و القيد المركزى وامام جميع شركات المرافق )الكهرباء,الغاز, المياه والصرف الصحى 

, التليفون , الشركة المصرية للتصالت , شركات الهاتف المحمول , شركات نقل البيانات )النترنت( , ولهم 

الحق فى التوقيع على كافة العقود المبرمة من الشركة امام الشهر العقارى كما لهم الحق فى التوقيع على عقود 

التأسيس والشهار والتعديل والتخارج والفسخ  امام الشهر العقارى و السجل التجارى , والغرفة التجارية 

والضرائب  ومأموريتها وتمثيل الشركة امام  الهيئة القومية للتأمينات الجتماعية والعلمات التجارية و النماذج 

الصناعية , و الغرف التجارية , و اتحاد الصناعات المصرية  , و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 

الواردات  ,  و المحافظات و اجهزة المدن و مصلحة الجمارك و المرور ونيابات المرور, وهيئة المجتمعات 

العمرانية وهيئة البنية التعليمية  كما لهم الحق فى   التعامل باسم الشركة و القيام بأعمال الدارة اليومية و تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها و تحديد المكافات 

لجميع الموظفين فى الشركة  و التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها  العقارية  و ابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل , و قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  وكذلك لهم مجتمعين الحق 

فى  التعامل مع جميع البنوك والمصارف و التوقيع لدى  جميع البنوك  فيما يخص المعاملت البنكية من سحب 

وايداع و التوقيع على الشيكاتوفتح الحسابات الجارية وحسابات الودائع  و اصدار دفاتر الشيكات و اصدار كشوف 

الحسابات من البنوك و فتح و غلق الحسابات البنكية ,و التوقيع و التحويل للمعاملت المالية اللكترونية عبر 

النترنت والفراج عن راس المال  وحق القتراض  والتوقيع على عقود القتراض والرهن والكفاله وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها  ولهما الحق فى  تفويض و توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر.

1281 - محمد حسن حسن القل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62566   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2012 برقم ايداع   26323 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2012  بــ :  

1282 - وليد انسى حسين ناجى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62566   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2012 برقم ايداع   26323 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2012  بــ :  

1283 - نهال يوسف عبدالعزيز شرارة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62566   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2012 برقم ايداع   26323 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2012  بــ :  

1284 - فريد حبيب صليب مرجان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62814   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2012 برقم ايداع   27167 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2012  بــ :  تجديد مدة مجلس ادارة الشركة

1285 - أسامة بركات محمد جنيدي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    60377   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-09-2012 برقم ايداع   18173 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2013  بــ :  يكون للسيد / أسامة 

بركات محمد جنيدي رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب الحق فى التصالح والتنازل عن القضايا المقامه من او 

ضد الشركة والقرار بذلك امام جهات القضاء وله الحق فى توكيل المحامين فيما سبق

1301 - عزت فتحى عبدالرحمن محمد فارس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17275   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-12-2005 برقم ايداع   17988 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2013  بــ :  يملك حق الداره 

والتوقيع علي المعاملت الشركه وتعمد انها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس 

الداره ولمجلس الداره الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن 

الشركه منفردين او مجتمعين وقد تم تعيين الستاذه/ايناس محمد حامد مديرا مسئول من الناحيه الفنيه والسياحيه
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1302 - ضحي فوزي شريف اغا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    65865   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2013 برقم ايداع   9539 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2013  بــ :  

1303 - محمد رامى ابراهيم رضوان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    65865   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2013 برقم ايداع   9539 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2013  بــ :  استقالة

2477 - احمد ابو الفتوح محمد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    141051   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2019 برقم ايداع   43481 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2019  بــ :  

2478 - حسام الدين عبدالوهاب على محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    141179   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-10-2019 برقم ايداع   43857 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2019  بــ :  ممثل عن شركة 

مصر ابو ظبى للستثمارات العقارية - تفويض اللواء / مجدى يوسف حسين العضو المنتدب بالتوقيع على عقود 

البيع للصول المنقولة للشركة ماعدا اصول دريم لند تنفيذا لقرار الجمعية العامة العادية

2479 - شريف احمد احمد محمد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    141331   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2019 برقم ايداع   44488 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2019  بــ :  

1304 - اسماعيل محمد رضوان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    65865   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2013 برقم ايداع   9539 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2013  بــ :  تعديل صلحيات التوقيع عن 

الشركة لتصبح علي النحو التالي : يملك جق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع 

علي هذة المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق في ان يعيين عدة مديرين او وكلء 

مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين - وللسيد/ اسماعيل محمد رضوان 

والسيد/ محمد اسماعيل رضوان )منفردين او مجتمعين( حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم 

الشركة و ضمن اغراضها و كذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع 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 الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل - وللسيد/ اسماعيل محمد رضوان - رئيس مجلس الدارة الحق في التوقيع علي عقود تأسيس الشركات 

وتحرير العقود اللزمة لذلك والتوقيع علي كافة العقود المذكورة لتأسيس الشركات امام مكاتب توثيق الشهر 

العقاري ومصلحة السجل التجاري والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والهيئة العامة 

للرقابة المالية ووزارة الخارجية ووزارة العدل وامام مصلحة الضرائب ولتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام 

مكاتب تصديقات وزارة الخارجية وامام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وعموما في اتخاذ كافة ما يلزم 

لتاسيس الشركات وله الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر وللسيدة/ ضحي فوزي شريف اغا – عضو 

مجلس الدارة التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات بحد اقصي عشرون 

الف جنية مصري ولرئيس مجلس الدارة حق تمثيل الشركة امام القضاء ولهم )مجتمعين أو منفردين( الحق في 

كفالة الغير والتوقيع علي كافة عقود البيع والقتراض والرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فيها من ثابت 

أو منقول وذلك للنفس أو للغير والتوقيع علي عقود التأجير التمويلي والقرارات والمستندات المتعلقة بها أمام جميع 

شركات التأجير التمويلي وأمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بذلك ولهم منفردين حق توكيل او تفويض 

الغير فى كل أو بعض ما ذكر

1305 - محمد اسماعيل رضوان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    65865   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2013 برقم ايداع   9539 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2013  بــ :  

1306 - محمد جمال محرم محمود محرم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    66377   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2013 برقم ايداع   11296 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2013  بــ :  ممثل عن شركه ام جى ام 

للستشارات الماليه و البنكيه ) استقالة ( .

1307 - طارق محمد محمد الشرقاوى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    66377   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2013 برقم ايداع   11296 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2013  بــ :  ممثل عن شركه ام جى ام 

للستشارات الماليه و البنكيه ) استقالة ( .
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1308 - محمد حسين محمد ماجد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    66377   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2013 برقم ايداع   11296 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2013  بــ :  ) استقالة ( .

1309 - اشرف فتحى احمد رضوان بيبرس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    66377   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2013 برقم ايداع   11296 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2013  بــ :  ) استقالة ( .

1310 - محمد مصطفى كمال محمد جاد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    66377   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2013 برقم ايداع   11296 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2013  بــ :  ) استقالة ( .

1311 - يسرا حاتم عصام الدين جامع  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    66377   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-05-2013 برقم ايداع   11296 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2013  بــ :  ) استقالة ( .

1312 - سامويل جيمس كيليون بارنيت  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    67077   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-06-2013 برقم ايداع   13746 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2013  بــ :  - ممثل عن 

شركة ام بي سي غروب هولدينغز ليمتد - تجديد وتمديد مدة مجلس الدارة .

1313 - مصطفي السيد محمود متولي  مدير عام   المقيد برقم قيد    67077   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2013 برقم ايداع   13746 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2013  بــ :  استقالة . والغاء كافة 

التفويضات والتوقيعات الممنوحة له .

1314 - مارك انطوان داليوان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    67077   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-06-2013 برقم ايداع   13746 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2013  بــ :  ممثلعن شركة ام 

بي سي غروب هولدينغز ليمتد - استقالة

1315 - حسام الدين محمد سعيد النوري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    67077   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2013 برقم ايداع   13746 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2013  بــ :  ممثل عن شركة ام بي سي 

غروب هولدينغز ليمتد

1316 - بيتر جيرمي سميث  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    67077   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2013 برقم ايداع   13746 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2013  بــ :  ممثل عن ام بي سي استوديوز 

منطقة حرة ش.ذ.م.م

1317 - جون ريتشارد ويتهيد JOHN RICHARD WHITEHEAD  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

67077   وتم ايداعه بتاريخ    16-06-2013 برقم ايداع   13746 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2013  بــ :  

ممثل عن شركة ام بي سي منطقة حرة - ش.ذ.م.

1358 - محمد مصطفى فايز احمد حبلص  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46768   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-1983 برقم ايداع   663 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2013  بــ :  

1359 - كمال على محمود الراعى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46768   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-1983 برقم ايداع   663 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2013  بــ :  استقاله

1360 - عمرومحمود فوزى محمد فؤاد خميس  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    46768   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-02-1983 برقم ايداع   663 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2013  بــ :  

1361 - محمد عادل عظيم محمد عبد العظيم  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    46768   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-02-1983 برقم ايداع   663 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2013  بــ :  
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1318 - ماجد محسن احمد حسن صالح  مدير عام   المقيد برقم قيد    67077   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2013 برقم ايداع   13746 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2013  بــ :  للشركة بالصلحيات التية . 1 

- التوقيع على كافة أنواع العقود مع الشركات والمؤسسات والمقاولين والفراد, وعقود الدارة, والتي ل تزيد 

قيمتها عن مبلغ 100000 دولر امريكى )مائة ألف دولر أمريكي( او ما يعادله بالجنيه المصري وذلك وفقا 

لنظمة توقيع العقود المعمول بها في الشركة. 2 - التوقيع نيابةً عن الشركة وتمثيلها لدى الغير بما في ذلك على 

سبيل المثال وليس الحصر جميع الهيئات والجهات الرسمية والحكومية وغير الحكومية, وسلطات المطارات 

والموانئ وقرية البضائع بجميع فروعها وأقسامها ومؤسساتها شاملةً سلطات الهجرة, ومكاتب العمل, والهيئة 

القومية للتأمين الجتماعى, ومدينة النتاج العلمى, والمنطقة الحرة العلمية بمدينة السادس من أكتوبر 

ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق, وهيئة الرقابة على المصنفات, وأقسام الشرطة, ووزارة الخارجية, ومصلحة 

الضرائب بكافة مكاتبها, وغرف التجارة, والدفاع المدني, ومصلحة الجمارك بجميع فروعها, ونيابات المرور 

وكافة جهات المرور وإداراتها ومكاتبها, واتحاد الذاعة والتليفزيون, ووزارة التصالت, وهيئات الماء 

والكهرباء, والسفارات والقنصليات وإدارة العلمات التجارية والنماذج الصناعية وبراءات الختراع وكافة الهيئات 

المختصة بحقوق الملكية الفكرية. 3- تقديم الطلبات والمستندات والحصول على تراخيص العمل, والتأشيرات, 

وتصاريح القامة امام كافة الجهات المختصة ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بكافة أقسامها وامام كافة 

الجهات الحكومية المختصة المسئولة عن القامات والتأشيرات, وتحويل تأشيرات الزيارة إلى تصاريح إقامة, 

وتجديد وتمديد وإلغاء وتحويل التأشيرات والتوقيع على كافة النماذج اللزمة لذلك . 4- حفظ السجلت الداخلية 

طبقاً للسياسات التي تطبقها الشركة.

1319 - سيد محمد عبدالسميع حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    58349   وتم ايداعه بتاريخ    

13-05-2012 برقم ايداع   10021 تم التأشير فى تاريخ 25-06-2013  بــ :  

1320 - عمرو عصام السيد جوده عبد العال  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    58349   وتم ايداعه بتاريخ    

13-05-2012 برقم ايداع   10021 تم التأشير فى تاريخ 25-06-2013  بــ :  

1321 - مصطفي عصام السيد جودة عبد العال  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    58349   وتم ايداعه بتاريخ    

13-05-2012 برقم ايداع   10021 تم التأشير فى تاريخ 25-06-2013  بــ :  

1322 - هاله مصطفى ابراهيم عزام  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    58349   وتم ايداعه بتاريخ    

13-05-2012 برقم ايداع   10021 تم التأشير فى تاريخ 25-06-2013  بــ :  خروج

1323 - أحمد محمد عبد الفتاح  شريك موصى   المقيد برقم قيد    58349   وتم ايداعه بتاريخ    

13-05-2012 برقم ايداع   10021 تم التأشير فى تاريخ 25-06-2013  بــ :  خروج

1324 - شحاته عقيلى محمد عبد المجيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    58349   وتم ايداعه بتاريخ    

13-05-2012 برقم ايداع   10021 تم التأشير فى تاريخ 25-06-2013  بــ :  
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1325 - عصام السيد جوده عبد العال  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    58349   وتم ايداعه بتاريخ    

13-05-2012 برقم ايداع   10021 تم التأشير فى تاريخ 25-06-2013  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين السيد / عصام السيد جوده عبد العال و السيد / سيد محمد 

عبد السميع حسن و السيد / شحاته عقيلي محمد عبد المجيد  مجتمعين او منفردين ولهم   الحق في  التعامل باسم 

الشركة وضمن أغرضها إمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص  

ووزارة السياحه وغرفة  شركات السياحه والضرائب والهيئة العامه للتأمينات والسجل التجاري و مصلحة الشهر 

العقاري  ومصلحة الجمارك  وادارت المرور بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركه وضمن اغراضها 

ولصالحها  ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي  ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك لهم  مجتمعين فقط الحق في التوقيع القرض النقدي 

فقط   والرهن والبيع والتنازال الصول العقاريه اما   حق التوقيع علي عقود شراء وبيع السيارات بالنقد او 

التقسيط والتعامل مع ادارات المرور والجمارك  والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واسصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف للشركاء المتضمانين السابقين بشرط 

اجتماع شريكين علي القل معا  ولسيد / عمرو عصام السيد جوده عبد العال و السيد / مصطفي  عصام السيد 

جوده عبد العال مجتمعين او منفردين حق صرف الشيكات والتعامل مع المرور والجمارك والضرائب و والهيئة 

العامه للتأمينات تأمينات ووزارة السياحة وغرفة شركات السياحه  وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو 

بعض ما ذكر مع بقاء السيد / ابوبكر احمد ابراهيم عبيد المدير المسئول من الناحية السياحيه

1326 - نيتن كومار بابنا Nitin Kumar Bapna  مدير   المقيد برقم قيد    67350   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2013 برقم ايداع   14937 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2013  بــ :  استقالة

1327 - امير على جولبارج  Amir Ali Golbarg  مدير   المقيد برقم قيد    67350   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2013 برقم ايداع   14937 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2013  بــ :  

1328 - عماد على عبد الحفيظ عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    67350   وتم ايداعه بتاريخ    2013-06-27 

برقم ايداع   14937 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2013  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة

1329 - ستيفن اندرو شوجناكى Stephen Andrew Chojnacki  مدير   المقيد برقم قيد    67350   وتم 

ايداعه بتاريخ    27-06-2013 برقم ايداع   14937 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2013  بــ :  

1330 - ايمانويل جود ديليبراج راجاكارير  Emmanuel jude dillipraj  مدير   المقيد برقم قيد    67350   

وتم ايداعه بتاريخ    27-06-2013 برقم ايداع   14937 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2013  بــ :  

1331 - حسام محمد زكى ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    67816   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-07-2013 برقم ايداع   16715 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2013  بــ :  له حق التوقيع  

منفردا عن الشركه لدي البنوك , منح حق التوقيع منفردا لدي البنوك في حدود مبلغ 250000 جنية مصري ) 

ماءتان وخمسون الف جنية مصري ل غير ( للسيد الستاذ / محمد مرتضي ابو زيد عمارة  رئيس القطاع المالي , 

منح حق القتراض والستدانة من البنوك للسيد الستاذ / حسام محمد زكي ابراهيم  رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب

1332 - زكريا سامح محمد ابراهيم فرج  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    67984   

وتم ايداعه بتاريخ    06-08-2013 برقم ايداع   17271 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2013  بــ :  

1333 - احمد محمد احمد السلمونى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    67984   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2013 برقم ايداع   17271 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2013  بــ :  

1334 - سامح محمد ابراهيم فرج  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    67984   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2013 برقم ايداع   17271 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2013  بــ :  تجديد مجلس الدارة الى ثلث 

سنوات لعضاء مجلس الدارة كالتالى :

1335 - عبد الفتاح عبد العزيز حسن مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    67984   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-08-2013 برقم ايداع   17271 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2013  بــ :  من ذو الخبرة
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1336 - مروان محمد صلح الدين مصطفي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62049   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-11-2012 برقم ايداع   24597 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2013  بــ :  تجديد الثقه مجلس 

الدارة و بقاء تشكيل مجلس الداره كما هو

1337 - كريم باسيل يوسف نجار  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    68632   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-09-2013 برقم ايداع   19834 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2013  بــ :  تجديد عضوية مجلس 

ادارة الشركة لمدة ثلث سنوات تبدأ من تاريخ هذا المحضر وتنتهى 30/3/2025

1338 - إينج جانجying zhang  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    68837   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-09-2013 برقم ايداع   20694 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2013  بــ :  تجديد مدة مجلس 

ادارة الشركة

1339 - ابراهيم عبد الشهيد عبد المقصود زيادة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    69077   

وتم ايداعه بتاريخ    09-10-2013 برقم ايداع   21745 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2013  بــ :  اعادة 

تشكيل مجلس الدارة مع تجديد مدته ثلث سنوات . مع البقاء على صلحيات الدارة والتوقيع كما هى واردة 

بالسجل التجارى

1340 - محمد ابراهيم عبد الشهيد عبد المقصود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69077   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-10-2013 برقم ايداع   21745 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2013  بــ :  استقالة

1341 - ماجده رشاد محمود عفيفى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69077   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-2013 برقم ايداع   21745 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2013  بــ :  

1342 - رشا ابراهيم عبد الشهيد عبد المقصود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69077   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-10-2013 برقم ايداع   21745 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2013  بــ :  

1343 - هبة ا ابراهيم عبد الشهيد عبد المقصود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69077   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-10-2013 برقم ايداع   21745 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2013  بــ :  

1344 - محمد ممدوح عبد الحفيظ محمد المرلى  مدير   المقيد برقم قيد    69202   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2013 برقم ايداع   22430 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2013  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة 

غير محددة

1345 - سحر بهجت محمود سالم  مدير   المقيد برقم قيد    69202   وتم ايداعه بتاريخ    2013-10-23 

برقم ايداع   22430 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2013  بــ :  استقالة

1346 - ايمراه ايسدر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    254583   وتم ايداعه بتاريخ    1988-11-26 

برقم ايداع   15493 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2013  بــ :  ممثل شركة اركروما ايمولسيون - ومنحة ذات 

الصلحيات السابق منحها للسيد / ميجيل دى بليز

1347 - احمد محمد احمد عمر احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69817   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2013 برقم ايداع   24958 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2013  بــ :  تجديد تعيين السادة اعضاء 

مجلس الدارة لمدة مماثلة

1348 - محمد احمد فوزى وحيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    69856   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-11-2013 برقم ايداع   25117 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2013  بــ :  تجديد مجلس الداره 

لمده 3 سنوات

1349 - خالد حسان قطب الفقي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    70295   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2013 برقم ايداع   26835 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2013  بــ :  وله منفرداً 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 والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واصدار 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 وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القتراض والرهن باسم الشركة 

ولمصلحتها .
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1350 - يحيي حسنى حسن محمد سلمة  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    70295   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2013 برقم ايداع   26835 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2013  بــ :  رئيساً تنفيذياً للشركة وله الحق 

في تمثيل الشركة أمام القضاء والغير والتعامل أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية ومصلحة الشهر العقاري 

والهبئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية

1351 - ياسمين محمد فريد فؤاد خميس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46768   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-1983 برقم ايداع   663 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2013  بــ :  غير تنفيذى-  تعديل من له حق 

التوقيع نيابه عن الشركة لى أثنين مجتمعين من السماء التاليه :- الستاذ/ علء الدين محمود شحاته "العضو 

المنتدب والرئيس التنفيذى من ذوى الخبرة" والستاذ/ محمد عادل عظيم محمد عبد العظيم "عضو مجلس الدارة 

من ذوى الخبرة" والستاذ/ فؤاد ممدوح محمد عبد الحميد عبيد "مدير عام الشئون المالية"  وذلك فى تمثيل الشركة 

امام كافه المصالح الحكومية وغير الحكومية من الوزارات وقطاع العمال والخاص والشهر العقارى والبنوك 

والسحب واليداع وفتح وقفل الحسابات والتوقيع على القروض القصيرة والمتوسطه وطويله الجل والرهن 

والتوكيل بالرهن وعقود التسهيلت الئتمانية وعقود البيع والشراء والتوقيع على بيع أصول ومنقولت وسيارات 

الشركة , والشراء والتوقيع على الكفالت الصادرة من شركة نيو ماك ضمانا لكافه التسهيلت الممنوحه لشركة 

موكيت ماك طرف البنوك بحيث يكون حق التوقيع نيابه عن الشركة لى أثنين مجتمعين من السماء المذكورة 

أعله.

1352 - علء الدين محمود شحاته  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    46768   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-1983 برقم ايداع   663 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2013  بــ :  والرئيس التنفيذى من ذوى الخبرة

1365 - على عبداللطيف محمد الشربانى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    70932   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2014 برقم ايداع   575 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2014  بــ :  إضافة صلحيات لمجلس الدارة 

لتصبح كالتالى : يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة امام القضاء , يملك حق التوقيع على معاملت الشركة 

وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى 

ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفدين او مجتمعين . ولرئيس 

مجلس الدارة 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 والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

القتراض والرهن وكذلك له حق البيع للنفس وللغير والرهن والتوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها والتوقيع على 

كافة العقود البتدائية و النهائية واقرارات والتعامل فى العقارات امام الشهر العقارى والتوثيق وله الحق فى 

تفويض او توكيل السادة المحامين فى تمثيل الشركة فى جميع القضايا التى ترفع منـها أو عليها أمام جميع المحاكم 

في القرار و النكار و البراء والصلح وكذلك له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام 

كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق التوقيع على عقود 

التأسيس والتعديل المختلفة وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض .

1366 - احمد مجدي مصطفي ملش  مصفى   المقيد برقم قيد    71030   وتم ايداعه بتاريخ    2014-01-19 

برقم ايداع   1086 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2014  بــ :  

1367 - شادى جمال عبد الحميد قرله  مصفى   المقيد برقم قيد    71030   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2014 برقم ايداع   1086 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2014  بــ :  

1368 - محمد ابراهيم احمد جنه  مصفى   المقيد برقم قيد    71030   وتم ايداعه بتاريخ    2014-01-19 

برقم ايداع   1086 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2014  بــ :  مجتمعين او منفردين للقيام باعمال التصفيه علي 

ان يقوم المصفي بجميع الجراءات الخاصه بعمليه التصفيه وفقا لما نص عليه القانون

1369 - محمود رشاد مرزوق راشد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    71061   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2014 برقم ايداع   1178 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2014  بــ :  المنتدب
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1370 - ديل اوليو فابيو FABIO DELL OGLIO  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

71061   وتم ايداعه بتاريخ    20-01-2014 برقم ايداع   1178 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2014  بــ :  

يكون حق الدارة والتوقيع - يمثل السيد رئيس مجلس الدارة الشركة والعضو المنتدب الشركة امام القضاء ويمثل 

السيد رئيس مجلس والعضو المنتدب والسيد عضو مجلس الدارة المنتدب مجتمعين أو منفردين الشركة ولهما 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 وايداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات وأستصدار الخطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهما الحق في تمثيل الشركة أمام 

الشهر العقاري وتعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل مجتمعين أو منفردين ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض 

ما ذكر -أما الحق في التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت والتوقيع علي الرهن وبيع اصول الشركة الثابتة والمنقولة يكون باجتماع جميع اعضاء مجلس الدارة 

.

1371 - فايدو اندريا ANDREA FAEDO  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    71061   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-01-2014 برقم ايداع   1178 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2014  بــ :  

1372 - ممتاز الشويكي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    65596   وتم ايداعه بتاريخ    2013-04-15 

برقم ايداع   8563 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2014  بــ :  

1373 - هبه ا ممتاز الشويكي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    65596   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2013 برقم ايداع   8563 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2014  بــ :  

 - 1374

امانى محمد الحلبى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    65596   وتم ايداعه بتاريخ    15-04-2013 برقم ايداع   

8563 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2014  بــ :  

1375 - احمد عبد ا احمد ناصر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    65596   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2013 برقم ايداع   8563 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2014  بــ :  

1376 - أمنية مجدى محمد يوسف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    65596   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2013 برقم ايداع   8563 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2014  بــ :  

1377 - احمد عبد ا احمد ناصر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    65596   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2013 برقم ايداع   8563 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2014  بــ :  استقالة

 - 1378

امانى محمد الحلبى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    65596   وتم ايداعه بتاريخ    15-04-2013 برقم ايداع   

8563 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2014  بــ :  

1379 - ممتاز الشويكي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    65596   وتم ايداعه بتاريخ    2013-04-15 

برقم ايداع   8563 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2014  بــ :  الموافقة بالجماع على اعادة تشيكل مجلس 

الدارة ولهم نفس صلحيات المجلس السابق

1380 - هبه ا ممتاز الشويكي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    65596   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2013 برقم ايداع   8563 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2014  بــ :  

1381 - صابر محمد علي فرج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31120   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-1997 برقم ايداع   3532 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2014  بــ :  مستقل

1382 - هالة محمد عصام الدين الخولى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31120   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-1997 برقم ايداع   3532 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2014  بــ :  ممثل عن بنك قطر الوطنى 

الهلى

1383 - عبد الحفيظ عبد الرحيم عبد الحميد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31120   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-1997 برقم ايداع   3532 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2014  بــ :  مستقل
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1384 - ايهاب ابراهيم رافت محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31120   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-1997 برقم ايداع   3532 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2014  بــ :  ممثل عن بنك قطر الوطنى 

الهلى - انتخاب اعضاء مجلس الدارة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات 2022 - 2025  - وتخويل لسيادته كافة 

الختصاصات والصلحيات والسلطات السابق منحها لسيادته من مجالس الدارة السابقة وعلى النحو الوارد 

بالسجل التجارى للشركة دون اى تغيير او تعديل .

1385 - عصام السعيد على على المنزلوى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    31120   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-1997 برقم ايداع   3532 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2014  بــ :  ممثل عن بنك قطر الوطنى 

الهلى - تخويل لسيادته كافة الختصاصات والصلحيات والسلطات السابق منحها للعضو المنتدب السابق وعلى 

النحو الوارد تفصيل بالسجل التجاري للشركة دون إجراء أي تغيير أو تعديل.

1386 - احمد محمد عبدالغفار احمد الشناوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31120   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-07-1997 برقم ايداع   3532 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2014  بــ :  ممثل عن بنك قطر 

الوطنى الهلى

1387 - داليا محمد سمير احمد فرج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31120   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-1997 برقم ايداع   3532 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2014  بــ :  ممثل عن بنك قطر الوطنى 

الهلى

1388 - محمد عبد المنعم محمد خورشيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31120   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-1997 برقم ايداع   3532 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2014  بــ :  مستقل

1389 - محمد مسعود محمد احمد  مصفى   المقيد برقم قيد    71729   وتم ايداعه بتاريخ    2014-02-16 

برقم ايداع   3784 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2014  بــ :  

1390 - بيريهان محمد حازم محمد أبو العينين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    656   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-1996 برقم ايداع   85 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2014  بــ :  

1391 - ادهم السيد سعد محمد عبد القادر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    656   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-1996 برقم ايداع   85 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2014  بــ :  

1398 - أشرف فؤاد عوض مرسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72683   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2014 برقم ايداع   7229 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2014  بــ :  يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , ومجلس الدارة 

الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم ايضاً حق التوقيع عن منفردين أو مجتمعين .  

وللسيد رئيس مجلس الدارة / أشرف فؤاد عوض مرسي والسيد عضو مجلس الدارة / حسن فوزي دمرداش علي 

والسيد / محمود شلبي محمود شلبي والسيدة / نورهان أشرف فؤاد عوض  مجتمعين أو منفردين , حق التعامل 

باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

ايداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف   

وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها والتوقيع عل عقود شراء الممتلكات العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها , ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر . أما حق التعامل 

مع البنوك من السحب والقرض والرهن والتوقيع على الشيكات فيكون للسيد رئيس مجلس الدارة / أشرف فؤاد 

عوض مرسي والسيد / محمود شلبي محمود شلبي والسيدة / نورهان أشرف فؤاد عوض مجتمعين أو منفردين  . 

ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.   وللسيد / أشرف فؤاد عوض مرسي الحق في التوقيع 

على عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت منفرداً 

وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر وتوكيل البنوك في معاملت القرض والرهن والبيع منفرداً .

1399 - محمود شلبى محمود شلبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72683   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2014 برقم ايداع   7229 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2014  بــ :  

1400 - وحيد محمد على عبد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72683   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2014 برقم ايداع   7229 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2014  بــ :  

Page 877 of 1274 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

1401 - حسن فوزى دمرداش على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72683   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2014 برقم ايداع   7229 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2014  بــ :  

1402 - ابراهيم محمود عبد الرحيم قبيصى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    73319   وتم ايداعه بتاريخ    

20-04-2014 برقم ايداع   9643 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2014  بــ :  تجديد تعيين رئيس واعضاء 

مجلس الدارة لمده ثلث سنوات

1410 - جيهان مصطفى محمد فوزى  مدير   المقيد برقم قيد    24709   وتم ايداعه بتاريخ    2007-05-22 

برقم ايداع   9645 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2014  بــ :  يباشر المديران وظيفتهم لمدة غير محددة .  يمثل 

المديران الشركة مجتمعين أو منفردين في علقتها مع الغير , وللسيدة / جيهان مصطفي محمد فوزي سليمان  - 

منفردة - الحق في التوقيع نيابة عن الشركة أمام البنوك دون حد اقصي في السحب واليداع , وكذا في فتح وغلق 

الحسابات , وكذا التوقيع علي عقود الرهن والقتراض وكافة أنواع التعاملت البنكية , وكذا حق بيع أصول 

الشركة .  أما التعامل باسم الشركة مع الجهات الحكومية كالتأمينات الجتماعية والضرائب والشهر العقاري 

والهيئة العامة للستثمار ومصلحة السجل التجاري وغيرها من الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة , فيكون 

التوقيع للمديرين مجتمعين أو منفردين .  وللمديرين الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر .  -تبقي باقي 

بنود العقد كما هي دون تعديل.

1411 - وليد ابراهيم ابو العيون  مصفى   المقيد برقم قيد    74289   وتم ايداعه بتاريخ    2014-06-03 

برقم ايداع   13510 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2014  بــ :  وفاء ما علي الشركة من ديون - بيع مال 

الشركه منقول او عقارا بالمزاد العلني او بايه طريقه اخري ما لم ينص في وثيقه تعيين المصفي علي اجراء البيع 

بطريقه معينه - تمثيل الشركه امام القضاء و قبول الصلح و التحكيم
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1392 - محمد مجدى عبد العظيم المرسى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    656   وتم 

ايداعه بتاريخ    24-02-1996 برقم ايداع   85 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2014  بــ :  وافق الحاضرون 

على تعديل صلحيات التوقيع عن الشركة على النحو التالى: محمد مجدى عبدالعظيم المرسى رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب وتغيير هيكل المفوضين بالتوقيع عن الشركة ليصبح على النحو التالى: المجموعة ) أ ( تتكون 

من: 1- محمد مجدى عبدالعظيم المرسى 2- باسم محمد رحمى عبدالغنى عبدالرحيم, 3- بيريهان محمد حازم 

محمد أبو العينين 4- محمد أحمد يوسف الليثى 5- محمد على محمد الصوفي 6- تامرمحمد صلح عبد الحفيظ 

الكاتب7- أدهم السيد سعد محمد عبد القادر8- أحمد فؤاد عبدالستار مندور9- محمد حسين فهمى الزهري -10- 

المجموعة ) ب ( تتكون من : 1- رأفت وديع سور ميخائيل, 2- منة ا سامح  عبد العزيز محمد أحمد غريب 

سعد السويفي3- أميرة فرج سليمان محمد. للسيد/ رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب تمثيل الشركة أمام الجهات 

الحكومية وغير الحكومية وأمام الغير وأمام الشهر العقاري ولسيادته حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر . 

يكون التوقيع على جميع عقود البيع والرهن والشراء بما فى ذلك العقارات والمنقولت فيما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العمومية فيكون التوقيع لى عضوين من أعضاء 

مجلس الدارة مجتمعين أو أى شخصين مفوضين من المجموعة ) أ ( مجتمعين . التوقيع أمام البنوك:1. تفويض 

السيد/ محمد مجدى عبدالعظيم المرسى والسيد/ عبد العزيز محمد أحمد غريب للتوقيع مجتمعين على معاملت فتح 

الحسابات والقتراض , وقفل الحسابات المصرفيةوالتوقيع على المستندات اللزمة لذلك. 2. تخضع المعاملت 

المصرفية التى تترواح قيمتها بين واحد جنيه مصرى لغير وثلثة مليين جنيه مصرى لغير باستثناء فتح 

وإقفال الحسابات المصرفية لتوقيع إثنين مجتمعين من المجموعة )ب(. 3. تخضع المعاملت المصرفية التى 

تترواح قيمتها بين ثلثة مليين جنيه مصرى لغير وخمسة عشر مليون جنيه مصرى لغير باستثناء فتح وإقفال 

الحسابات المصرفية لتوقيع أى شخص مفوض من المجموعة ) أ ( مجتمعاً مع أى شخص مفوض من المجموعة ) 

ب (.4. تخضع المعاملت المصرفية اية كانت قيمتها باستثناء معاملت فتح وإقفال الحسابات لتوقيع أى شخصين 

مجتمعين من المجموعة ) أ (. على أنه فى جميع الحوال ليجوز لشخصين مفوضين من ذات الفئة من الفئات 

التالية التوقيع مجتمعين أمام البنوك : الفئة الولى: )عبد العزيز محمد أحمد غريب- بيريهان محمد حازم محمد أبو 

العينين - رأفت وديع سور ميخائيل( . الفئة الثانية: )باسم محمد رحمى عبدالغنى عبدالرحيم- منة ا سامح سعد 

السويفى( . الفئة الثالثة: )ادهم السيد سعد محمد عبد القادر -محمد مجدى عبدالعظيم المرسى( . الفئة الرابعة: )

محمد على محمد الصوفي-محمد أحمد يوسف الليثى( . النظر فى بيع أصل من أصول الشركة . وافق الحاضرون 

بالجماع على بيع الشركة لقطعة الرض الكائنة في جزء من القطعة رقم 4 بحوض عزبة جابر طه رقم 25حالياً 

وسابقاً رقم 22 بناحية قسم الدخيلة بمحافظة السكندرية البالغ مساحتها ]22325[ متر مربع مترتحت العجز أو 

الزيادة وما عليها من مباني بدون أية عناصر ماديه أو معنويه غير الرض و المباني المقامه على أن ل يقل ثمن 

البيع عن مبلغ اربعين مليون جنيهاً مصرياً كما وافقت الجمعية بالجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب في التوقيع على عقد البيع البتدائي والنهائي نيابةً عن الشركة مع المشتري وأمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية وأمام الغير وأمام الشهر العقاري ولسيادته عمل توكيل لصالح المشتري بالبيع 

والتصرف والتنازل للمشتري لنفسه وللغير والتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وشركة الكهرباء 

والمياه والغاز والمرافق والحياء وأجهزة المدن وهيئة التنمية الصناعية وهيئة المساحة والتوقيع على عقد البيع 

النهائي أمام الشهر العقاري واستمارة أول تعامل

1393 - باسم محمد رحمى عبد الغنى عبد الرحيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    656   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-02-1996 برقم ايداع   85 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2014  بــ :  

1394 - محمد احمد يوسف الليثى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    656   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-1996 برقم ايداع   85 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2014  بــ :  

1395 - رمسيس صبري جورج يعقوب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    71960   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-02-2014 برقم ايداع   4585 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2014  بــ :  تجديد تعيين مدة 

اعضاء مجلس الدارة لمده ثلث سنوات مع اعتماد كافه القرارات التي اتخذها المجلس من تاريخ نهاية مدته 

وحتي تاريخه.

1396 - محمود احمد محمد السيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    72597   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-03-2014 برقم ايداع   6923 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2014  بــ :  تجديد مده المجلس 

الدارة لمده ثلث سنوات بنفس الختصاصات والصلحيات
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1397 - نورهان اشرف فؤاد عوض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72683   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2014 برقم ايداع   7229 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2014  بــ :  

2191 - فدوى سعد محمد حكمت صالح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    124944   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2018 برقم ايداع   38167 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2018  بــ :  استقالة

1403 - احمد عبد الرؤوف على  مدير   المقيد برقم قيد    73372   وتم ايداعه بتاريخ    23-04-2014 برقم 

ايداع   9804 تم التأشير فى تاريخ 23-04-2014  بــ :  يمثل المدير العام الستاذ/ أحمد عبدالرؤوف علي 

منفرد الشركة في علقاتها 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 وله حق بيع سيارات الشركة 

ومنقولتها والتوقيع على عقود البيع أمام كافة الجهات الرسمية وله الحق منفرداً التوقيع نيابه عن الشركه لدى 

جميع البنوك فى العمليات غير الماليه على سبيل المثال وليس الحصر )طلبات صحه التوقيع - طلبات كشوف 

الحسابات - شهادات الرصدة - تفويض مندوبين الشركه - تفويض مندوب الجمارك - طلب دفاتر الشيكات( ولـ 

أحمد عبدالرؤوف علي الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر , أما بالنسبة لجميع المسائل المالية التي 

تخص الشركة والتوقيع على الشيكات البنكية, أن الموظفين التالية أسماؤهم مخولون أن يوقعوا عن الشركة 

وباسمها وذلك حسب ما يلي:-  المجموعة )أ( : ريتشارد هنرى فاريل )من غير المديرين( , تريفور ستورات 

نورث )من غير المديرين( فيونا جين روبيرتسون )من غير المديرين( ــ المجموعة )ب( : مارك سلستين ريبيلو )

من غير المديرين( , براميل شنكر )من غير المديرين( ــ المجموعة )ج( : أحمد عبدالرؤوف علي )مدير( 

جيوفاني تستاجروسا )من غير المديرين( . تكون صلحيات التوقيع للمذكورين سابقاً كما يلي . المبالغ حتى مائه 

الف )000 100( دولر أمريكي أي إثنان مجتمعين من أى مجموعه )أ( , )ب( , )ج( . المبالغ من مائه الف 

)100000( دولر أمريكى حتى مليون )000 000 1( دولر أمريكي لى إثنان مجتمعين من المجموعة )ب( . 

المبالغ من مليون )1000000 ( دولر أمريكى حتى مليونان )000 000 2( دولر أمريكي لي إثنان من 

المبالغ أكثر من مليونان  المجموعة )أ( أو عضو من المجموعه )أ( مجتمعاً مع عضو من المجموعه )ب( . 

)000 000 2( دولر أمريكي  لي إثنان من المجموعة )أ(

1404 - عبد الخالق محمد محمد عوض ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    73526   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2014 برقم ايداع   10420 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2014  بــ :  ممثل عن صندوق التامين 

الخاص بالعاملين بهيئه قناه السويس بدل من م/ جمال السيد ابو الخير اللبودي

1405 - مصطفى صلح الدين سعيد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    73526   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2014 برقم ايداع   10420 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2014  بــ :  التنفيذي - تفويض السيد اشرف 

عبد التواب عبد الرازق سالمان رئيس مجلس الدارة ) غير التنفيذي ( الممثل القانوني للشركة والشراف على 

جميع قطاعات الشركة , ويمثل الشركة امام كافة الجهات الرسمية الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك القضاء 

والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة , الغرف التجارية , والسجل التجاري 

ومصلحة الضرائب وتمثيل الشركة امام الغير وتوجيه الدعوة ورئاسة اجتماعات مجلس الدارة والجمعيات العامة 

العادية وغير العادية , ومتابعة اعمال مجلس الدارة ولجانه المنبثقة وتلقى التقارير والتوصيات من كافة اللجان 

وعرضها على المجلس بصفة دورية لتخاذ اللزم بشأنها وله الحق في التوقيع على العقود مع حقه في تفويض 

الغير في كل او بعض في ما ذكر وله حق التوقيع على عقود تعديل النظام الساسي للشركة امام الهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري وكافة الجهات الدارية المختصة .   ثانيا 

: تفويض السيد / مصطفى صلح الدين سعيد بصفته العضو المنتدب التنفيذي في تنفيذ كافة السياسات التي يضعها 

مجلس الدارة وتولى اعمال الدارة التنفيذية اليومية للشركة ومتابعه وتحقيق اهداف الشركة والشراف على كافة 

ادارات الشركة وله حق تعين وعزل وترقيه ونقل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم والتوقيع 

عن الشركة علي جميع انواع العقود التفاقية وعقود البيع والشراء البتدائية والنهائية للعقارات والمنقولت 

والسيارات التي تبرم مع الشركة امام مصالح الشهر العقاري المختلفة وبمراعاة موافقة الجمعية العامة للشركة 

بحسب الحوال وكافة المصالح الحكومية والبنوك والجهات الخرى ذات الصلة مع الشركة والتعامل مع ادارات 

المرور المختلفة واستخراج شهادات البيانات وحق فتح الحسابات البنكية وإصدار خطابات الضمان  مع حقه في 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر - علمأ بأن بيع الصول الثابته من خلل الجمعيه العامه للختصاص

1406 - مصطفى صلح الدين سعيد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    73526   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2014 برقم ايداع   10420 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2014  بــ :  
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1407 - مصطفى صلح الدين سعيد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    73526   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-04-2014 برقم ايداع   10420 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2014  بــ :  التامينيه

1408 - ماجد محمد اعطاف عبد العاطى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    73540   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2014 برقم ايداع   10511 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2014  بــ :  

1409 - احمد محمد فتح ا محمد سلمة  مدير   المقيد برقم قيد    24709   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2007 برقم ايداع   9645 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2014  بــ :  

1412 - ايمن سمير فهمى مسيحه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    74437   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-06-2014 برقم ايداع   14050 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2014  بــ :  بصفته مساهم عن 

نفسه - تعيين السيد / عمرو احمد فوزى احمد - رقم قومى 28805300101872 - مدير للستيراد ومسئول عن 

الستيراد امام الهيئات المختلفة وكذلك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
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1413 - عمرو محمد رمضان محمد السيد سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    74705   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2014 برقم ايداع   15168 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2014  بــ :  يمثل المديرون السيد/ عمرو 

محمد رمضان محمد السيد سليمان, السيد / محمد ابراهيم الشربيني احمد حسانين الشركة في علقتها مع الغير 

ولهما في هذا الصدد أوسع  السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللسيد/ عمرو محمد رمضان محمد السيد سليمان , السيد / محمد 

ابراهيم الشربيني احمد حسانين  منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من إيداع وفتح حسابات وكل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها وتعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم إبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر - ولهما مجتمعين حق التوقيع 

علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضي والسيارات وكل ذلك باسم 

الشركة ولمصلحتها - يكون لكل من السيد / عمرو محمد رمضان محمد السيد سليمان , السيد/ محمد ابراهيم 

الشربيني احمد حسانين سلطة التوقيع منفردين نيابة عن الشركة في سحب ودفع المبالغ من حساب الشركة بحد 

150000 )مائه وخمسون الف جنيه( للعملية الواحدة اما المبالغ اكبر من مائة وخمسون الف فيكون للثنين 

مجتمعين ولهما حق توكيل او تفويض الغير  في كل او بعض مما ذكر - يكون لكل من السيد/ عمرو محمد 

رمضان محمد السيد سليمان, السيد/ محمد ابراهيم الشربيني احمد حسانين سلطة التوقيع مجتمعين في حق 

القتراض من البنوك و الحصول الضمانات وخطابات الضمان و التسهيلت الئتمانية والرهن للبنوك و المصارف 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها و كذلك لهما حق التوقيع مجتمعين على عقود الشراء والبيع و الرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات وكل ذلك باسم الشركة - وللمديرين منفردين  كافة 

السلطات والصلحيات اللزمة لدارة الشركة والتوقيع على كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بذلك, ولمدير ي 

الشركة على سبيل المثال ل الحصر رسم السياسة العامة للشركة بما يتفق مع أغراضها وتحقيق أهدافها وإجراء 

كافة التصريفات والمعاملت اللزمة من شراء وبيع واستئجار وتأجير واستثمار العقارات وأصول وممتلكات 

الشركة الثابتة والمنقولة والمشاركة لصالح الشركة, وحق الفراغ وقبوله والستلم والتسليم والقبض والرهن 

والتنازل عن كافة الحقوق والقضايا واستلم الصكـوك, وحق التوقيع علي عقود تأسيس الشركات بكافة أنواعها أو 

المشاركة في تأسيسها أو المشاركة في الشركات القائمة بجميع أنواعها باسم الشركة وحق الكتتاب باسم الشركة 

بالشركات المساهمة واستلم الفائض بعد التخصيص واستلم الرباح, و حق شراء السهم وبيعها لصالح الشركة, 

ولهم حق فتح وإدارة المحافظ الستثمارية باسم الشركة أو إلغائها أو تصفيتها وإقفالها, وحق البيع والشراء في 

السهم والتحويل من الحسابات الستثمارية إلى الجارية والعكس واستلم قيمة بيع السهم وأرباحها, وحق البيع 

والشراء والتأجير والقبض والستئجار وإبرام العقود وفسخها, وتمثيل الشركة أمام القضاء والتحكيم وحق المطالبة 

بحقوق الشركة لدى الغير سواء جهات حكومية أو أهلية أو مؤسسات أو شركات أو بنوك أو أفراد واستلمها سواًء 

كانت نقدية أو شيكات أو اعتمادات أو ضمانات بنكية , وحق تسيل الضمانات لصالح الشركة, والتوقيع نيابة عن 

الشركة فيما يتعلق بذلك, وحق فتح وإدارة الحسابات باسم الشركة لدى كافة البنوك وشركات التمويل والصناديق 

العقارية والصناعية والزراعية باسم الشركة وتوقيع عقودها والستلم وتسديدها, وحق طلب عقد القروض وفق 

الضوابط الشرعية وحق شراء الحصص والسهم وبيعها بالشركات الخرى باسم الشركة, وتعيين مدراء الفروع 

وتحديد رواتبهم وميزاتهم وفصلهم وعزلهم, وحق تعيين مدراء والدارات والموظفين والعمالة وتحديد رواتبهم 

وميزاتهم وفصلهم, وحق طلب التأشيرات من مكاتب العمل والستقدام باسم الشركة, وحق طلب استخراج 

التراخيص وتعديلها وتجديدها وشطبها وحق استخراج السجلت التجارية الرئيسية والفرعية والتأشير على ما يطرأ 

عليها من تغييرات إضافية من حذف أو إضافة أو تعديل أو تحديد أو شطب واستلم أصول السجلت التجارية, 

وحق التنازل عن السجلت التجارية أو الفرعية والتنازل عن السماء التجارية, وحق التفاوض مع الشركات 

والمؤسسات والجهات الحكومية والفراد واتخاذ القرار والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة العقود, أمام جميع 

المحاكم الشرعية وديوان المظالم وجميع الهيئات ولجان المنازعات التجارية ومكاتب العمل وإدارات القضاية 

العمالية بمكاتب العمل واللجان البتدائية والعليا العمالية ولجان التحكيم وأي لجان أخري أيا كان نوعها وأي جهة 

حكومية كانت وحق إنهاء كافة القضايا المقامة من قبل الشركة أو ضدها لديهم وحق قبول الحكام وطلب تنفيذها 

أو نفيها أو العتراض عليها وطلب استئنافها أو تمييزها وحق التوقيع علي كافة ما يلزم بخصوص ذلك وحق 

مراجعة كافة الدوائر الحكومية والمحاكم الشرعية وكتابات العدل والجهات التنفيذية والمؤسسات والشركت والبنوك 

Page 882 of 1274 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

والفراد وأي جهة كانت في جميع المعاملت الخاصة بالشركة وإنهاء كافة الجراءات المطلوبة والتوقيع نيابة عن 

الشركة في جميع ما يتطلب ذلك وحق المطالبة بحقوق الشركة لدي الغير سواء جهات حكومية او اهلية او 

مؤسسات او شركات او بنوك او افراد واستلمها سواء كانت نقدية او شيكات او اعتمادات او ضمانات بنكية وحق 

تسيل  الضمانات لصالح الشركة والتوقيع نيابة عن الشركة فيما يتعلق بذلك  بحق فتح وإدارة الحسابات باسم 

الشركة لدي كافة البنوك وشركات التمويل والصناديق العقارية والصناعية و الزراعية باسم الشركة وتوقيع 

عقودها والستلم وتسديدها,وحق طلب عقد القروض وفق الضوابط الشرعية وحق شراء الحصص والسهم 

وبيعها بالشركات الخري باسم الشركة وحق تقرير افتتاح الفروع أو الغائها وتعيين مدراها وتحديد رواتبهم 

وميزاتهم وفصلهم وعزلهم وحق تعيين مدراء والدارات والموظفين والعمالة وتحديد رواتبهم وميزاتهم وفصلهم 

وحق طلب التأشيرات من مكاتب العمل باسم الشركة ومنح مكفولي الشركات تاشيرات الخروج و العودة والخروج 

النهائي ونقل الكفالت والتنازل عنها وحق طلب استخراج التراخيص وتعديلها وتجديدها وشطبها وحق استخراج 

السجلت التجارية الرئيسية والفرعية والتأشير علي ما يطرأ عليها من تغيرات إضافية من حذف او اضافة او 

تعديل او تحديد او شطب واستلم اصول السجلت التجارية وحق التنازل عن السجلت التجارية او الفرعية 

والتنازل عن السماء التجارية وحق التوقيع لدي كافة الغرف التجارية الصناعية بالمملكة العربية السعودية 

وخارجها , وحق تفويض او الغاء من يراه لدي جميع الغرف التجارية الصناعية بالمملكة العربية السعودية 

وخارجها وحق التفاوض مع الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والفراد واتخاذ القرار والتوقيع نيابة عن 

الشركة علي كافة العقود وحق حضور الجمعيات والجتماعات والمناقشات والتصويت نيابة عن الشركة او 

تفويض من يراه للحضور والتصويت باسم الشركة في جميع الحالت التي تستدعي ذلك ويمثل المديرين الشركة 

في علقتها مع الغير وامام القضاء وكتاب العدل والمحاكم ولجان فض المنازعات باختلف انواعها وهيئات 

التحكيم ومكاتب العمل والجوازات والبلديات وصناديق التنمية العقارية والصناعية والجهات الحكومية الخري 

والبنوك والشركات والمؤسسات والتوقيع علي كافة انواع العقود والوثائق والمستندات علما بان جميع هذه 

الصلحيات والسلطات داخل المملكة العربية السعودية ولهم حق تفويض او توكيل الغير وكالت شرعية نيابة عن 

الشركة في كل او بعض ما ذكر

1414 - محمد كامران واجد  رئيس مجلس  من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    74713   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2014 برقم ايداع   15222 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2014  بــ :  استقالة

1415 - سيد فرحان زيدى سيد مظاهر زيدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74713   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-06-2014 برقم ايداع   15222 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2014  بــ :  استقالة

1416 - فيصل اسحاق محمد اسحاق  رئيس مجلس  من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    74713   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-06-2014 برقم ايداع   15222 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2014  بــ :  الموافقة على تجديد 

مدة مجلس الدارة لمدة ثلثة سنوات

1417 - فخر وفيق الياس  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    74713   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-06-2014 برقم ايداع   15222 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2014  بــ :  

1418 - مصطفى احمد بهلول جيفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74713   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2014 برقم ايداع   15222 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2014  بــ :  ممثل عن شركة ستار وود 

للصناعات

1419 - شركة هوست لدارة الفنادق ويمثلها عضو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74716   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-06-2014 برقم ايداع   15242 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2014  بــ :  

1420 - محمد احمد عوض ا احمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    74716   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-06-2014 برقم ايداع   15242 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2014  بــ :  

1421 - محمد حارب فاضل المزروعى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74716   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2014 برقم ايداع   15242 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2014  بــ :  
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1422 - دوجلس دريسدل رانكين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74722   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2014 برقم ايداع   15254 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2014  بــ :  يكون للسيد دوجلس دريسدل 

رانكين رئيس مجلس إدارة الحق ف ممارسة والتمتع بكل وأوسع السلطات والصلحيات التي ينص عليها نظام 

الشركة وقوانين الشركات المصرية للتصرف باسم وتمثيل الشركة أمام السلطات الحكومية وغير الحكومية 

والمحاكم والغير بما في ذلك تفويض الغير   كما تم الموافقة على منح المهندس انيس زكي محمد أبو النجا بصفته 

عضو مجلس إدارة الحق في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والتعاقد باسمها على سبيل المثال ل الحصر وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول 

والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة التسجيل التجاري بكافة مكاتبها والغرف التجارية والصناعية 

والشهر العقاري وكافة مكاتبها وإدارتها وهيئة التأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب العامة ومامورياتها 

المختلفة ولجان الطعن بكافة أنواعها وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية 

والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارات العمل والتضامن الجتماعي 

والشؤون الخارجية والنقل والداخلية بكافة أقسامها والدارة العامة للمرور ومصلحة الجمارك وجميع الموانئ 

المصرية كما له الحق في إصدار توكيلت للمحامين للتقاضي باسم الشركة و/او إتمام مهام أعمال تخص الشركة 

أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وله الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض من صلحياته  

كما تم الموافقة على البقاء على الصلحيات العامة والمالية الممنوحة لعضاء مجلس الدارة والمؤشر بها في 

السجل التجاري للشركة كما هي بدون تغيير

1423 - شكرى بخيت روبيل فام  مدير   المقيد برقم قيد    75036   وتم ايداعه بتاريخ    07-07-2014 برقم 

ايداع   16268 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2014  بــ :  تصيح السم

1424 - عمر محمد حسين حسني مصطفي حسين حسني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    75428   وتم 

ايداعه بتاريخ    27-07-2014 برقم ايداع   17899 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2014  بــ :  استقالة

1425 - يوسف محمود محمد محمد منصور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24914   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-05-2007 برقم ايداع   10338 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2014  بــ :  ممثل عن شركه 

تليكومكس جروب للستثمار والتنمية

1426 - عاطف مصطفى كمال عبد ا ابراهيم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    24914   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2007 برقم ايداع   10338 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2014  بــ :  للشئون الدارية والقانونية  

ممثل عن شركة تليكومكس جروب للستثمار والتنمية

1427 - حاتم مصطفى سعد زغلول محمود  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    24914   

وتم ايداعه بتاريخ    30-05-2007 برقم ايداع   10338 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2014  بــ :  - تجديد 

تعيين السادة اعضاء مجلس الدارة لفترة جديدة . مع بقاء صلحيات التوقيع المدونة بالسجل التجارى كما هى دون 

تعديل

1428 - أحمد طاهر المين أحمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    75876   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2014 برقم ايداع   19889 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2014  بــ :  تجديد مده مجلس الداره لثلث 

سنوات اخري علي ان يظل قائم بأعماله كما هى دون تعديل

1429 - ماجد سامى اسعد عبد ا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    76177   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2014 برقم ايداع   20986 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2014  بــ :  التجديد لمجلس الدارة لدورة 

جديدة تبدا من 2022 وتنتهى فى 2025 بذات الصلحيات الواردة على السجل التجارى

1430 - ايمن ابراهيم نبيل عبد الحميد رستم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    27896   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2007 برقم ايداع   21386 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2014  بــ :  تم الموافقة على عزله

1527 - عمر فايز حسن ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    81789   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-04-2015 برقم ايداع   10333 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2015  بــ :  تجديد تعيين مجلس 

ادارة  الشركة بنفس التنشكيل والختصاصات - بموجب جمعية عادية 26 / 2 / 2021 م

1528 - محمد فايز حسن ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81789   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2015 برقم ايداع   10333 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2015  بــ :  

1529 - وائل فايز حسن ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81789   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2015 برقم ايداع   10333 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2015  بــ :  
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1530 - احمد عبد المحسن احمد سيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81887   وتم ايداعه بتاريخ    

14-04-2015 برقم ايداع   10647 تم التأشير فى تاريخ 14-04-2015  بــ :  تجديد تعيين مجلس إدارة 

الشركة بنفس التشكيل مع بقاء كافة صلحيات التوقيع كما هى دون تعديل

1431 - فؤاد عبد الحكيم عبد القادر خضير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27896   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2007 برقم ايداع   21386 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2014  بــ :  الموافقة باجماع الحاضرين 

على ان تكون صلحيات يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه 

المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن 

يخولهم ايضاً حق التوقيع عن الشركة منفرداً .  وللسيد / رئيس مجلس الدارة منفردا حق التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها وله الحق منفراً التعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك أمام الشهر العقارى بمأمورياته المختلفة والتوقيع بالبيع أو الشراء 

على العقود بمختلف أنواعها توقيعاً نهائياً والسجل التجارى ومصلحة الضرائب والقوى العاملة ومكاتب العمل 

وإدارات المرور وتجديد السيارات بمختلف انواعها ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للستثمار والغرف التجارية 

وهيئة الصادرات والواردات وكذلك تمثيل الشركة امام هيئة التامينات الجتماعية والتوقيع على جميع استمارات 

هيئة التامينات الجتماعية . كما له الحق منفراً التوقيع على عقود الرهن والقرض العقارى والتجارى والحيازى 

أمام الشهر العقارى وجميع البنــوك والتوقيع بالبيع أو شراء العقارات وأيضاً التوكيــلت والتوكيل بالبيـع ورهن 

المحل التجارى والتوقيع على كافـة الوراق والمســتندات والعقود بمختلف أنواعهـا التى تتعامل معهـا الشــركة 

والقتراض من البنــوك والتوقيع على الشيكات الخاصة بالشركة وسحب أو إيداع المبالغ النقدية أوالشيكات وفتح 

وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق منفردا فى التوقيع على عقود الشراء 

والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولصالحهاوله الحق منفردا فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق منفردا 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والتوقيع على الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله الحق منفردا فى توكيل أو تفويض الغير 

الموافقة بإجماع الحاضرين على تفويض  فى كل أو بعض ما ذكر بموجب توكيل رسمى عام بالشهر العقارى.  5-

السيد / أحمد فؤاد عبد الحكيم خضير –  فى التعامل مع جميع البنــوك والقتراض والرهن من البنــوك والتوقيع 

على الشيكات الخاصة بالشركة وسحب أو إيداع المبالغ النقدية أوالشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار 

خطابات الضمان وفى التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها .

1432 - عبد الحكيم فؤاد عبد الحكيم خضير  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    27896   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2007 برقم ايداع   21386 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2014  بــ :  

1433 - محمد كمال ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    29165   وتم ايداعه بتاريخ    15-09-2014 برقم 

ايداع   21836 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2014  بــ :  بدل من السيد / فادى زميرس هرميله بطرس

1434 - احمد حسنى على عبدالمعطى  مدير   المقيد برقم قيد    76861   وتم ايداعه بتاريخ    2014-09-29 

برقم ايداع   23489 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2014  بــ :  و يباشر المدير وظائفه لمده غير محدده - يمثل 

المدير 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 منفردا حق التعامل 

باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتعامل مع الهيئة العامة للستثمار 

وادارات المرور 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 وحق الفراج عن رأس 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 الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو 

تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر  .

Page 885 of 1274 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

1435 - هشام  عبدالرحمن محمد امين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    310519   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-12-1997 برقم ايداع   25958 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2014  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة الحالى لمدة ثلث سنوات جديدة بنفس الختصاصات مع بقاء حق الدارة و التوقيع عن الشركة 

ولدى البنوك كما هى دون ادنى تعديل

1436 - محمد امين السيد سعد الدين  مدير   المقيد برقم قيد    72979   وتم ايداعه بتاريخ    2014-04-06 

برقم ايداع   8293 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2014  بــ :  

1437 - ابراهيم فتحى محمود على  مدير   المقيد برقم قيد    72979   وتم ايداعه بتاريخ    2014-04-06 

برقم ايداع   8293 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2014  بــ :  يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير وله 

منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما إحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعية العامة . وللمديرين منفردين او مجتمعين 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 القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع على 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 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 الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

1438 - تامر مصطفى عبد المقصود محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    77327   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2014 برقم ايداع   25318 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2014  بــ :  

1439 - عبد ا قطب محمد قطب جاد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77704   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2014 برقم ايداع   26794 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2014  بــ :  وتعديل صالحيات مجلس 

الدارة لتصبح كما يلى   يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه 

المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان 

يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين   ولى من مجلس الدارة منفرداً  الحق فى التعامل 

باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكل 

ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن 

وبيع اصول 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 الذنية والتجارية وابرام  كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر   وبموجب محضر  جمعية العامة العادية 

بتاريخ 20 /12 /2021 والمعتمد من الهيئة العامة للستثمار بتاريخ6 /4 /2022 بما يفيد , تجديد مده مجلس 

الدارة

1440 - احمد فتوح احمد عفيفى الجمال  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    77818   وتم 

ايداعه بتاريخ    13-11-2014 برقم ايداع   27225 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2014  بــ :  - يملك حق 

التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس 

الدارة ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن 

الشركة منفردين او مجتمعين .

1441 - احمد سعيد حسن ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77818   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2014 برقم ايداع   27225 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2014  بــ :  

1442 - هيثم سعيد حسن ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77818   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2014 برقم ايداع   27225 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2014  بــ :  

1443 - بسمة مجدي عبد السلم احمد علي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77818   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2014 برقم ايداع   27225 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2014  بــ :  
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1444 - سعيد حسن ابراهيم ابو زيد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77818   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2014 برقم ايداع   27225 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2014  بــ :  

1608 - نسيم محى الدين عرفات الجلد  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    86660   

وتم ايداعه بتاريخ    01-10-2015 برقم ايداع   27453 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2015  بــ :  يملك حق 

التوقيع عن الشركة على انفراد كل من نائب رئيس مجلس الدارة واعضاء مجلس الدارة المنتدبين وكل عضو 

اخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم 

ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين

1609 - ماهر على الوصال عبد الغنى احمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    87033   

وتم ايداعه بتاريخ    19-10-2015 برقم ايداع   28779 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2015  بــ :  تجديد 

تعيين السادة اعضاء مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات جديدة تبدأ من تاريخ التاشير بهذا القرار بالسجل التجارى - 

علي أن تظل سلطات وصلحيات التوقيع عن الشركة كما هي واردة بالسجل التجاري للشركة دون تعديل .

1610 - عبد الغنى على الوصال عبد الغنى احمد سلمه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87033   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-10-2015 برقم ايداع   28779 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2015  بــ :  

1611 - أميرة أحمد عبد الحليم عبد الرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87033   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-2015 برقم ايداع   28779 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2015  بــ :  

1612 - الكسندروس تاسوبولوس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87226   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2015 برقم ايداع   30229 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2015  بــ :  ممثل عن شركة تيتان 

للخرسانة والركام مصر - بدل من السيد / ديمتريوس دافوس

1613 - شادي محمد عبد المنعم الشقر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    87315   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2015 برقم ايداع   30578 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2015  بــ :  الموافقة على تصحيح الخطأ 

المادى الوارد فى السجل التجارى وتعديل صفته من عضو مجلس ادارة الى عضو منتدب

1445 - احمد فتوح احمد عفيفى الجمال  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    77818   وتم 

ايداعه بتاريخ    13-11-2014 برقم ايداع   27225 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2014  بــ :  يملك حق 

التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس 

الدارة ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن 

الشركة منفردين او مجتمعين   ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الدارة وعضو 

مجلس الدارة السيد / احمد سعيد حسن ابراهيم  مجتمعين أو 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 واصدار 

خطابات وشهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وحق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة 

ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وكذلك حق توكيل و تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

1446 - عبد ا سعيد حسن ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77818   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2014 برقم ايداع   27225 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2014  بــ :  

1447 - رامى انور نجيب قلينى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2018   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-12-1998 برقم ايداع   5923 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2014  بــ :  **الموافقة والتصديق 

على تجديد العضوية للسادة اعضاء مجلس ادارة الشركة بحيث يظل قائما باعماله لمدة ثلث سنوات جديدة .

1448 - حسن على احمد خليفه  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78014   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2014 برقم ايداع   28067 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2014  بــ :  استقالة

1449 - محمد مدحت حسن محمد  علم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78014   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2014 برقم ايداع   28067 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2014  بــ :  استقالة
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1450 - محيي الدين مصطفى عابدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78014   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2014 برقم ايداع   28067 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2014  بــ :  استقالة

1451 - عصام حسن محمد علم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78014   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2014 برقم ايداع   28067 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2014  بــ :  كما تقرر اعادة تشكيل مجلس 

ادارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلث سنوات مع البقاء على صلحيات مجلس الدارة كما هى واردة بالسجل 

التجارى

 - 1452

عمرو عصام حسن عـلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78014   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2014 برقم ايداع   28067 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2014  بــ :  

1453 - محمد عبد الرحيم حزين عبد الرحيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78014   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-11-2014 برقم ايداع   28067 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2014  بــ :  ممثل عن مجموعة 

القوة القابضة للستثمارات المالية

1454 - خالد عبد العزيز احمد الفقى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    78014   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2014 برقم ايداع   28067 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2014  بــ :  ممثل عن مجموعة القوة 

القابضة للستثمارات المالية

1455 - سحر عثمان فوزى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78014   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2014 برقم ايداع   28067 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2014  بــ :  ممثل عن مجموعة القوة 

القابضة للستثمارات المالية

1456 - شيماء محى الدين احمد مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78014   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2014 برقم ايداع   28067 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2014  بــ :  ممثل عن مجموعة القوة 

القابضة للستثمارات المالية

1457 - حسني حامد محمد مرسي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    78014   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2014 برقم ايداع   28067 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2014  بــ :  استقالة

1458 - اسماعيل محمد اسماعيل محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    294350   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-1996 برقم ايداع   3415 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2014  بــ :  

1459 - صلح أحمد العزب أحمد عيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    294350   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-1996 برقم ايداع   3415 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2014  بــ :  

1460 - عمرو فريد على محمد صالح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    294350   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-1996 برقم ايداع   3415 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2014  بــ :  

1461 - محمد محروس عبد الفتاح حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    294350   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-1996 برقم ايداع   3415 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2014  بــ :  

1462 - محمد محمود طلبة الجربة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    294350   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-1996 برقم ايداع   3415 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2014  بــ :  

1463 - مجدى جاد جاد الكريم نسيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    294350   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-1996 برقم ايداع   3415 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2014  بــ :  

1464 - عماد ربيع على احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    294350   وتم ايداعه بتاريخ    1996-03-10 

برقم ايداع   3415 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2014  بــ :  

1465 - أحمد حمدي يوسف على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    294350   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-1996 برقم ايداع   3415 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2014  بــ :  

1466 - أحمد عويس عيد سليمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    294350   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-1996 برقم ايداع   3415 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2014  بــ :  

1467 - محمد حسن ثابت على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    294350   وتم ايداعه بتاريخ    1996-03-10 

برقم ايداع   3415 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2014  بــ :  

1468 - هشام محمد رأفت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    294350   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-1996 برقم ايداع   3415 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2014  بــ :  
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1469 - رضا سعد على عطيه  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    78140   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2014 برقم ايداع   28542 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2014  بــ :  

1470 - خالد احمد محمد جاد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78140   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2014 برقم ايداع   28542 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2014  بــ :  الموافقة على اعادة تشكيل 

مجلس الدارة وتوزيع الصلحيات وتجديد مدة المجلس - صلحيات مجلس الدارة الحالى نفس الصلحيات 

المحددة لمجلس الدارة السابق

1471 - نبيل شعبان عبد ا متولي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78140   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2014 برقم ايداع   28542 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2014  بــ :  

1472 - عبد المجيد سعيد سليمان عبد الجواد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78140   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-11-2014 برقم ايداع   28542 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2014  بــ :  

1473 - عاطف محمد ابراهيم محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    78297   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2014 برقم ايداع   29135 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2014  بــ :  قبول استقاله

1474 - اشرف رؤف فايق شلبى  مدير   المقيد برقم قيد    78316   وتم ايداعه بتاريخ    03-12-2014 برقم 

ايداع   29224 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2014  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيماعدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - للسيد/ اشرف رؤف فايق شلبى الحق منفرداً فى التى : 

تمثيل الشركة امام القضاء والغير ولهم أوسع السلطات لدارة الشركة والتوقيع والتعامل نيابة عن الشركة امام كافة 

الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والوزارات والشركات فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة 

أوالقانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تمثيل الشركة 

أمام البنوك والتعامل مع البنوك لفتح وغلق الحسابات البنكية والسحب واليداع والتوقيع على الشيكات والسندات 

الذنية والكمبيالت وصرفها وطلب استصدار خطابات الضمان البنكية باسم الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها والحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها - وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما 

ذكر - للسيد/ روبير عاطف وجيه اسحق الحق فى تمثيل الشركة امام البنوك فى التوقيع على الشيكات البنكية حتى 

مبلغ 100000 جنية ) مائة الف جنيهاً ( للشيك الواحد كحد اقصى للصرف

1475 - عمرو البدرى خلف السيد  مصفى   المقيد برقم قيد    78402   وتم ايداعه بتاريخ    2014-12-07 

برقم ايداع   29445 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2014  بــ :  وتعيين / عمرو البدرى خلف السيد مصفيا 

للشركة -ومهامه وفاء ما على الشركة من ديون - بيع مال الشركة منقول او عقارا وله الحق التوقيع على عقود 

بيع السيارات الخاصة بالشركة بالمزاد العلنى او باى طريقه اخرى والتوثيق والتسجيل امام الشهر العقارى او 

المحاكم والتعامل امام التأمينات الجتماعية والمرور والجهات الحكومية والغير حكومية - وتمثيل الشركة امام 

القضاء وقبول الصلح والتحكيم

1476 - زكريا ابراهيم عفيفى  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    78736   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2014 برقم ايداع   30791 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2014  بــ :  

1477 - عبد الله بهجه عبود قاسم  مدير   المقيد برقم قيد    78736   وتم ايداعه بتاريخ    2014-12-18 

برقم ايداع   30791 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2014  بــ :  علقات عامة - استقالة
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1478 - حسام محمد زين الدين السبسى الرفاعى  مدير   المقيد برقم قيد    78736   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2014 برقم ايداع   30791 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2014  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة 

غير محددة - للسيد / حسام محمد زين الدين السبسبي الرفاعي مدير الشركة منفردا حق التعامل بإسم الشركة و 

ضمن أغراضها 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 إيداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و 

غلق الحسابات و إصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل 

ذلك بإسم الشركة و ضمن أغراضها وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها 

العقارية و الراضي و السيارات بإسم الشركة و لمصلحتها و الحق في تعيين وعزل مستخدمي و وكلء الشركة و 

تحديد مرتباتهم و أجورهم و حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و 

التجارية و إبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و كذلك حق 

توكيل و تفويض الغير  في كل أو بعض ما ذكر . وللسيد/ السيد زكريا ابراهيم عفيفي مدير العلقات العامة حق 

تمثيل الشركة بالنسبة للعلقات العامة فقط. .

1479 - السيد زكريا ابراهيم عفيفى  مدير   المقيد برقم قيد    78736   وتم ايداعه بتاريخ    2014-12-18 

برقم ايداع   30791 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2014  بــ :  استقالة

1480 - ماركو لمبيرتى MARCO LAMBERTI  مدير فرع   المقيد برقم قيد    78997   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-12-2014 برقم ايداع   31982 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2014  بــ :  بدل من المدير 

السابق اليساندرو توركواتي ومنحه كل الصلحيات اللزمة لتمثيل وعمل الفرع في مصر

1481 - كريم طارق محمود عبد الفتاح نور  مدير   المقيد برقم قيد    14072   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-2005 برقم ايداع   5448 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2015  بــ :  

1482 - أحمد على  طارق محمد انور اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    14072   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-2005 برقم ايداع   5448 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2015  بــ :  يمثل الستاذ / احمد على طارق 

محمد انور اسماعيل بصفتة)مدير(الشركة في علقتها مع الغير وله )منفردا( حق تمثيل الشركة وكذلك له في هذا 

الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة و القانون او 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة وكذلك له الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها والتوقيع على عقود البيع 

والشراء البتدائية والنهائية أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وامام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والتوقيع على عقود التعديل أمام مصلحة الشهر 

العقاري وذلك على التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها و حق تعيين وفصل وعزل الموظفين وعلى الخص تعيين و وقف 

وعزل الوكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم وابرام جميع العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق الصلح والبراء والنكار وتمثيل الشركة امام 

القضاء وله حق تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر -  للسيد /کريم طارق محمود عبد الفتاح نور) 

منفردا(حق السحب واليداع والتوقيع على كافة الشيكات وفتح وغلق الحسابات البنكية وكافة التعاملت البنكية وله 

حق تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر,للسيد/ محمد عصام محمود محمد العزب)من غير المدريين ()مجتمعا( 

مع أ/ باسل محمد عاطف عبد الفتاح ابراهيم الديب)من غير المدريين ( أو مع أ/ احمد على طارق محمد انور 

اسماعيل - حق السحب واليداع والتوقيع على كافةالشيكات وفتح وغلق الحسابات البنكية وكافة المعاملت البنكية 

ولهم حق تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

1483 - جون بولس اسحق شحاتة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    79254   وتم 

ايداعه بتاريخ    08-01-2015 برقم ايداع   650 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2015  بــ :  بدل من السيد / 

ماركو حربى جورجى سلمه - بنفس اختصاصات وصلحيات نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 

المستقيل

1484 - ماركو حربى جورجى سلمه  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    79254   وتم 

ايداعه بتاريخ    08-01-2015 برقم ايداع   650 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2015  بــ :  استقالة

1485 - ممدوح محمد الشناوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79449   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2015 برقم ايداع   1312 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2015  بــ :  ممثل عن شركة مصر للمركبات
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1486 - عوض صالح سيد احمد صالح  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    79449   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-01-2015 برقم ايداع   1312 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2015  بــ :  - تجديد مدة 

المجلس الحالي لفترة جديدة

1487 - سعيد عباس سيد أحمد صالح  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79449   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2015 برقم ايداع   1312 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2015  بــ :  

1488 - محمود السيد  عبد الهادى أوبو العل  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79449   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-01-2015 برقم ايداع   1312 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2015  بــ :  

1489 - هانى عوض صالح سيد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79449   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2015 برقم ايداع   1312 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2015  بــ :  

1490 - محمد عبد المنعم احمد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79449   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2015 برقم ايداع   1312 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2015  بــ :  

1491 - فادى منير سيدهم جادالرب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79840   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2015 برقم ايداع   2642 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2015  بــ :  

1492 - بهجت منير سيدهم جادالرب  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79840   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2015 برقم ايداع   2642 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2015  بــ :  

1493 - وليد منير سيدهم جادالرب  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    79840   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2015 برقم ايداع   2642 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2015  بــ :  

Page 891 of 1274 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

1494 - أحمد محمد نور محمد طيب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34290   وتم ايداعه بتاريخ    

20-08-2008 برقم ايداع   18830 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2015  بــ :  ممثل عن شركه لقطيفيه لدارة 

الصول العقارية ش.  م . ق . الموافقة على إلغاء كافة سلطات التوقيع الممنوحة سابقاً أمام الغير واستبدالها 

بسلطات جديدة على النحو التي:يمثل أعضاء مجلس إدارة الشركة بعلقاتها مع الغير, ولي عضوين من أعضاء 

مجلس الدارة مجتمعين, أوسع السلطات في التعامل باسمها والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية وإجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة ومنها -على سبيل المثال ل الحصر- تعيين 

ووقف وعزل وكلء وموظفي الشركة, وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق شراء وبيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والعقارات 

والراضي والسيارات والتوقيع على تلك العقود أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق, و توكيل وعزل المحامين 

وفتح الحسابات البنكية وتوكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر . ولي عضوين من أعضاء مجلس الدارة, 

مجتمعين, الحق في التوقيع على عقود القرض والرهن وتقديم الضمانات والتصرف في أصول الشركة, ولهم 

مجتمعين توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر . منح السيد/ محمد حمدي محمدي بيومي, منفرداً, أو السيد/ أحمد 

صبري طه و السيد/ محمود غازي محمد عثمان مجتمعين, سلطة التوقيع نيابة عن الشركة أمام كافة الوزارات 

والهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والرسمية ومنها -على سبيل المثال ل الحصر- وزارة الدفاع والداخلية 

ومؤسسات القوات المسلحة والهيئة الهامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتنمية السياحية ومصلحة 

الشهر العقاري ووزارة السكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومكتب العمل والتأمينات الجتماعية ومصلحة 

الضرائب مصلحة الجمارك وأقسام الشرطة ومكاتب تصاريح العمل ومصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية )

إدارة الجوازات( ومصلحة الحوال المدنية وإدارة المرور بجميع أقسامها وأمام الشركة المصرية للتصالت 

وهيئة الكهرباء والغاز ومرفق المياه وإدارة العلمات التجارية ولهم سلطة تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر . 

منح السيد/ محمد حمدي محمدي بيومي, منفرداً, أو السيد/ أحمد صبري طه و السيد/ محمود غازي محمد عثمان 

 URF مجتمعين سلطة التوقيع علي عقود فسخ الوحدات, و التوقيع علي استمارات حجز الوحدات بالمشروع

وكذلك الموافقة على إنهاء التعاقدات مع العملء وغيرها من الطلبات التي قد يتقدم بها العملء بشأن وحداتهم في 

المشروع و التوقيع على عقود إيجار السيارات وتجديد مدتها وتعديلتهما وإنهاؤها, والتوقيع على عقود السرية 

وعدم الفصاح عن المعلومات, والتوقيع على العقود الخاصة بتوريد أجهزة الحاسب اللكتروني )الكمبيوتر( 

وغيرها من الجهزة اللزمة والتي تشمل على سبيل المثال ل الحصر المطابع وأجهزة التصوير, وتمثيل الشركة 

أمام شركات التصالت المرخص لهما في جمهورية مصر العربية , ولهم الحق في تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر, وليس لهم الحق في التصرف في أصول الشركة أو التوقيع على عقود القرض والرهن نيابة عن 

الشركة إل بتوكيل خاص من أعضاء مجلس الدارة المخول لهم القيام بهذا التصرف . فيما يتعلق بمنح سلطات 

التوقيع أمام البنوك نيابة عن الشركة أقرت الجمعية إلغاء كافة سلطات التوقيع أمام البنوك الممنوحة سابقاً 

واستبدالها بالتي: مجموعة أ: توقيع السيد/ عبد ا حمد عبد ا أل إبراهيم أل العطية مجتمعاً مع أي من السادة 

التالي أسمائهم: السيد/ عبدا يعقوب يوسف بوهاشم السيد او السيد فهد محمد على ابراهيم الصمخ او السيد / 

احمد محمد نور محمد طيب وذلك على  الحسابات البنكية بالشركة أمام البنوك بدون حد أقصى ولهم الحق في 

السحب واليداع منها والتوقيع على الشيكات والكمبيالت وتظهيرها . مجموعة ب: توقيع أي اثنين مجتمعين من 

السادة التالي أسمائهم: السيد/ عبد ا يعقوب يوسف بوهاشم السيد او السيد/ فهد محمد على إبراهيم الصمخ أو 

السيد/ أحمد محمد نور محمد طيب وذلك على الحسابات البنكية بالشركة أمام البنوك في حدود مبلغ وقدره 

)40000000( جم, )أربعون مليون جنيها مصريا( ولهم الحق في السحب واليداع منها والتوقيع على الشيكات 

والكمبيالت وتظهيرها . مجموعة ج: توقيع السيد / يوسف أبو بكر عبد الفتاح عبد الرزاق المصلح مجتمعا مع أي 

من السادة التالي أسمائهم: السيد/ عبد ا يعقوب يوسف بوهاشم أو السيد/ فهد محمد على إبراهيم الصمخ أو 

السيد/ أحمد محمد نور محمد طيب, وذلك على الحسابات البنكية بالشركة أمام البنوك في حدود مبلغ وقدره 

)20000000( جم )عشرون مليون جنيها مصريا( ولهم الحق في السحب واليداع منها والتوقيع على الشيكات 

والكمبيالت وتظهيرها . مجموعة هـ: توقيع: 1( السيد / يوسف أبو بكر عبد الفتاح عبد الرزاق المصلح مجتمعا 

مع أي من السيد / حمد بن طلل عبد العزيز العبد ا آل ثاني أو السيد/ عبد ا محمد الكواري أو السيد/ محمد 

حمدي محمدي بيومي. 2( السيد/ عبد ا يعقوب يوسف بوهاشم  أو السيد/ فهد محمد على إبراهيم الصمخ أو 

السيد/ أحمد محمد نور محمد طيب مجتمعا مع أي من السيد / حمد بن طلل عبد العزيز العبد ا آل ثاني أو السيد/ 
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عبد ا محمد الكواري أو السيد/ محمد حمدي محمدي بيومي . 3( توقيع أي اثنين مجتمعين من السادة التالي 

أسمائهم السيد / حمد بن طلل عبد العزيز العبد ا آل ثاني أو السيد/ عبد ا محمد الكواري او السيد/ محمد 

حمدي محمدي بيومي. 4( توقيع أي من السيد / حمد بن طلل عبد العزيز العبد ا آل ثاني أو السيد/ عبد ا 

محمد الكواري أو السيد/ محمد حمدي محمدي بيومي مجتمعا مع السيد/ أحمد صبري طه . وذلك على الحسابات 

البنكية بالشركة أمام البنوك في حدود مبلغ وقدره )4000000( جم, )أربعة مليين جنيها مصريا( ولهم الحق في 

السحب واليداع منها والتوقيع على الشيكات والكمبيالت وتظهيرها . توكيل المحامين لتمثيل الشركة امام القضاء 

لرئيس مجلس الدارة .
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1495 - احمد احسان مصطفي دياب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80001   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2015 برقم ايداع   3162 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2015  بــ :  حق التوقيع وتمثيل الشركة )

يكون حق تمثيل والتوقيع عن الشركة للسيد/ احمد احسان مصطفى دياب – رئيس مجلس الدارة ممثلً عن شركة 

زد للستثمار الرياضي ش.م.م. في التي: )التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال وقطاع الخاص بكافة أشكالهم وتمثيل الشركة أمام القضاء والغير 

والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرف التجارية والسجل التجاري 

ومصلحة الضرائب والرقابة العامة على الصادرات والواردات وأمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق واثبات 

تاريخ عقود اليجار, والجمارك والتأمينات الجتماعية ومكاتب العمل ومصلحة الحوال المدنية وبورصتي 

الوراق المالية بالقاهرة والسكندرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والحفظ المركزي, وجميع قطاعات وزارة 

الثقافة وجهاز السينما وغرفة صناعة السينما وشركة مصر للصوت والضوء والسينما ومدينة النتاج العلمي 

والتليفزيون المصري وجميع الشركات والهيئات ذات العلقة بالعمل السينمائي والتليفزيوني والتوقيع على 

المستندات والوراق والقرارات المتعلقة بذلك وحق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق, ووزارة الشباب 

والرياضة وكافة مأمورياتها والتحاد المصري لكرة القدم, وكافة الجهات الرسمية والحكومية وقطاع العمال العام 

والخاص سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها في جميع الدول والتعامل مع أقلم ونيابات المرور 

وتجديد وترخيص السيارة واستخراج واستلم الرخص وشهادات البيانات والمخالفات وتأسيس جميع أنواع 

الشركات وتعديلها وفسخها سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها في جميع الدول والتوقيع على كافة 

محررات عقود التعديل الخاصة بالشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع على كافة التعاقدات 

سواء كانت محلية أو خارجية وحق دفع وسداد وقبض كافة المبالغ المالية سواء من أو إلى كافة الشركات أو 

الشخاص العتبارية أو الفراد أو الجهات الحكومية او غير الحكومية, ومن جميع الخزائن الحكومية وغير 

الحكومية والشركات وكافة الهيئات الحكومية وغير الحكومية واثبات تاريخ عقود اليجار والحق في تفويض أو 

توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر(.  ب .الختصاصات المالية: )نقداً والشيكات والسحب واليداع على 

الحسابات الخاصة بالشركة وفتح الحسابات بكافة البنوك التي تتعامل معها الشركة منها سواء داخل جمهورية 

مصر العربية أو خارجها في جميع الدول وكذا عقود الشراء وعقود البيع لكافة العقارات والمنقولت وغيرها 

وشراء وبيع أصول الشركة سواء منقولة أو بيع وشراء السيارات والمركبات بكافة أنواعها الخاصة بالشركة 

والتوقيع على كافة العقود والتعاقدات الخاصة بها والتوقيع على عقود الشراء والبيع أمام الشهر العقاري والتوثيق 

وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وإدارات المرور وعقود العمليات التجارية وتقديم العروض والمستندات 

والمناقصات والمزايدات الخاصة بنشاط الشركة والتوقيع على خطابات الضمان والعتمادات المستندية وكافة 

المستندات المتعلقة بهذا الشأن وتوقيع العقود والتفاقات مع الموردين والعملء ضمن أغراض الشركة, وعقود 

القتراض والرهن وطلبات اصدار العتمادات المستندية وخطابات الضمان من البنوك والمؤسسات المالية وفي 

التوقيع على عقود الكفالة للشركات الشقيقة والتابعة وللغير بدون حد أقصي, وذلك أمام كافة البنوك المصرية داخل 

جمهورية مصر العربية وخارج جمهورية مصر العربية وكذا أمام الجهات الحكومية والقطاع العام والقطاع 

الخاص وكافة الجهات المختصة والمعنية بالمر والتوقيع على كافة المستندات والوراق والقرارات الخاصة 

بذلك( طبقاً للتي:  أولً: يكون حق التوقيع عن الشركة في العقود طبقاً للتي:  1-اي اثنين )مجتمعين( من السادة: 

السيد/ احمد احسان مصطفى دياب – رئيس مجلس الدارة, السيد/ هيثم محمد عبد العظيم محمد على - عضو 

مجلس الدارة, السيد/ محمد أحمد رأفت اسماعيل رأفت محمد رأفت, لعقود خاصة بالشركة بحد أقصي )فقط 

عشرون مليون جنيه مصري ل غير(.  2-أي اثنين )مجتمعين( من السادة )السيدة/ وفاء سيد لطيف مبارك, السيد/ 

محمد عبد ا إبراهيم شتا, السيد/ هيثم محمد عبد العظيم محمد على - عضو مجلس الدارة( لعقود خاصة بالشركة 

بحد أقصي )فقط خمسون مليون جنيه مصري ل غير(.  3-موافقة مجلس الدارة على أي عقود تزيد عن مبلغ )

فقط خمسون مليون جنيه مصري ل غير(.  4-موافقة مجلس الدارة على أي تسهيلت أو اقتراض أو رهن من 

البنوك أو المؤسسات المالية.  5-موافقة مجلس الدارة على بيع الصول خارج النشاط المعتاد للشركة بقيمة تزيد 

عن )فقط عشرة مليون جنيه مصري ل غير(.  ثانياً: يكون حق التوقيع عن الشركة من الفئات أو المستويات التالية 

بالنسبة للحسابات المصرفية وخطاب الرتباط وخطابات النوايا والبيع طبقاً للتي:  الفئة أو المستوي الول ممن 

لهم حق التوقيع: )السيدة/ وفاء سيد لطيف مبارك, السيد/ محمد عبد ا إبراهيم شتا(.   الفئة أو المستوي الثاني 

ممن لهم حق التوقيع: )السيد/ احمد احسان مصطفى دياب – رئيس مجلس الدارة, السيد/ هيثم محمد عبد العظيم 

محمد على - عضو مجلس الدارة, السيد/ شريف محمد صادق, السيد/ محمد أحمد رأفت اسماعيل رأفت محمد 
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رأفت(.  الفئة أو المستوي الثالث ممن لهم حق التوقيع: )السيد/ شريف محمد هاني يوسف أحمد سعيد - رئيس 

قطاع الموارد البشرية بالشركة(   أ(أحد الفراد أو الشخاص من الفئة أو المستوي الثالث )مجتمعاً مع( أحد الفراد 

أو الشخاص من الفئة أو المستوي الول أو الثاني بحد أقصي مبلغ وقدره )فقط خمسة مليون جنيه مصري ل 

غير(.   ب(أي فردين أو شخصين من الفئة أو المستوي الثاني )مجتمعين( بحد أقصي مبلغ وقدره )فقط عشرة 

مليون جنيه مصري ل غير(.   ج(أحد الفراد أو الشخاص من الفئة أو المستوي الول )مجتمعاً مع( أحد الفراد 

أو الشخاص من الفئة أو المستوي الثاني بحد أقصي مبلغ وقدره )فقط عشرون مليون جنيه مصري ل غير(.   د(

أي فردين أو شخصين من الفئة أو المستوي الول )مجتمعين( بحد أقصي مبلغ وقدره )فقط مائة مليون جنيه 

مصري ل غير(.

1496 - شريف محمد صادق محمود صادق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80001   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-02-2015 برقم ايداع   3162 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2015  بــ :  ممثل لشركه زد 

للستثمار الرياضي ش.م.م بدل من السيد/ محمد فاخر محمد فؤاد

1497 - عمرو احمد صبحى درويش  مدير عام   المقيد برقم قيد    80114   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2015 برقم ايداع   3642 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2015  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة 

غير محددة . يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد )اثنين مجتمعين من ثلثة( أوسع 

السلطات للتعامل باسم الشركة وإجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين 

ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وحق استلم وسداد كافة المبالغ 

المالية المتعلقة بنشاطات الشركة وتوقيع وتحويل وبيع وسداد السندات الذنية والتجارية وإبرام جميع العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وشراء جميع المواد والمهمات والبضائع 

والمنقولت والقتراض بطريقة فتح العتمادات أو غيرها وبيع المحلت التجارية ومنقولت الشركة وشراء وبيع 

جميع أنواع السيارات للنفس أو للغير وإجراء الرهون والتعاملت البنكية )ولي أثنين مجتمعين من ثلثة( حق 

تفويض أو توكيل أياً من موظفي الشركة أو الغير في كل أو بعض من الصلحيات السابقة . أما الشتراك في 

المؤسسات الخرى فيرجع بشأنها لنص القانون 159 لسنة 1981

1498 - هانى وحيد انطون حبيب  مدير   المقيد برقم قيد    80114   وتم ايداعه بتاريخ    2015-02-10 

برقم ايداع   3642 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2015  بــ :  

1499 - باسل فايز عبدالنور قاقيش  مدير   المقيد برقم قيد    80114   وتم ايداعه بتاريخ    2015-02-10 

برقم ايداع   3642 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2015  بــ :  
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1500 - شريف سمير محمود سامى  رئيس مجلس  من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    35594   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-11-2008 برقم ايداع   24191 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2015  بــ :  وافق الحاضرون 

بالجماع علي اعطاء السيد / شريف سمير محمود سامي رئيس مجلس الدارة والسيد /أحمد حسني عامر العضو 

المنتدب والرئيس التنفيذي منفردان الصلحيات لتاليه  حق الدارة والتوقيع عن الشركة والمعاملت المالية 

والتعامل مع البنوك وفتح حسابات باسم الشركة والتوقيع على الشيكات والسندات الذنية والتعامل مع كافة البنوك 

وله حق السحب واليداع بالبنوك وتمثيل الشركة امام الجهات الحكومية و الغيرحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق 

في التعامل والتوقيع امام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والشهر العقاري والسجل التجاري والضرائب 

والتامينات و المرور مصلحة الجوازات و الهجرة و الجنسية بوزارة الداخلية ووزارة السياحة و والتوقيع و التعامل 

امام كافة المحافظات و الحياء و كافة الوزارات والتوقيع امام الشركة المصرية للتليفونات وله ابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق التوقيع على عقود تاسيس الشركات 

وله حق التصالح  في كافه القضايا التى ترفع من وعلى الشركه  وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض 

ما ذكر. سلطات التوقيع عن الشركة أمام البنوك والموسسات الماليه وشركات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل 

العقاري وفتح وغلق الحسابات والتسهيلت الئتمانيه بكافه أنواعها وكافه العمليات المصرفيه والتوقيع على 

الشيكات وأوامر الصرف والتحويل على أن يكون التوقيع علي النحو التالى توقيعين أحدهما على القل توقيع أول : 

الستاذ / شريف سمير محمود سامى ) رئيس مجلس الداره ( والسيد المهندس / أحمد حسنى حافظ عامر ) العضو 

المنتدب والرئيس التنفيذي( توقيع ثانى : السيد / أسامه الحسينى حمد والسيد / ياسر محمد عبدالعزيز )المدير 

المالى بالشركة (

1501 - عصام عاطف رمزى منصور  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    80280   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-02-2015 برقم ايداع   4264 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2015  بــ :  ممثلعن شركة 

نيو صن رايز لدارة المدارس  - يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع 

على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء 

مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة مجتمعين .   يملك حق التوقيع على معاملت الشركة 

وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , ولمجلس الدارة الحق 

فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة مجتمعين . وللسيد / شركة 

نيو صن رايز لدارة المدارس ويمثلها السيد / عصام عاطف رمزى منصور 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 والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات 

واصدار خطابات وشهادات الضمان وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها 

وضمن اغراضها اما حق القتراض والرهن والضمانات التكافلية للبنوك اوبيع اصول الشركة فيكون لكل من 

السيد/رئيس مجلس الدارة السيد/ عصام عاطف رمزى منصور والسيد/ عضو مجلس الدارة السيد/ احمد عبد 

الراضى احمد حسين مجتمعين فقط ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

1502 - رحاب محمد سمير هلل اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80320   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2015 برقم ايداع   4389 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2015  بــ :  

1503 - احمد محمد عادل خليل ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80320   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2015 برقم ايداع   4389 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2015  بــ :  - الموافقة على تجديد تشكيل 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات بنفس التشكيل السابق . مع بقاء الصلحيات بالسجل التجارى كما هى .

1504 - محمد عادل خليل ابراهيم عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80320   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2015 برقم ايداع   4389 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2015  بــ :  

1505 - محمود حافظ لبيب محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80320   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2015 برقم ايداع   4389 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2015  بــ :  
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1506 - محمد عبدالمنعم حسن المعجنى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    80330   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-02-2015 برقم ايداع   4427 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2015  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة مع استمرار تشكيل مجلس الدارة بدون تغيير لمدة تالية

1507 - مختار مصطفى حلمى النجباوى  مدير   المقيد برقم قيد    80447   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2015 برقم ايداع   8437 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2015  بــ :  

1618 - احمد على احمد زبيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87433   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-2015 برقم ايداع   31063 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2015  بــ :  

1619 - جاسم محمد حسين المحيسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87433   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-2015 برقم ايداع   31063 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2015  بــ :  

1508 - معالى رؤف محمد زهدى  مدير   المقيد برقم قيد    80447   وتم ايداعه بتاريخ    2015-02-23 

برقم ايداع   8437 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2015  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما 

في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون 

او لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمديرة الستاذة / معالي رؤف محمد زهدي منفردا حق التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وغلق الحسابات وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف من العتمادات المستندية وخطابات الضمان والتوقيع علي الشيكات من سحب وايداع وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لها حق في التوقيع علي عقود الشراء باسم الشركة ولصالحها ولها الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل ولها الحق في شراء وبيع سيارات واصول الشركة ولها حق الصلح والقرار والبراء كما لها 

الحق في توكيل الغير في كل او بعض مما ذكر - وللمدير المهندس / مختار مصطفي حلمي النجباوي المدير 

الفني للشركة تحديد اختصاصاته بالعمال الفنية والتركيبات والتوريد والصيانة وحق التعامل باسم الشركة امام 

جميع الجهات الحكومية وغير حكومية بتلك العمال فقط  اما فيما يتعلق بالقروض والرهن والتسهيلت الئتمانية 

فل تتم ال بقرار جمعية عمومية غير عادية ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

1509 - عبد الناصر ابراهيم محمد عبد المنعم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    80881   

وتم ايداعه بتاريخ    10-03-2015 برقم ايداع   6655 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2015  بــ :  

1510 - احمد سمير محمد حموده احمد  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    80881   

وتم ايداعه بتاريخ    10-03-2015 برقم ايداع   6655 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2015  بــ :  

1511 - حسام محمد جلل ابراهيم زياده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80881   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2015 برقم ايداع   6655 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2015  بــ :  للتقيم و التطوير

1512 - طلعت فتحى محمد امين السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80881   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2015 برقم ايداع   6655 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2015  بــ :  للشئون التجارية

1513 - احمد محمود فريد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80881   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2015 برقم ايداع   6655 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2015  بــ :  للتدريب والتسويق

1514 - محمد سيد على محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80881   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2015 برقم ايداع   6655 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2015  بــ :  للشئون الفنية

1515 - مصطفى السيد عوض ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80881   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2015 برقم ايداع   6655 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2015  بــ :  للشئون المالية
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1516 - احمد محمد مصطفى سليمان القدرى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    52796   

وتم ايداعه بتاريخ    05-07-2011 برقم ايداع   12171 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2015  بــ :  - إضافة 

بعض صلحيات التوقيع عن الشركة للسيد / وليد محمد زكي إبراهيم - عضو منتدب للستثمار ممثل عن شركة 

بايونيرز كابيتال للستشارات المالية علي النحو التالي : التعامل منفردا بإسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات و شهادات 

الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل التي يتعامل بها مع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم 

الشركة وضمن أغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود شراء الراضي والعقارات البتدائية والنهائية 

والتوقيع عليها امام الشهر العقاري باسم الشركة وضمن أغراضها , وله حق في تأسيس الشركات بكافة انواعها 

وله الحق في شراء السهم والسندات وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق تفويض أو توكيل الغير في كل أو 

بعض ما ذكر

1517 - انس ريماوى Anas Rimawi  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81067   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2015 برقم ايداع   7394 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2015  بــ :  اضافة سلطات توقيع للسيد / 

بهاء محمد عبد المقصود محمد داود المدير القليمى للشركة له الحق فى استلم وتسليم جميع انواع البضائع من 

والى جميع الموان تسليم واستلم الشيكات الجمركية وبوالص الشحن وتظهيرهما تسليم واستلم قسائم ونماذج دفع 

الرسوم وتظهيرها وسدادها و له الحق فى توكيل وتفويض الغير فى كل ما سبق مع ابقاء صلحيات التوقيع كما 

هى دون تعديل

1518 - طارق ابراهيم محمود ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4912   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2000 برقم ايداع   640 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2015  بــ :  للفروع

1519 - سمر محمود شحاته مجاهد علي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81565   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2015 برقم ايداع   9476 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2015  بــ :  أستقاله

1520 - احمد رضا عبده محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81565   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2015 برقم ايداع   9476 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2015  بــ :  استقاله

1739 - ماجد بن أحمد بن إسكندر خياط  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95962   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2016 برقم ايداع   24480 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2016  بــ :  ممثلً عن الشركة الوطنية لنظم 

المعلومات المحدودة

1740 - رانيا عبدا حسن سليمان المسلمي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95962   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2016 برقم ايداع   24480 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2016  بــ :  

1741 - عمر سامى محمود ابو زيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95962   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2016 برقم ايداع   24480 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2016  بــ :  

1742 - احمد ناصر السيد محمود احمد الدرس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95962   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-08-2016 برقم ايداع   24480 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2016  بــ :  
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1521 - محمد بهجت عبد العزيز إبراهيم سليمان علي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

81565   وتم ايداعه بتاريخ    01-04-2015 برقم ايداع   9476 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2015  بــ :  

تجديد مدة مجلس إدارة الشركة لمدة جديدة أخرى مدتها ثلث سنوات تبدأ من تاريخ التأشير في السجل التجاري 

للشركة وتشكيل مجلس الداره الحالي للشركة كالتالي :-   السيد / محمد بهجت عبد العزيز                     

رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب  السيـد / محمد عاطف عبد العزيز إبراهيم         عضو مجلس 

اإدارة المنتدب  السيـدة/  ندي محمود شحاته مجاهد علي           عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة         

السيد / داليا محمد بهجت عبد العزيز إبراهيم      عضو مجلس ادارة      ـ و للسيد/ محمد بهجت عبد العزيز 

رئيس مجلس اداره الشركه والعضو المنتدب والسيـدة/ ندي محمود شحاته مجاهد علي عضو مجلس إدارة من 

ذوي الخبرة والسيدة / داليا محمد بهجت عبد العزيز إبراهيم عضو مجلس ادارة مجتمعين أومنفردين الحق في 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك 

باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الشراء والبيع والقتراض والرهن لصول 

الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم الذنيه التجاريه وابرام العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في بعض او كل ما ذكر

1522 - صافى عنتر وهبه ضبيش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81624   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2015 برقم ايداع   9682 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2015  بــ :  تجديد مدة مجلس الداره - 

اختصاصات - صافى عنتر وهبه ضبيش رئيس مجلس الداره وريم صافى عنتر وهبه عضو مجلس الداره كما 

يلي : صافى عنتر وهبه ضبيش رئيس مجلس الداره وريم صافى عنتر وهبه عضو مجلس الداره : ان يكون لهم 

مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه 

والقطاع العام والقطاع الخاص وجميع الوزارات وحق الداره وحق والتوقيع  على كافة انواع العقود الداخليه 

والخارجيه وعقود التعديل  وفتح العتمادات المستنديه والتسهيلت البنكيه وحق تعيين او عزل موظفى ووكلء 

ومستخدمى الشركه   وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنيه والتجاريه  وابرام جميع العقود والرهن وحق القتراض من البنوك  وحق تاسيس الشركات 

والندماج فى شركات اخرى وادارتها المختلفه  وحق الكفاله وكفالة وضمان الغير وتمثيل الشركه امام الشهر 

العقارى والسجل التجارى والغرف التجاريه والهيئه العامه للستثمار وجميع الهيئات  ومصلحة الضرائب بجميع 

شعبها وحق ابرام عقود المشتريات والمناقصات والمزايدات وحق التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات 

والمنقولت باسم الشركه ولصالحها  وحق البيع والتنازل للنفس او الغير فى اصول الشركه الثابته والمتداوله  

والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان  وحق الفراج عن راس المال  وحق توكيل او تفويض  الغير فى كل او بعض ما ذكر

1523 - ماهر الشهاوى رضوان محمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81624   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-04-2015 برقم ايداع   9682 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2015  بــ :  

1524 - ضياء عبد الموجود عامر الشعراوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81624   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-04-2015 برقم ايداع   9682 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2015  بــ :  

1525 - ريم صافي عنتر وهبة ضبيش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81624   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2015 برقم ايداع   9682 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2015  بــ :  
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1526 - على عبد ا محمود عقده  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    60355   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2012 برقم ايداع   18086 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2015  بــ :  ممثل عن شركة ميتنج بوينت 

انفستمنتس ايجيبت للتسويق السياحى - بدل من السيد / هانى فؤاد جرجس ميخائيل رقم قومى ) 

27011040104813 ( - يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الحكومية الرسمية للسيد / على 

عبد ا محمود عقده  الممثل عن شركة ميتنج بوينت انفستمنتس ايجيبت للتسويق السياحى شركة مساهمة مصرية 

الشريك المتضامن وله منفردا حق التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

وله الحق فى القتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق التوقيع على عقود 

الشركاء والعقود بكافه انواعها والتوقيع على عقود تأسيس وتعديل الشركات امام الشهر العقارى والسجل التجارى 

والهيئة العامة للستثمار وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وله حق قبض ودفع كافة المبالغ 

وتحويل وتوقيع وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ما عدا الشركاء 

الموصيين مع بقاء السيد / يحي زكريا حسن خليفة  مديراً مسئولً من الناحية السياحية .

1532 - اياد بن عبد الرحمن بن محمد رضوان  مدير عام   المقيد برقم قيد    82353   وتم ايداعه بتاريخ    

29-04-2015 برقم ايداع   12144 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2015  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة . تعديل حق التوقيع عن الشركة ولدى البنوك ليصبح على النحو التالى : ويكون حق التوقيع عن 

الشركة ولدى البنوك توقيعا منفردا للسيد المهندس/ اياد بن عبد الرحمن بن محمد رضوان ) مدير عام الشركة ( 

وكذلك الحق فى تمثيل الشركة امام الغير والتوقيع عن الشركة والتعامل باسمها امام جميع الجهات الحكومية 

والرسمية والوزارات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والهيئة 

العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 

ومكاتب السجل التجارى ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة القومية للتامين الجتماعى وحق التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات والتحويلت والعتمادات المستندية والتوقيع على 

عقود التسهيلت الئتمانية وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك فى التوقيع على عقود الشتراك فى 

تاسيس الشركات بكافة اشكالها وانواعها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم 

الشركة ولمصلحتها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولسيادته الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر .

1533 - اسحاق فضل تادرس جرجس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    82589   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2015 برقم ايداع   12933 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2015  بــ :  

1534 - احمد محمد على محمد زكى احمد زكى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    82652   

وتم ايداعه بتاريخ    10-05-2015 برقم ايداع   13196 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2015  بــ :  استقالة

1535 - محمود عماد الدين محمود محمد شحتوت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82652   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-05-2015 برقم ايداع   13196 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2015  بــ :  

1536 - ايمن خيرا حسن خيرا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82652   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2015 برقم ايداع   13196 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2015  بــ :  

1537 - احمد حافظ شرف الدين حافظ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82652   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2015 برقم ايداع   13196 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2015  بــ :  

1538 - عمر فتحى عمر ابراهيم الكومى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    82652   وتم 

ايداعه بتاريخ    10-05-2015 برقم ايداع   13196 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2015  بــ :  بدل من السيد 

/احمد محمد على محمد زكى احمد زكى
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1539 - ايهاب محمد ابوالمجد البهى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    82883   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-05-2015 برقم ايداع   13967 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2015  بــ :  تجديد الثقة فى 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات

1540 - أحمد فتحى عبد الصمد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    69493   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2013 برقم ايداع   23600 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2015  بــ :  بدلً من السيد / احمد عبد 

السلم محمد الجهورى

1541 - فر عبد القادر ابو العزم الشناوي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    69493   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2013 برقم ايداع   23600 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2015  بــ :  

1542 - محمد بهيج محمد طه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    69493   وتم ايداعه بتاريخ    2013-11-07 

برقم ايداع   23600 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2015  بــ :  

1543 - محمد حسن صابر الطويل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    69493   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2013 برقم ايداع   23600 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2015  بــ :  

1544 - على محمد على كامل متولى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    76574   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2014 برقم ايداع   22349 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2015  بــ :  مساهم - استقالة

1545 - محمد على كامل متولى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    76574   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-09-2014 برقم ايداع   22349 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2015  بــ :  مساهم - أعادة تشكيل 

مجلس الدارة علي أن نكون صلحية السيد المهندس رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب السيد المهندس محمد 

علي كامل متولي كالتي - الموافقة علي تفويض السيد المهندس محمد علي كامل متولي رئيس مجلس الدارة و 

العضو المنتدب و الممثل القانوني للشركة في التوقيع عن الشركة  في البنوك منفردا وحق فتح حسابات البنوك و 

القتراض و التسهيلت و كافة التسهيلت اللزمة و التوقيع علي الشيكات و تفويض الغير في التوقيع امام كافة 

الجهات الرسمية وغير الرسمية و لسيادته حق التوقيع عن الشركة علي كافة المعاملت و العقود و التصرفات 

بالبيع والشراء او بيع او شراء الصول الثابته والمنقولة والمملوكة للشركة مع الغير سواء كان فردا او شركات 

والتي تشمل المعدات واللت والسيارات بجميع انواعها وخلفه و كذا التوقيع علي كافة الوراق والمستندات 

اللزمة للتصديق علي ذلك امام مأموريات الشهر العقاري وجميع الجهات الرسمية  وهيئة التأمينات  الجتماعية و 

كذلك تمثيل الشركة أمام الجهات الخارجية و لسيادته حق التعامل مع نيابات المرور و تجديد تراخيص السيارات 

امام جميع ادارات المرور علي مستوي الجمهورية و التصالح مع الغير في القضايا المرفوعة من أو ضد الشركة .

و لسيادته ايضا  حق تفويض الغير في مباشرة كل أو بعض الختصاصات السابقة.

1546 - هند عبدالعظيم احمد لقمه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    76574   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2014 برقم ايداع   22349 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2015  بــ :  مساهم

1547 - عمرو إبراهيم محمد صادق  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    76574   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-09-2014 برقم ايداع   22349 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2015  بــ :  

1548 - ايمن ماهر محمود متولي  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    76574   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-09-2014 برقم ايداع   22349 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2015  بــ :  

1549 - مدحت محمد عبد الرحمن  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    76574   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-09-2014 برقم ايداع   22349 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2015  بــ :  
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1550 - محمد على كامل متولى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    79469   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-01-2015 برقم ايداع   1337 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2015  بــ :  علي أن نكون صلحية 

السيد المهندس رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب السيد المهندس محمد علي كامل متولي كالتي : الموافقة 

علي تفويض السيد المهندس محمد علي كامل متولي رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والممثل القانوني 

للشركة في التوقيع عن الشركة  في البنوك منفردا وحق فتح حسابات البنوك والقتراض والتسهيلت وكافة 

التسهيلت اللزمة والتوقيع علي الشيكات وتفويض الغير في التوقيع امام كافة الجهات الرسمية وغير   الرسمية 

ولسيادته حق التوقيع عن الشركة علي كافة المعاملت والعقود والتصرفات بالبيع والشراء او بيع او شراء 

الصول الثابته والمنقولة والمملوكة للشركة مع الغير سواء كان فردا او شركات والتي تشمل المعدات واللت 

والسيارات بجميع انواعها وخلفه و كذا التوقيع علي كافة الوراق والمستندات اللزمة للتصديق علي ذلك امام 

مأموريات الشهر العقاري وجميع الجهات الرسمية وهيئة التأمينات الجتماعية وكذلك تمثيل الشركة أمام الجهات 

الخارجية ولسيادته حق التعامل مع نيابات المرور وتجديد تراخيص السيارات امام جميع ادارات المرور علي 

مستوي الجمهورية والتصالح مع الغير في القضايا المرفوعة من أو ضد الشركة ولسيادته ايضا حق تفويض الغير 

في مباشرة كل أو بعض الختصاصات السابقة

1551 - على محمد على كامل متولى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79469   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2015 برقم ايداع   1337 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2015  بــ :  

1552 - هند عبدالعظيم احمد لقمه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79469   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2015 برقم ايداع   1337 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2015  بــ :  

1553 - عمرو إبراهيم محمد صادق  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    79469   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-01-2015 برقم ايداع   1337 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2015  بــ :  

1554 - ايمن ماهر محمود متولي  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    79469   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-01-2015 برقم ايداع   1337 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2015  بــ :  

1555 - مدحت محمد عبد الرحمن  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    79469   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-01-2015 برقم ايداع   1337 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2015  بــ :  

1556 - اسلم عطيه عبد الحميد ريان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    83477   وتم 

ايداعه بتاريخ    27-05-2015 برقم ايداع   15379 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2015  بــ :  

1557 - سميح ممتاز سليمان ممتاز حافظ ممتاز  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72183   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-03-2014 برقم ايداع   5345 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2015  بــ :  

1558 - محمود شامل عبد الحليم عطا فرج  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    72183   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2014 برقم ايداع   5345 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2015  بــ :  

1559 - شريف عبد الحليم عطا فرج  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72183   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2014 برقم ايداع   5345 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2015  بــ :  

1560 - شيم عبد الحليم عطا فرج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72183   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2014 برقم ايداع   5345 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2015  بــ :  

1561 - مصطفي محمود شامل عبدالحليم عطا فرج  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    72183   

وتم ايداعه بتاريخ    04-03-2014 برقم ايداع   5345 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2015  بــ :  

1562 - رامى سميح ممتاز سليمان  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    72183   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-03-2014 برقم ايداع   5345 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2015  بــ :  

1563 - رنا سميح ممتاز سليمان ممتاز حافظ ممتاز  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    72183   

وتم ايداعه بتاريخ    04-03-2014 برقم ايداع   5345 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2015  بــ :  

1564 - شريف محمود شامل عبد الحليم عطا فرج  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    72183   

وتم ايداعه بتاريخ    04-03-2014 برقم ايداع   5345 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2015  بــ :  

1565 - شيم شريف عبد الحليم عطا فرج  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    72183   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-03-2014 برقم ايداع   5345 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2015  بــ :  

1566 - اموره محمود عبدالواحد محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    74173   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2014 برقم ايداع   12810 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2015  بــ :  
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1567 - عمرو صلح الدين نصر السعيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    83840   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2015 برقم ايداع   16769 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2015  بــ :  

1568 - خاطر محمد عبد الجواد  مصفى   المقيد برقم قيد    83965   وتم ايداعه بتاريخ    2015-06-14 

برقم ايداع   17203 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2015  بــ :  تعيين مصفى للشركة وتحديد مهام المصفى 

كالتى : وفاء ما على الشركة من ديون وبيع مال الشركة منقول اوعقارا بالمزاد العلنى او بأيه طريقة اخرى مالم 

ينص فى وثيقة تعيين المصفى على اجراء البيع بطريقة معينة وتمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم

1569 - شكرى عبد المجيد محمد بدر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84017   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2015 برقم ايداع   17405 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2015  بــ :  

1747 - عمرو عبد الغني الشربيني  ممثل   المقيد برقم قيد    73729   وتم ايداعه بتاريخ    2014-05-12 

برقم ايداع   11267 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2016  بــ :  ممثل عن شركة الحديثة للغاز الطبيعى

1748 - احمد شحاته احمد حسين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    73729   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-05-2014 برقم ايداع   11267 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2016  بــ :  انتخاب وتعيين 

مجلس ادراة الشركة لمدة ثلث سنوات .

1749 - احمد شحاته احمد حسين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    73729   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-05-2014 برقم ايداع   11267 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2016  بــ :  انتخاب وتعيين 

مجلس ادراة الشركة لمدة ثلث سنوات .

1750 - عمرو عبد الغني الشربيني  ممثل   المقيد برقم قيد    73729   وتم ايداعه بتاريخ    2014-05-12 

برقم ايداع   11267 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2016  بــ :  ممثل عن شركة الحديثة للغاز الطبيعى

1751 - نائل عبد الرحمن محمد درويش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    73729   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2014 برقم ايداع   11267 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2016  بــ :  انهاء عضوية - مع احتفاظ 

شركة تنمية بمقعدها فى مجلس الدارة

1752 - عبدالرحمن اشرف حسن محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96149   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2016 برقم ايداع   25218 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2016  بــ :  

1753 - عمرو احمد عبد الفتاح عمار نصر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96149   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2016 برقم ايداع   25218 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2016  بــ :  

1937 - خالد هشام فاروق ابراهيم على  مدير   المقيد برقم قيد    109643   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2017 برقم ايداع   33711 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2017  بــ :  

2116 - خالد خليفه عبدالمجيد ابوخليفه  مدير   المقيد برقم قيد    120818   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2018 برقم ايداع   20744 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2018  بــ :  

2117 - محمد عاصم احمد عبدا  مدير   المقيد برقم قيد    120818   وتم ايداعه بتاريخ    2018-05-08 

برقم ايداع   20744 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2018  بــ :  

2200 - شرين غريب السيد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    125130   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2018 برقم ايداع   38783 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2018  بــ :  استقالة

2201 - فاطمة محمود ابراهيم خليفه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    125130   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2018 برقم ايداع   38783 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2018  بــ :  

2202 - مؤمن شاذلي سالم عبد الحليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    125130   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2018 برقم ايداع   38783 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2018  بــ :  

2203 - رائد محمد سليم الصغير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    125130   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2018 برقم ايداع   38783 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2018  بــ :  

2401 - برنار حبيب خليل Bernard Habib Khalil  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    138111   

وتم ايداعه بتاريخ    01-08-2019 برقم ايداع   32205 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2019  بــ :  

2402 - زياد انطوان حبيقه Ziad Hobeika  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    138111   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-08-2019 برقم ايداع   32205 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2019  بــ :  
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1570 - محمد أحمد محمد سعيد السملوي  مدير عام   المقيد برقم قيد    84213   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2015 برقم ايداع   18082 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2015  بــ :  الموافقة على تحديد سلطات 

وصلحيات من لهم حق التوقيع عن الشركة لتصبح على النحو التالي:    يكون لي من أعضاء مجلس الدارة 

والمدير العام مجتمعين أو منفردين أوسع السلطات لدارة الشركة وفي التوقيع نيابة عنها أمام الغير بما في ذلك 

كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والدارية. ويكون لهم الحق مجتمعين أو منفردين في تفويض أو توكيل 

الغير في كل أو بعض ما تقدم.  كما يكون لعضاء مجلس الدارة مجتمعين أو منفردين الحق في التوقيع على 

عقود بيع وشراء وإيجار والنتفاع بالعقار والمنقول والسيارات والحق في تعيين ووقف وعزل وكلء وموظفي 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأتعابهم وكذا التوقيع على عقود العمل. ويكون لهم الحق مجتمعين أو منفردين في 

تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما تقدم.    يكون لي من أعضاء مجلس الدارة والمدير العام مجتمعين 

أو منفردين التوقيع أمام البنوك وفتح وغلق الحسابات البنكية, والسحب واليداع والتحويل والتوقيع على الشيكات 

وتظهيرها وعلى الكمبيالت وكذا الحصول على القروض والضمانات البنكية وتقديم الضمانات والتوقيع على عقود 

القرض والرهن. ويكون لهم الحق مجتمعين أو منفردين في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما تقدم.    

كما يكون لعضاء مجلس الدارة منفردين ومجتمعين الحق في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على كافة 

المستندات والعقود المتعلقة بمشروع الطاقة الشمسية الخاصة بالشركة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة 

تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والشركة المصرية لنقل 

الكهرباء.

1571 - كريم مصطفى عبدالجابر سالم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    84524   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2015 برقم ايداع   19377 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2015  بــ :  

1572 - عاطف مصطفى عبدالجابر سالم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84524   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2015 برقم ايداع   19377 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2015  بــ :  

1573 - هانى قدرى احمد سالم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84524   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2015 برقم ايداع   19377 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2015  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة 

للشركة لمدة اخرى مماثلة

1574 - ايهاب عاطف احمد عثمان حمزاوى  مدير   المقيد برقم قيد    84672   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2015 برقم ايداع   19923 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2015  بــ :  استقاله

1575 - سليم احمد شوقي عبد الحكيم  مدير   المقيد برقم قيد    84672   وتم ايداعه بتاريخ    2015-07-12 

برقم ايداع   19923 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2015  بــ :  

1576 - احمد شوقى عبد الحكيم سليم  مدير   المقيد برقم قيد    84672   وتم ايداعه بتاريخ    2015-07-12 

برقم ايداع   19923 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2015  بــ :  ويباشر المديران  وظائفهما لمدة غير محددة - 

يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين  او مجتمعين  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - 

للمديران منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع والتوقيع على الشيكات وذلك فيما ليجاوز 200000جم وفتح وغلق الحسابات وحق الفراج عن راس 

المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك ياسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية ولهما إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر - ولهما مجتمعين حق التوقيع على عقود البيع 

والرهن والقتراض لصول الشركة وممتلكاها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك ياسم الشركة 

ولصالحها والتوقيع على الشيكات فيما يجاوز 200000جم

1577 - جيهان عبد المنعم عبده على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47983   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2010 برقم ايداع   20024 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2015  بــ :  

1578 - امنيه محمد رجاء ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47983   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2010 برقم ايداع   20024 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2015  بــ :  
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1579 - ناصر احمد ناصر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    47983   وتم ايداعه بتاريخ    08-09-2010 برقم 

ايداع   20024 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2015  بــ :  

1580 - محمد رجاء ابراهيم عبد العاطى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47983   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2010 برقم ايداع   20024 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2015  بــ :  

1581 - محمد على على عاصم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84882   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2015 برقم ايداع   20723 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2015  بــ :  تجديد فترة مجلس الدارة لمدة 

3 سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة اعتبارا من 26 / 4 / 2022

1582 - فوزى طة عبد الفتاح احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85069   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2015 برقم ايداع   21389 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2015  بــ :  

1583 - محمد احمد محمد احمد ابو السعود  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    85069   وتم 

ايداعه بتاريخ    30-07-2015 برقم ايداع   21389 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2015  بــ :  

1584 - حسين أحمد نهاد محمد يسري أحمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85069   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-07-2015 برقم ايداع   21389 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2015  بــ :  استقالة

1585 - احمد محمد محمد سيف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85069   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2015 برقم ايداع   21389 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2015  بــ :  - مع الحتفاظ بكافه 

الصلحيات كما هى واردة بالسجل التجارى

2456 - اشرف السيد محمد رشاد حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52191   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-2011 برقم ايداع   9768 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2019  بــ :  - ممثل عن نماء انفيزتمنتس 

هولدنج ليمتد . اعادة تشكيل وتشكيل مجلس ادارة الشركة لمدة 3 سنوات . بنفس صلحيات التشكيل السابق لمجلس 

الدارة

1586 - احمد بن بدوي بن نايف شاهين  مدير   المقيد برقم قيد    85093   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2015 برقم ايداع   21486 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2015  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المدير السيد / أديب بن بدوى بن نايف شاهين والسيد / أحمد بن بدوى بن نايف شاهين منفردين 

أو مجتمعين الشركة في علقتها مع الغير ولهما في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  ولهما منفردين أو مجتمعين 

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات وحق الفراج عن راس المال وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم و حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية ولهما إبرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض 

الغير في كل أو بعض ما ذكر

1587 - اديب بن بدوي بن نايف شاهين  مدير   المقيد برقم قيد    85093   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2015 برقم ايداع   21486 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2015  بــ :  

1588 - جوزيف طوقيتلى Joseph Toukatli  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85146   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-08-2015 برقم ايداع   21699 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2015  بــ :  استقاله
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1589 - امير شريف تادرس نصار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85146   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2015 برقم ايداع   21699 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2015  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس 

الدارة الحق فى ان يعيين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او 

مجتمعين .  وللسيد / اميرشريف تادرس نصار  - رئيس مجلس الدارة والسيد / الياس ابراهيم الياس ابراهيم - 

العضو المنتدب ) 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 لهم مجتمعين او 

منفردين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

وكذلك لهم مجتمعين او منفردين الحق فى التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات وكذلك لهم مجتمعين او منفردين الحق فى التوقيع امام الشهر العقارى والتعامل مع 

السجل التجارى ومصلحة الضرائب وكذلك الحق فى التوقيع على عقود التعديل والشتراك فى الشركات والندماج 

وكذلك الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكذلك لهم مجتمعين او 

منفردين الحق فى قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك الحق فى  توكيل او تفويض 

الغير فى كل او بعض ماذكر.

1590 - ماريان كلود جورج نقاش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85146   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2015 برقم ايداع   21699 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2015  بــ :  

1591 - بيتر وديع زهير وديع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85146   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2015 برقم ايداع   21699 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2015  بــ :  

1592 - عمرو احمد تقى الدين اسماعيل حسانين  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    289731   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-06-1995 برقم ايداع   9131 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2015  بــ :  من ذوى الخبرة

2480 - محمد امين عبد العليم عشوش  مدير   المقيد برقم قيد    141608   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-2019 برقم ايداع   45511 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2019  بــ :  استقالة

2481 - امينه عبد الحليم السيد احمد الشريف  مدير   المقيد برقم قيد    141608   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-2019 برقم ايداع   45511 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2019  بــ :  

2482 - امير محمد عبدالواحد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    141608   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-28 

برقم ايداع   45511 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محدده

2483 - تامر نصر الدين محمود سالم  مدير   المقيد برقم قيد    141693   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2019 برقم ايداع   45799 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2019  بــ :  

2893 - سعيد احمد رمضان عيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2894 - خالد محمد الهامى عبدالعزيز حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2895 - وائل اسماعيل حسين متولى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2896 - اسامه كمال مصطفى محمد علي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2897 - احمد سمير يوسف جمعه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2898 - ايمن فوزى محمد عويس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2899 - محمود سليمان عبدا حسانين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  
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2900 - محمد محمود احمد محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2901 - مينا ناجح نافع عبده  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    1996-01-11 

برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2902 - حسين درويش شعراوى محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2903 - محمود عاطف احمد عبدالرحمن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2904 - محمد الباز محمد المرشدى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2905 - محمد محمد سراج الدين فرح محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2906 - محمد السيد محمد سلمه دويدار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

1593 - احمد وليد حسن محى فؤاد العجيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    289731   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-06-1995 برقم ايداع   9131 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2015  بــ :  غيرتنفيذي"ممثلً عن 

شركة القاهرة كابيتال للستثمارات المالية - الموافقة بالجماع على ان يكون صلحيات التوقيع وفقا لما يلى - 

صلحيات التوقيع نيابة عن الشركة - يملك حق التوقيع عن الشركة توقيع اثنين مجتمعين لى من السيد رئيس 

مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة  وأعضاء مجلس الدارة المنتدبين وكل عضو اخر ينتدبه المجلس لهذا 

الغرض ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين - صلحيات التوقيع عن الشركة لدى 

البنوك - يملك حق التوقيع عن الشركة على جميع المعاملت مع كافة البنوك من سحب وفتح حساب باسم الشركة 

والتوقيع على الشيكات وغيرها والتعاملت البنكية المختلفة وفقا لما يلى - التوقيع الول لى من - السيد الستاذ / 

أحمد وليد حسن محي فؤاد العجيل - رئيس مجلس الدارة السيد الستاذ/ عمرو أحمد تقى الدين اسماعيل حسانين- 

نائـب رئيـس مجـلـس الدارة السيد الستاذ / محمد محمود أحمد نور الدين - عضـو مجلس الدارة المنتدب  

التوقيع الثاني لى من - السيد الستاذ / هاني السعيد سلم - المراقب المالي السيد الستاذ / أيمن مجدى عبد 

الرحمن - المدير المالي السيد الستاذ / أحمد رفعت شديد - مدير حسابات شركة القاهرة كابيتال للستثمارات 

المالية

1594 - عمرو علي مصطفي البدري  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    289731   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-06-1995 برقم ايداع   9131 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2015  بــ :  غير تنفيذى - ممثلً 

عن شركة القاهرة كابيتال للستثمارات المالية

1595 - محمد محمود احمد نور الدين  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    289731   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-1995 برقم ايداع   9131 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2015  بــ :  تنفيذى - ممثل عن شركة القاهرة 

كابيتال للستثمارات المالية

1596 - شهير محمود يحي محمد حلمي العيسوي  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    289731   

وتم ايداعه بتاريخ    25-06-1995 برقم ايداع   9131 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2015  بــ :  

1597 - وائل نبيه عبدالسميع السيد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    289731   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-06-1995 برقم ايداع   9131 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2015  بــ :  مستقل

1598 - مي محمود عبد العزيز كشك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    289731   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-1995 برقم ايداع   9131 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2015  بــ :  مستقل

1599 - شارون مورين ويث Sharon Maureen Withe  مدير   المقيد برقم قيد    85518   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-08-2015 برقم ايداع   23220 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2015  بــ :  مسئول
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1600 - كلير لويز لويد CLAIRE LOUISA LIOYD  مدير   المقيد برقم قيد    85518   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-08-2015 برقم ايداع   23220 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2015  بــ :  مسئوله - ويباشر 

المديرون وظائفهم لمدة غير محدودة.  يمثل المديرون الشركة في علقاتها مع الغير, ولـهم منفردين او مجتمعين 

فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او 

القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللسيدة/ شارون مورين ويث, وللسيد/ توني هارولد بريرلي, وللسيد/ 

عماد عادل عزيز ناشد,  منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم - على سبيل المثال ل 

الحصر - الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والغرف التجارية والغرف الصناعية والسجل التجاري والنشر 

ومكاتب التأمينات الجتماعية والضرائب بكافة أنواعها وجميع مأموريات ومكاتب الشهر العقاري ووزارة الداخلية 

وكافة إدارات ووحدات المرور وجميع النقابات والتحادات بما فيهم التحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء, 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها. وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء 

والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولصالحها.  ولهم الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم الحق فى قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل.   السيدة/ كلير لويز لويد, مسئولة عن الشئون الدارية للشركة فقط.  ولكل 

مدير الحق في تفويض الغير في بعض او كل سلطاته و اختصاصاته

1601 - تونى هارولد بريرلى TONY HAROLD BREARLEY  مدير   المقيد برقم قيد    85518   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-08-2015 برقم ايداع   23220 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2015  بــ :  مسئول

1602 - عماد عادل عزيز ناشد  مدير   المقيد برقم قيد    85518   وتم ايداعه بتاريخ    19-08-2015 برقم 

ايداع   23220 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2015  بــ :  

1603 - محروس شفيق متي  مدير   المقيد برقم قيد    85518   وتم ايداعه بتاريخ    19-08-2015 برقم 

ايداع   23220 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2015  بــ :  استقالة

1604 - عبد الرحمن خالد السيد محمد البيومى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    85996   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2015 برقم ايداع   25134 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2015  بــ :  لفرع الشركه الكائن في كامل 

مسطح الدور الرضي المرتفع والمنخفض بالعقار الكائن بالمربع رقم 1330 من تقسيم شركة مصر الجديدة 

للسكان والتعمير مصر الجديدة القاهره بدل من السيد / حسني سيف النصر عبد الله عثمان

1605 - عيد عطيه عبد ا عطيه  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    86194   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2015 برقم ايداع   25800 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2015  بــ :  استقالة

1606 - احمد عادل فتوح حماد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    86194   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2015 برقم ايداع   25800 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2015  بــ :  

1607 - رزق محمد سعيد بصلة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    86394   وتم ايداعه بتاريخ    2015-09-20 

برقم ايداع   26612 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2015  بــ :  
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1625 - احمد خالد عبد الصمد عطيه على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87737   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2015 برقم ايداع   32197 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2015  بــ :  تجديد الثقة فى مجلس الدارة 

لمدة قانونية جديدة - تحديد اختصاصات رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وصلحياتهم : يملك حق التوقيع 

على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة 

ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا فى حق التوقيع عن الشركة 

منفردين او مجتمعين وللسيد / رئيس مجلس الدارة و العضو 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 وكافة صورالتعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن 

راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 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 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 اوبعض ما ذكر

1626 - ايهاب محمد محمد شاهين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87750   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2015 برقم ايداع   32260 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2015  بــ :  

1627 - أسامة محمد رشاد محمد  زين الدين  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    87750   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2015 برقم ايداع   32260 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2015  بــ :  

1628 - يحي الصافي خليفه سعد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87750   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2015 برقم ايداع   32260 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2015  بــ :  

1629 - علء الدين عبد الهادي محمد حسب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87750   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-11-2015 برقم ايداع   32260 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2015  بــ :  

1630 - غريب ابو الحسن الشناوى على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87750   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2015 برقم ايداع   32260 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2015  بــ :  

1631 - اسامه حنا صليب ميخائيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87897   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2015 برقم ايداع   32736 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2015  بــ :  تجديد مدة مجلس ادارة الشركة  

لثلث سنوات قادمة
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1632 - وليد عمر عبدالجواد درويش  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    87954   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-11-2015 برقم ايداع   32886 تم التأشير فى تاريخ 17-11-2015  بــ :  يملك حق 

التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت  والتعهدات من مجلس 

الدارة , ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أوكلء مفوضين  وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن 

الشركة منفردين أومجتمعين .  وللسيد / رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد / العضوالمنتدب منفردين 

اومجتمعين 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 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال 

وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع 

علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أوبالجل ولهما حق توكيل اوتفويض الغير في 

كل اوبعض ماذكر .  وللسيد المدير / محمد جمال ابراهيم عوض منفردا :-   )أ( الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة أشكاله ,  بشرط أن تكون العمال التي تصدر منه بعنوان الشركة وضمن أغراضها.  )ب( الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء ومديرين الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم.  )ج( إبرام العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بكافة معاملت الشركة بالنقد أو بالجل بشرط أن تكون العمال التي تصدر منه بعنوان الشركة وضمن 

أغراضها , وله الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر.

1633 - محمد جمال ابراهيم عوض  مدير   المقيد برقم قيد    87954   وتم ايداعه بتاريخ    2015-11-17 

برقم ايداع   32886 تم التأشير فى تاريخ 17-11-2015  بــ :  لشركة تيم للتسويق الرياضى ش.م.م

1729 - محمد ابراهيم عبدالواحد الزفزافي  مصفى   المقيد برقم قيد    94690   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2016 برقم ايداع   19769 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2016  بــ :  

1730 - محمد ابراهيم محمد سالم  مدير   المقيد برقم قيد    94764   وتم ايداعه بتاريخ    2016-06-23 

برقم ايداع   20007 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2016  بــ :  

1737 - محمد  زكريا  حامد  محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    95806   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-08-2016 برقم ايداع   24015 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2016  بــ :  اضافه مهام لرئيس 

مجلس الدارة علي ان يكون له حق بيع او شراء اصل من اصول الشركه

1738 - عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95962   وتم 

ايداعه بتاريخ    08-08-2016 برقم ايداع   24480 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2016  بــ :  ممثلً عن 

الشركة الوطنية لنظم المعلومات المحدودة
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1634 - جمال ماجد أحمد الغرير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88122   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2015 برقم ايداع   33519 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2015  بــ :  تعديل صلحيات التوقيع 

بالشركةلتصبح على النحو التالي:  إلغاء كافة حقوق التوقيع السابقةفئات التوقيع:توقيع )أ( السيد/ جمال ماجد أحمد 

الغرير بصفته رئيس مجلس الدارةوله حق تفويض الغيرتوقيع )ب( السيد/ كامل عبدا -جواز سفر رقم 

54984746 والسيد/ حازم فؤاد عبد اللطيف توقيع )ج( السيد/ أحمد محمد رمضان والسيد/ حازم فؤاد عبد 

اللطيف يكون الحق في توقيع العقود وأوامر الشراء )فيما عدا السداد المعجل للقروض وتعديل عقد إيجار الرض 

الزراعية وعقد بيع أرض المصنع المبرمان مع الحكومة المصرية أو إنهائهما  وكذا عقود تأسيس الشركات أو 

الستثمار في شركات أخرى والذي يتطلب قرار مجلس إدارة( كالتالي: -حتى 20 مليون جنيه مصري توقيع  من 

المجموعة )ب( وتوقيع من المجموعة )ج(. -أكثر من 20 مليون جنيه مصري توقيع من المجموعة )أ( وتوقيع من 

المجموعة )ب( أو )ج(. يكون التعامل مع جميع البنوك من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات والسندات الذنية 

وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات العتماد والضمان  والفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع 

البنوك  باسم الشركة وضمن أغراضها كالتالي: -حتى 10 مليون جنيه مصري توقيعين من المجموعة  المجموعة 

)ج( مجتمعين. -من 10 مليون جنيه مصري وحتى 20 مليون جنيه مصري توقيع من المجموعة )ب( وتوقيع من 

المجموعة )ج(. -أكثر من 20 مليون جنيه مصري توقيعين من المجموعة )ب( مجتمعين. يكون للسيد/ كامل 

عبدا الحق في إبرام عقود العمل وإنهائها وتحديد المرتبات والجور )فيما عدا المدير المالي والذي يتم تعيينه 

وعزله بقرار من مجلس الدارة( وله حق تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق. وعموما يكون للسيد/ كامل 

عبدا حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك 

التأمينات الجتماعية وإدارات المرور والجمارك ومصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي والضرائب. وله حق 

طلب استصدار التراخيص بما في ذلك تراخيص السيارات والمركبات وطلب شهادات البيانات وله حق تفويض 

الغير في كل أو بعض ما سبق.

1635 - نبيل جبور NABIL M JABBOUR  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88220   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-11-2015 برقم ايداع   33933 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2015  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات

1636 - اسامه حسن حسن بروه  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    29097   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-1996 برقم ايداع   5451 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2015  بــ :  استقالة

1637 - صالح محمد عزيزه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88628   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2015 برقم ايداع   35530 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2015  بــ :  تعيين وتشكيل مجلس ادارة 

الشركة بعدد اعضائة وبنفس صفاتهم فى مجلس الدارة وبكافة صلحياتهم المنصوص عليها وذلك لمدة 3 سنوات 

تبدا من 2022/5/11 حتى 2025/5/10

1638 - مصطفى حسين محمد سعيد  مدير   المقيد برقم قيد    88723   وتم ايداعه بتاريخ    2015-12-14 

برقم ايداع   35865 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2015  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محدودة

1639 - روبين تموثى تريج  Robin Timothy Trigg  مدير   المقيد برقم قيد    88723   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-12-2015 برقم ايداع   35865 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2015  بــ :  

1640 - هانز ايريك جوستافا هيدمان HANS ERIK GUSTAV HEDMAN  مدير   المقيد برقم قيد    

88723   وتم ايداعه بتاريخ    14-12-2015 برقم ايداع   35865 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2015  بــ :  

اسقالة

1641 - باسم السيد حسين عبد الرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88892   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2015 برقم ايداع   36465 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2015  بــ :  استقالة

3039 - محمد السعيد ذكى احمد مشهور  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    167292   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2021 برقم ايداع   26384 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2021  بــ :  والعضو المنتدب - الموافقة 

بالجماع علي تفويض الستاذ / محمد السعيد زكي احمد مشهور العضو المنتدب و الستاذ / مدحت حامد حسن 

بنه مجتمعين في التوقيع نيابة عن الشركة بحق القتراض و الرهن من البنوك و جهاز تنمية المشروعات 

المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر و شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري أو جهة إقراض أخري .

3040 - طارق عاشور على محمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    167325   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2021 برقم ايداع   26425 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2021  بــ :  
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1642 - عمرو اسماعيل محمد سليمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88892   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2015 برقم ايداع   36465 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2015  بــ :  تكون صلحيات وسلطات 

التوقيع بالنيابة عن الشركة على النحو التالي: يكون للسيد/ عمرو اسماعيل محمد سليمان, رئيس مجلس الدارة 

منفردا الحق في تمثيل الشركة والتعامل باسمها والتوقيع نيابة عنها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

سواء المحلية أو الدولية و التعامل والتوقيع باسم الشركة أمام كافة الجهات, و اجراء جميع العمليات المالية بكافة 

أنواعها وإبرام وتوقيع العقود والتفاقات مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية, وممارسة كافة الحقوق 

والمتيازات وأداء كافة المهام اليومية المتعلقة بالشركة والشراف على مزاولة أعمال الشركة وبهذا الصدد تقديم 

كافة الطلبات اللزمة للتصريح بتشغيل الشركة وفروعها أو تعديلها أو تجديدها وتوقيع وتنفيذ كافة نماذج الطلبات 

والمستندات حسبما قد تكون مطلوبة من قبل أي من السلطات المحلية, وفي التوقيع على عقود بيع وشراء, وإيجار 

العقار والمنقول والسيارات, الحق في تعيين ووقف وعزل موظفي, ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

والتوقيع بالنيابة عن الشركة على تحويلت المرتبات أمام كافة البنوك. يكون للسيد/ عمرو اسماعيل محمد سليمان, 

رئيس مجلس الدارة منفردا الحق في تمثيل الشركة والتعامل باسمها والتوقيع نيابة عنها أمام جميع البنوك وجهات 

التمويل في جميع التصرفات وبكافة صور التعامل بدون حد أقصى, بما في ذلك السحب واليداع والتحويل 

والتوقيع على الشيكات والكمبيالت وتظهيرها وفتح العتمادات المستندية, وتقديم الضمانات, والتوقيع على عقود 

القرض والرهن والتمويل, واستصدار خطابات وشهادات الضمان, والفراج عن مبالغ استكمال أو زيادة رأس 

المال. يكون للسيد/ عمرو اسماعيل محمد سليمان, رئيس مجلس الدارة منفردا الحق في تمثيل الشركة والتوقيع 

نيابة عنها أمام مصلحة الضرائب المصرية, ومصلحة الجمارك المصرية وكافة الدارات والدوائر الجمركية 

وهيئة التأمينات الجتماعية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة 

المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي وامام هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وتجديد 

السجل التجاري وذلك في تسليم واستلم الطلبات والمستندات وسداد كافة الرسوم

1643 - غاده محمد نور يوسف محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88892   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2015 برقم ايداع   36465 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2015  بــ :  

1644 - تامر ابراهيم عبدالعزيز احمد الوكيل  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    88892   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-12-2015 برقم ايداع   36465 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2015  بــ :  

1645 - تامر محمد حامد محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88892   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2015 برقم ايداع   36465 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2015  بــ :  

1646 - ايمن اسماعيل محمد احمد سليمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88892   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2015 برقم ايداع   36465 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2015  بــ :  استقالة

1647 - شريف اسماعيل محمد سليمان  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    88892   

وتم ايداعه بتاريخ    17-12-2015 برقم ايداع   36465 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2015  بــ :  

1648 - ماجد محمود محمد احمد عليوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89039   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2015 برقم ايداع   37025 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2015  بــ :  استقاله

1649 - فالنتينا مارينو فابري  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89039   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2015 برقم ايداع   37025 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2015  بــ :  

1650 - ياسمين عمرو حسن امين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89039   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2015 برقم ايداع   37025 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2015  بــ :  

1651 - خالد سعد احمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89039   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2015 برقم ايداع   37025 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2015  بــ :  استقاله

Page 912 of 1274 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

1652 - عمرو حسن محمود امين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    89039   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-12-2015 برقم ايداع   37025 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2015  بــ :  يكون حق الدارة 

والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للسيد / عمرو حسن محمود أمين ) رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب ( والسيدة/ فالنتينا مارينو فابري ) نائب  رئيس مجلس الدارة ( ولهم الحق )مجتمعين او منفردين( في 

تمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية داخل ج.م.ع او خارجها وامام جميع المحاكم والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وامام الهيئة العامه 

للستثمار والمناطق الحرة والشهر العقارى والسجل التجارى ومصلحة الضرائب والقوى العامله وهيئة التأمينات 

الجتماعية وادارات المرور والتوقيع على عقود تعديل الشركة وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك 

لهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق التوقيع ) مجتمعين فقط ( على عقود الشراء والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والقتراض والرهن ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض 

ماذكر

1653 - خالد احمد هشام يوسف على فهمى  مدير   المقيد برقم قيد    89147   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2015 برقم ايداع   37481 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2015  بــ :  

1654 - احمد هشام يوسف على فهمى  مدير   المقيد برقم قيد    89147   وتم ايداعه بتاريخ    2015-12-28 

برقم ايداع   37481 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2015  بــ :  

1655 - عمر احمد هشام يوسف علي فهمي  مدير   المقيد برقم قيد    89147   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2015 برقم ايداع   37481 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2015  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محدودة - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامه . وللمديرون مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن أغراضها و كذلك لهم الحق مجتمعين أو منفردين فى التوقيع على عقود الشراء و القتراض و 

الرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولصالحها و لهم الحق 

مجتمعين أو منفردين فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم الحق مجتمعين 

أو منفردين فى قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه  وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم مجتمعين أو منفردين الحق فى توكيل 

أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

1656 - سلمان بن عبدالعزيز بن فهد الحكير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89464   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-01-2016 برقم ايداع   470 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2016  بــ :  الموافقة على تجديد 

عضوية مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات بذات التشكيل الحالى - الموافقة على ان يكون حق التوقيع على العقود 

والشيكات وخطابات الضمان وكافة التعاملت البنكية أمام كلً من البنوك والغير بموجب توقيعين مجتمعين أحدهما 

من المجموعة )أ( ويمثلها: 1. السيد/ احمد دمرداش محمد علء الدين حسين بدراوى 2. السيد / باسل اسماعيل 

عبد المجيد رمزي . والخر من المجموعة )ب( ويمثلها:  1. السيد / شذا محسن محمد مصطفى القاضي 2. السيد 

/ طاهر أمين محمد مخلوف
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1657 - عبد العزيز بن محمد عبده يمانى عبده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31635   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-04-2008 برقم ايداع   7693 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2016  بــ :  ممثل عن شركة دلة 

البركة المصرية للستثمار والتنمية- وتكون الصلحيات لكل من رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة 

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع  والعضو المنتدب منفردين على النحو التالي :-  -

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد  التوقيع على عقود الشراء باسم الشركة ولصالحها .  -

مرتباتهم وأجورهم وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أوبالجل  -

الحق في تأسيس الشركات وتعديلها وتوثيقها والتوقيع على عقود تعديلها أمام الشهر العقاري وتمثيل الشركة أمام 

مكاتب السجل التجاري والغرف التجارية والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة التأمينات 

الجتماعية ومصلحة الضرائب ومصلحة الشهر العقاري وشركة مصر للمقاصة وبورصة الوراق المالية .  -ولهم 

الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .  -لرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة منفردين 

حق فتح وغلق الحسابات البنكية .  وتكون التوقيعات لدى البنوك على النحو التالي :-  1-المهندس / عبد العزيز 

محمد عبده عبد ا يماني رئيس مجلس الدارة  )فئة أ(.  2-الستاذة / هديل صالح عبد ا كامل نائب رئيس 

الستاذة / نهال  الستاذ / محمود أحمد عبد الحافظ العضو المنتدب  )فئة أ(.  4- مجلس الدارة  )فئة أ (.  3-

محمد هاني محمد حمدي البشري مدير عام تطوير العمال )فئة أ(.  5-الستاذ / رضا على إسماعيل مدير عام 

الدارة المالية  )فئة ب( .  6-الستاذ / هيثم محمد سيف الهدي رئيس حسابات )فئة ب( .  على ان يكون التوقيع 

لثنين مجتمعين توقيع من فئة )أ( مع توقيع من فئة )ب

1658 - هديل صالح عبد ا كامل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31635   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2008 برقم ايداع   7693 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2016  بــ :  عن شركة دلة البركة المصرية 

للستثمار والتنمية

1659 - محمود احمد عبدالحافظ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31635   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2008 برقم ايداع   7693 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2016  بــ :  المنتدب ممثلً لشركة الماظة 

للتنمية العقارية- بدل من السيد / محمد عبد الحميد البكري

1660 - شركة دلة للستثمارات العقارية  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31635   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2008 برقم ايداع   7693 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2016  بــ :  استقالة

1661 - راجي وجدي نجيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    144448   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-1997 برقم ايداع   6542 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2016  بــ :  

1662 - ممدوح حليم عطيه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    144448   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-08-1997 برقم ايداع   6542 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2016  بــ :  استقالة

1663 - سوزيت داود يسي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    144448   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-1997 برقم ايداع   6542 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2016  بــ :  استقالة

1664 - نيفين وهبة عبد الملك  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    144448   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-1997 برقم ايداع   6542 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2016  بــ :  استقالة

1665 - كارولين ممدوح حليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    144448   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-1997 برقم ايداع   6542 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2016  بــ :  استقالة

1666 - مهاب وجدى نجيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    144448   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-1997 برقم ايداع   6542 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2016  بــ :  استقالة
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1667 - ايهاب حليم عطيه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    144448   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-1997 برقم ايداع   6542 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2016  بــ :  - تحديد الصلحيات الممنوحة 

وسلطات التوقيع لتكون كالتى : يملك حق التوقيع عن الشركة ولدى البنوك مجتمعين او منفردين كل من : 

الدكتور/ ايهاب حليم عطية  رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب - الدكتور/ وجدي نجيب فرج عضو مجلس 

الدارة المنتدب  الدكتور/ وسيم ممدوح حليم عضو مجلس الدارة  المهندس / راجي وجدي نجيب عضو مجلس 

الدارة . وكذلك التوقيع امام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية والجهات الرسمية والغير الرسمية وامام 

الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهزة التابعة للدولة والهيئة العامة 

للرقابة المالية والشهر العقارى والسجل التجارى ومصلحة الضرائب بكافة انواعها وادارة المرور وكذلك التوقيع 

امام البنوك فى فتح وغلق الحسابات البنكية والتوقيع على الشيكات وصرفها وكذلك التوقيع على عقود الرهن 

والقتراض والتسهيلت الئتمانية والتوقيع على عقود شراء السيارات وابرام توكيلت بادارتها امام المرور 

والتوقيع على عقود الصفقات والتوقيع على عقود السيارات او اى اصول اخرى وتمثيل الشركة امام القضاء وحق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

1668 - وجدى نجيب فرج  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    144448   وتم ايداعه بتاريخ    1997-08-13 

برقم ايداع   6542 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2016  بــ :  

1669 - كاميليا ممدوح حليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    144448   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-1997 برقم ايداع   6542 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2016  بــ :  

1670 - وسيم ممدوح حليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    144448   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-1997 برقم ايداع   6542 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2016  بــ :  

1671 - صبحى أبوسريع سيد أحمد الشاذلى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    90076   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2016 برقم ايداع   2567 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2016  بــ :  

1672 - داليا ابراهيم محمد القصبجى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    90399   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2016 برقم ايداع   3764 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2016  بــ :  

1673 - خالد حسن عزازى حسن  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    90399   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-02-2016 برقم ايداع   3764 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2016  بــ :  تجديد عضوية مجلس 

الدارة ثلث سنوات

1674 - حسن سام ارسلن HASSAN SAM ARSALAN  مدير   المقيد برقم قيد    90682   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-02-2016 برقم ايداع   4864 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2016  بــ :  استقالة

1675 - محمد شهير أرسلن Mohamad Shahir Arslan  مدير   المقيد برقم قيد    90682   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-02-2016 برقم ايداع   4864 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2016  بــ :  استقالة
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1676 - خالد محمد عبدالمنعم عطا ا  مدير   المقيد برقم قيد    90682   وتم ايداعه بتاريخ    2016-02-14 

برقم ايداع   4864 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2016  بــ :  تعديل سلطات التوقيع لتصبح: 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 للجمعية العامة, يكون للسيد/  خالد محمد عبد المنعم 

عطا ا منفرًدا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية ويكون له منفرًدا 

التعامل مع الجهات غير الحكومية والقطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض 

والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها كما له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع 

المبالغ المالية وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل, ويكون للمدير التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض 

والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها بالضافة إلي التوقيع على عقود البيع والشراء واليجار للصول والممتلكات العقارية والراضي 

والسيارات باسم ولصالح الشركة بدون حد أقصي, ويكون للمدير الحق في الفراج عن رأسمال الشركة وإصدار 

توكيلت إلي الغير لتأسيس شركات تابعة وشقيقة أى ما كان شكلها القانوني وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها 

وضمن أغراضها.وله  الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

1677 - حربى راشد نصر ا راشد  مدير   المقيد برقم قيد    90710   وتم ايداعه بتاريخ    2016-02-15 

برقم ايداع   4996 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2016  بــ :  استقالة

1678 - سهير لبيب اقلديوس  مدير   المقيد برقم قيد    90710   وتم ايداعه بتاريخ    15-02-2016 برقم 

ايداع   4996 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2016  بــ :  استقالة

1679 - حسن حقى  مدير   المقيد برقم قيد    90710   وتم ايداعه بتاريخ    15-02-2016 برقم ايداع   

4996 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2016  بــ :  استقالة

1680 - كريم وسيم فوزى  مدير   المقيد برقم قيد    90710   وتم ايداعه بتاريخ    15-02-2016 برقم ايداع   

4996 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2016  بــ :  

2907 - رامى سيد محمود احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2908 - عمرو ناصر فوزى عطيه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2909 - عمرو عبدالعزيز حسن محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2910 - ايهاب حسن حسن الخولى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2911 - على عزت ربيع محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    1996-01-11 

برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2912 - محمد محمود عبدالعظيم عبدالطيف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2913 - يسرى خالد يسرى إبراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    161356   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-07 

برقم ايداع   5796 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2021  بــ :  استقالة

Page 916 of 1274 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

1681 - كريستوف كورنيليوس لمبريشتCHristophe cornelius  مدير   المقيد برقم قيد    90710   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-02-2016 برقم ايداع   4996 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2016  بــ :  ويباشر 

المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين فى 

هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

CHristophe  لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللمدير العام السيد / كريستوف كورنيليوس لمبريشت

cornelius التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها 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 واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وحق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ ونوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  وله حق 

توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر . وللمديران مجتمعان فقط  حق التوقيع على عقود القرض والرهن 

والبيع لصول الشركة وممتلكاتها وللسيد/ كريم وسيم فوزى  حق ادارة العلقات العامة  والحفلت والمسابقات  

وتمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية  وتمثيل الشركة أمام مصلحة الشهر العقارى واثبات 

التاريخ على عقود اليجار والتعاقدات وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر

1682 - احمد رافت فتحى محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90723   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2016 برقم ايداع   5040 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2016  بــ :  استقالة

1683 - احمد خالد سعيد شحاته  مدير فرع   المقيد برقم قيد    90723   وتم ايداعه بتاريخ    2016-02-16 

برقم ايداع   5040 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2016  بــ :  استقالة

1684 - باسل يحيى سيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    90723   وتم ايداعه بتاريخ    16-02-2016 برقم 

ايداع   5040 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2016  بــ :  

1685 - عمرو محمد ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    90723   وتم ايداعه بتاريخ    2016-02-16 

برقم ايداع   5040 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2016  بــ :  بدل من السيد/ احمد خالد سعيد

1686 -  احمد اسماعيل محمد اسماعيل  مصفى   المقيد برقم قيد    90736   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2016 برقم ايداع   5131 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2016  بــ :  يقوم بجميع العمال التى 

تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص: وفاء ما على الشركة من ديون - بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد 

العلنى اربابه طريقة معينة اخرى ما لم ينص فى وظيفة تعيين المصفى على اجراء البيع بطريقة معينة - تمثيل 

الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم

1687 - شريف عاطف عباس خليل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90808   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2016 برقم ايداع   5390 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2016  بــ :  تجديد تعيين مجلس الدارة لفترة 

عضوية جديدة بنفس التشكيل السابق - على ان تظل كذلك نفس الختصاصات المقررة لمجلس الدارة كماهى دون 

تعديل

1688 - محمد محمد عربى ابراهيم خضر  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    90808   

وتم ايداعه بتاريخ    17-02-2016 برقم ايداع   5390 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2016  بــ :  

1689 - طه عبدالموجود طه سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90808   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2016 برقم ايداع   5390 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2016  بــ :  

1690 - امجد عاطف عباس خليل عباس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90808   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2016 برقم ايداع   5390 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2016  بــ :  

2979 - بسمه علء الدين عبدالعزيز محسب  مدير   المقيد برقم قيد    164777   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2021 برقم ايداع   17037 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2021  بــ :  

2980 - عمرو علء الدين عبدالعزيز محسب  مدير   المقيد برقم قيد    164777   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2021 برقم ايداع   17037 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2021  بــ :  

2981 - اميره محمد محمد ابوالفتوح  مدير   المقيد برقم قيد    164777   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-11 

برقم ايداع   17037 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2021  بــ :  استقاله
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2982 - اسلم محمد المغاورى مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    164777   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2021 برقم ايداع   17037 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2021  بــ :  

2983 - ابراهيم شحات محمد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    164810   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2021 برقم ايداع   17223 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2021  بــ :  تعيين -  يمثل المديرالشركة 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.  وللمدير منفردا 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 التوقيع على الشيكات و فتح 

حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و الفراج عن راس المال  و كافة صور التعامل مع جميع 

البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة  و ضمن اغراضها و له الحق في تعيين و عزل مستخدمى ووكلء 

الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات 

الذنيه و التجارية  و ابرام كافة العقود و المشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة  بالنقد أو بالجل .  

و يلزم موافقة الجمعية العامة عادية للشركة عند التوقيع على عقود القتراض والرهن وشراء و البيع لصول 

الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و المنقولت بأسم الشركة و لصالحها و له حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

2984 - على على إبراهيم تركى  مدير   المقيد برقم قيد    164810   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-11 

برقم ايداع   17223 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2021  بــ :  استقاله

2985 - محمد ابرهيم متولى امام  مدير   المقيد برقم قيد    164810   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-11 

برقم ايداع   17223 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2021  بــ :  استقاله

1691 - كريم احمد صفوت محمد بيومى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90815   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2016 برقم ايداع   5403 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2016  بــ :  ممثل عن شركة زد ام للتوكيلت 

التجارية Z M ش.م.م بدل من السيد / مروان اشرف محمود  . خروجه من تمثيل الدارة - منح صلحيات 

التوقيع عن الشركة على النحو التي : للسيد / كريم احمد صفوت محمد بيومي 04/11/1984 مصر رقم قومي 

28411040101379 - رئيس مجلس الدارة الحق في التوقيع منفرداً علي كافة العقود والمشارطات والتفاقيات 

بإسم الشركة وضمن أغراضها وفي التعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والشخاص بكافة اشكالهم 

في داخل مصر وخارجها والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص على كل مايخص التعاقدات المرتبطة 

بنشاط الشركة بالنقد او بالجل , و له الحق في التوقيع عن الشركة على عقود الشراء البتدائية والنهائية أمام 

الشهر العقاري وانهاء كافة اجراءات الشراء أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق , وله الحق في تسجيل العلمات 

التجارية بإسم الشركة وله الحق في التعامل مع الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة 

الضرائب المصرية والهيئه العامة للتأمينات الجتماعيه والهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات وسجل 

الوكلء التجاريين والصناعيين والعلمات التجارية وبراءات الختراع والغرف التجاريه والسجل التجارى وجميع 

الموانى والمطارات والجمارك وفى استلم وتسليم المستندات الرسميه وغير الرسمية من وإلي الجهات الحكوميه 

وغير الحكوميه , وله الحق فى التوقيع على عقود الضمانات والرهن نيابة عن الشركة , وله الحق في تعيين 

وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم , وله الحق في فتح وقفل الحسابات والسحب واليداع لدي 

البنوك والمصارف والتوقيع على كافة المعاملت البنكية والتحويلت والتوقيع على الشيكات وله حق القتراض 

والتسهيلت البنكية والئتمانية وفتح وغلق الحسابات مع شركات السمسرة في الوراق المالية وشركات الحفظ 

المركزي وفي شراء وبيع السهم والسندات وله حق في تأسيس الشركات بكافة أنواعها وله أن يوكل أو يفوض 

الغير في كل أو بعض ما ذكر

1692 - اشرف محمد عبد ا احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90815   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2016 برقم ايداع   5403 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2016  بــ :  

1693 - عبد الرحمن مصطفى هاشم متولى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90815   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2016 برقم ايداع   5403 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2016  بــ :  

1694 - تيمور يسرى اسماعيل ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    81113   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-2015 برقم ايداع   7587 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2016  بــ :  استقالة
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1695 - لينا محمد ماجد محمد فتحى الشناوى  مدير   المقيد برقم قيد    81113   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-2015 برقم ايداع   7587 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2016  بــ :  وتباشر المديرة وظائفها لمدة 

غير محددة - تمثل المديره الشركة فى علقتها مع الغير ولها منفردة فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به هذا العقد أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمديره 

منفرده 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 ولصالحها ولها الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة 

العقود والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولها حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات ولها 

حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر

1696 - نادر فؤاد دميان فرج  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    91501   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2016 برقم ايداع   8022 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2016  بــ :  تجديد مدة مجلس ادارة الشركة 

الحالى لمدة ثلث سنوات قادمة تنتهى مدته فى 31 / 12 / 2024 - وبذلك بكافة الختصاصات الخاصة بهذا 

المجلس والمذكورة بالنظام الساسى والسجل التجارى

3294 - نرمين الحسينى مصطفى سيد  مدير   المقيد برقم قيد    180324   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2022 برقم ايداع   4824 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2022  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة.

1697 - محمود فراج أحمد عمران  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92263   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2016 برقم ايداع   11057 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2016  بــ :  تجديد الثقة في مجلس الدارة 

لمدة ثلث سنوات . منح كلً من السيد / محمود فراج احمد عمران ) رئيس مجلس الدارة ( و السيد / اسامة محمد 

السيد محمود مجتمعين حق تمثيل الشركة أمام الغير في كافة تعاملتها و صفقاتها الداخلة ضمن أغراضها و 

التوقيع علي كافة أنواع العقود التي تبرمها الشركة مع الغير و تمثيل الشركة أمام كافة الجهات و المصالح 

الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالها و الهيئة العامة 

للستثمارو المناطق الحرة و جميع اشكال التعامل و التوقيع أمام مكاتب الشهر العقاري و جميع فروع مصلحة 

لضرائب و الهيئة العامة للتأمينات الجتماعية و الجمارك و المواني و إدارات المرور المختلفة و التحاد المصري 

لمقاولي التشيد و البناء و تمثيل الشركة أمام كافة البنوك و المصارف و حق القتراض و الرهن و السحب و 

اليداع و فتح و غلق الحسابات بالبنوك و إصدار التعليمات و أوامر الدفع و التوقيع علي الشيكات و تظهيرها و 

التوقيع علي التسهيلت الئتمانيه و إصدار خطابات الضمان و العتمادات المستندية بكافة أنواعها و خلف ذلك 

من كافة المعاملت الماليه و المصرفيه و البنكية و جميع فروع مصلحة الضرائب و حق كفالة الشركة امام الغير 

و البنوك و لهما مجتمعين حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .   منح السيد /  فيرناندو 

رودريجيوز فاليدور FERNANDO RODRIGUEZ VALLIDOR     ( العضو المنتدب ( حق تمثيل 

الشركة أمام الغير في كافة تعاملتها و صفقاتها الداخلة ضمن أغراضها و التوقيع علي كافة أنواع العقود التي 

تبرمها الشركة مع الغير و تمثيل الشركة أمام كافة الجهات و المصالح الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و 

قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالها و الهيئة العامة للستثمارو المناطق الحرة و جميع اشكال التعامل و 

التوقيع أمام مكاتب الشهر العقاري و جميع فروع مصلحة لضرائب و الهيئة العامة للتأمينات الجتماعية و 

الجمارك و المواني و إدارات المرور المختلفة و التحاد المصري لمقاولي التشيد و البناء و تمثيل الشركة أمام 

كافة البنوك و المصارف و حق القتراض و الرهن و السحب و اليداع و فتح و غلق الحسابات بالبنوك و إصدار 

التعليمات و أوامر الدفع و التوقيع علي الشيكات و تظهيرها و التوقيع علي التسهيلت الئتمانيه و إصدار خطابات 

الضمان و العتمادات المستندية بكافة أنواعها و خلف ذلك من كافة المعاملت الماليه و المصرفيه و البنكية و 

جميع فروع مصلحة الضرائب و حق كفالة الشركة امام الغير و البنوك و حق التصرف في أصول الشركة وله 

حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
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1698 - عاطف السيد محمود مرشد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    190584   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-07-1978 برقم ايداع   11338 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2016  بــ :  ممثل عن 

شركة المعادى للتنمية و التعمير

1699 - ابراهيم احمد محمد العجمي  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    190584   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-07-1978 برقم ايداع   11338 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2016  بــ :  ممثل عن شركة 

المعادى للتنمية و التعمير

1700 - فاضل داود حنا متى  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    190584   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-1978 برقم ايداع   11338 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2016  بــ :  ممثل عن شركة المعادى 

للتنمية و التعمير

1701 - سعيد فتوح محمود  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    190584   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-1978 برقم ايداع   11338 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2016  بــ :  ممثل عن شركة المعادي 

للتنمية والتعمير

1702 - محمد سيد عبد السلم  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    190584   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-07-1978 برقم ايداع   11338 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2016  بــ :  ممثل عن بنك مصر

1703 - اشرف ابراهيم عبد المرضى  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    190584   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-07-1978 برقم ايداع   11338 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2016  بــ :  ممثل عن بنك 

مصر

1704 - نيفين احمد حسن  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    190584   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-1978 برقم ايداع   11338 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2016  بــ :  ممثل عن شركة مصر لتامينات 

الحياه

1705 - يوجد مقعد شاغرلممثل عن شركة مصر لتامينات الحياه  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم 

قيد    190584   وتم ايداعه بتاريخ    25-07-1978 برقم ايداع   11338 تم التأشير فى تاريخ 

17-04-2016  بــ :  

1706 - نادر ابراهيم محمود ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    190584   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-1978 برقم ايداع   11338 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2016  بــ :  الغاء تعيين اعتبارا 

2022/3/21 وبذلك يصبح المقعد شاغرا

1801 - محمد احمد ابراهيم خليل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    31143   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-03-2008 برقم ايداع   5914 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2016  بــ :  للشئون المالية - تجديد 

مده مجلس الداره للشركة مع ذات الختصاصات الممنوحة لرئيس مجلس الداره  - للسيد الستاذ الدكتور/ محمد 

احمد إبراهيم خليل - الحق في البيع  أو التنازل للنفس أو الغير عن جميع المستحضرات الطبية المملوكة للشركة  

مع ذات الختصاصات الممنوحة لسيادته كرئيس مجلس الدارة . على ان يسبق التنازل ترخيص مسبق من 

الجمعية العامة

1802 - نهى مصطفى زعزوع  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31143   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2008 برقم ايداع   5914 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2016  بــ :  

1803 - مصطفى محمد احمد ابراهيم خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31143   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2008 برقم ايداع   5914 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2016  بــ :  
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1707 - الما نوميتش  مدير عام   المقيد برقم قيد    92827   وتم ايداعه بتاريخ    20-04-2016 برقم ايداع   

13135 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2016  بــ :  الجنسية: البوسنة والهرسك - تباشر المديرة وظائفها لمدة 

غير محددة . تمثل المديرة السيدة/ الما نوميتش الشركةفي علقتها مع الغير ولها) منفردة ( في هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

وللمديرة السيدة / الما نوميتش )منفردة( حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع  للجمعية العامة -

الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم - وللسيدة/ الما 

نوميتش )منفردة( حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات والفراج عن راس 

المال والقتراض والرهن وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت كل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذينة والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل - للسيدة/ الما نوميتش )منفردين( حق 

توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر في حدود اختصاصه.

1708 - فؤاد غسان المدهون  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    92947   وتم ايداعه بتاريخ    2016-04-24 

برقم ايداع   13555 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2016  بــ :  

1709 - حسام الدين عبدالحميد عبدالعظيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92947   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2016 برقم ايداع   13555 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2016  بــ :  تم الموافقة والتصديق بالجماع 

على قبول استقالة السيد / سامح شارل بولس العضو المنتدب والموافقة على قبول تعينة كعضو مجلس ادارة  تم 

الموافقة والتصديق بالجماع على إعادة تعيين أعضاء جدد في مجلس الدارة ليصبح علي النحو التالي :  السم  

الصلة  السيد الستاد حسام الدين عبد الحميد عبد و تمت الموافقة على ان يكون حق التوقيع عن الشركة لى اثنين 

مجتمعين و بشرط أن يكون احدى التوقيعين من اعضاء المجموعة )أ( و التوقيع الخر من اعضاء المجموعة )

ب(: أعضاء المجموعة )أ(1- الستاذ/ حسام الدين عبد الحميد عبد العظيم رئيس مجلس الدارة2- الستاذ / فؤاد 

غسان المدهون  عضو منتدب مدير مالي- - الستاذ / مارك هاني لويس مدير مالي  أعضاء المجموعة )  ب (:  

1- الستاذ/ كريم ماهر الياس حنين  نائب رئيس مجلس الدارة 2 - الستاذ/ سامح شارل بولس يوسف  عضو 

مجلس ادارة  3- الستاذ / جورج عزيز القمص  عضو مجلس ادارة و ممثل شركة بلودراجون  ولهم الحق في 

تمثيل الشركه أمام جميع البنوك ولسيادتهما على كافة الشيكات والعتمادات المستندية ولهم الحق في تمثيل الشركه 

أمام جميع البنوك ولسيادتهما  وكافة المعاملت المصرفية. وكذلك كافة العقود التي تحرر عنها أو في التوقيع عليها 

أمام الشهر العقاري لغرض التوثيق ولهم الحق في التوكيل سواء لنفسهم أو  الغير في كل أو بعض ماذكر أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر . والتوقيع على عقود العمل وعقود الوكلء وعقود اليجار أو أنهائها وايضا 

يكون حق التوقيع  على كافة عقود بيع وشراء سيارات الركوب والنقل  وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة وتأسيس الشركات وتعديلها والتوقيع على عقود التعديل النظام الساسي والهيئة العامة للرقابة 

المالية  ومصلحة الضرائب والسجل التجاري والغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 

وسجل المستوردين ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للتنمية  الصناعية والسجل الصناعي وهيئة التأمينات 

الجتماعية وكافة الجهزة والدارات المحلية بالمدن الجديدة ووزارة السياحة وادارة تراخيص المطاعم والمنشآت 

السياحية  واتحاد الصناعات . ولهم الحق في اختيار مفوض عنهم في تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية 

والغير حكومية .  وللسيد/ كريم ماهر الياس حنين منفردا حق القتراض والكفالة والضمان والرهن للنفس وللغير

1710 - مارك هاني لويس  مدير مالى   المقيد برقم قيد    92947   وتم ايداعه بتاريخ    24-04-2016 برقم 

ايداع   13555 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2016  بــ :  

1711 - سامح شارل بولس يوسف  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    92947   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2016 برقم ايداع   13555 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2016  بــ :  استقالة

1712 - عمرو السيد  رشاد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92958   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2016 برقم ايداع   13570 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2016  بــ :  استقالة

1713 - يوسف احمد زكريا البستانى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93404   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2016 برقم ايداع   15008 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2016  بــ :  تعيين

1714 - ندى احمد زكريا عباس البستانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93404   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2016 برقم ايداع   15008 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2016  بــ :  تعيين
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1715 - احمد زكريا البستانى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93404   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2016 برقم ايداع   15008 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2016  بــ :  تم استقالته من منصب نائب 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب - تجديد مدة مجلس إدارة الشركة و إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة 

ليصبح كالتالي :-  -احمد زكريا عباس البستاني – رئيس مجلس الدارة  -يوسف احمد زكريا البستاني – نائب 

رئيس مجلس الدارة  -جليلة احمد عبدالغني منتصر - عضو مجلس الدارة  - عبير زكي ابراهيم المصري - 

عضو مجلس الدارة  - ندي احمد زكريا عباس البستاني – عضو مجلس الدارة                                      

يمثل السيد / أ . أحمد زكريا عباس البستاني - رئيس مجلس الدارة الشركة أمام القضاء .  و للسيد / أحمد زكريا 

عباس البستاني 7 / 9 / 1970 رئيس مجلس الدارة منفرداً الحق في ادارة الشركة التعامل باسم الشركة و ضمن 

أغراضها و التوقيع عنها أمام كافة الجهات الحكومية و غير الحكومية و الرسمية و مجلس الوزراء و جميع 

الوزارات و هيئه المجتمعات العمرانية الجديدة و هيئه التنمية الصناعية و القطاع العام و قطاع العمال العام و 

القطاع الخاص بكافة أشكالهم و جميع الجهزة التنفيذة التابعة للدولة و الهيئه العامة للستثمار و المناطق الحرة و 

الهيئه العامة للرقابه المالية  و الهيئه العامة للرقابه علي الصادرات و الواردات و مصلحة السجل التجاري و 

الشهر العقاري و التوثيق و مصلحة الضرائب المصرية و مصلحة الجمارك و الهيئة القومية للتأمينات الجتماعية 

و بورصتي القاهرة و السكندرية و شركة مصر للمقاصة و الحفظ المركزي و ادارات المرور و بيع و شراء و 

ترخيص السيارات و تجديد تراخيصها و تسجيل السماء و العلمات التجارية و أدخال كافة انواع المرافق و 

التراخيص - .و لسيادته منفرداش حق التوقيع عن الشركة و جميع التعاملت المالية و البنكية كذلك التعامل مع جميع 

البنوك و المصارف من سحب و إيداع و كافه صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و فتح حسابات و 

إستصدار خطابات و شهادات الضمان و فتح و الغاء العتمادات المستندية و الحسابات البنكية و الفراج عن رأس 

المال و التوقيع علي عقود التسهيلت و الكفالت و التوقيع علي عقود القتراض و الرهن و عقود الشراء و بيع 

أصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت و التصرف فيها و كل ذلك باسم الشركة 

و لمصلحتها و ضمن أغراضها و كذلك له الحق في ابرام و توقيع و الغاء تنفيذ عقود المعاوضه بعد الحصول علي 

موافقة الجمعية العامة العادية عليها و تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و له 

حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجارية و إبرام كافة العقود و 

المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و ابرام عقود التأجير التمويلي و التأجير 

التشغيلي و جميع العقود الصادرة باسم و لصالح الشركة و التي تتعلق بنشاط الشركة و التوقيع علي عقود تأسيس 

الشركات و تعديلها أمام الشهر العقاري و توكيل المحامين و له حق تفويض او توكيل الغير في كل أو بعض 

ماذكر

1716 - وسيم ابراهيم عبد العزيز الطليمى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93814   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2016 برقم ايداع   16401 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2016  بــ :  بموجب محضر الجمعية 

العمومية العادية المنعقد فى 11 - 4 - 2022  - تجديد مدة مجلس ادارة الشركة لدوره جديده لمده ثلث سنوات 

اعتبارا من تاريخ 12 - 4 - 2022

1717 - وحيد محمد امام الشافعى محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42024   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2009 برقم ايداع   22210 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2016  بــ :  ممثل لشركة سوفيمو

1718 - محمد رمضان عبد العزيز رمضان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42024   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-11-2009 برقم ايداع   22210 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2016  بــ :  ممثلً لشركة سوفيمو

1719 - نيلز ليدنك النمسا  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    42024   وتم ايداعه بتاريخ    2009-11-03 

برقم ايداع   22210 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2016  بــ :  ممثلً لشركة سوفيمو

1720 - رشيد الصفار  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42024   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2009 برقم ايداع   22210 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2016  بــ :  ممثلً لشركة سوفيمو

1721 - سولومون بومجارتنر افيلز  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42024   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2009 برقم ايداع   22210 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2016  بــ :  ممثل لشركة سوفيمو - اعادة 

تعيين اعضاء مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات اخرى

1722 - اشرف ابراهيم احمد احمد همام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    94333   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2016 برقم ايداع   18345 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2016  بــ :  استقالة
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1723 - طارق عبدالسلم عبدالفتاح نديم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    94366   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2016 برقم ايداع   18481 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2016  بــ :  ممثل عن الشركه المصريه 

للمشروعات الستثماريه- اسيب ش.م.م

1724 - شهيرة محمد مجدى ابراهيم زيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    94366   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2016 برقم ايداع   18481 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2016  بــ :  ممثلة عن شركة ام زد 

للستثمارات )ش.م.م(

1725 -  اياد جاسم محمد عبدالمحسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    94366   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2016 برقم ايداع   18481 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2016  بــ :  

1726 - محمد يحى محمد راشد أحمد يحى راشد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    94366   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-06-2016 برقم ايداع   18481 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2016  بــ :  تشكيل مجلس الدارة

1727 - محمد رضا  داود حسن عوض ا  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    94366   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2016 برقم ايداع   18481 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2016  بــ :  ممثل عن الشركه المصريه 

للمشروعات الستثماريه- اسيب ش.م.م

1728 - حسين محمود السيد حسين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    94653   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-06-2016 برقم ايداع   19689 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2016  بــ :  تجديد الثقه فى مجلس 

الدارة الحالى وتمديد فتره وليته لمدة ثلث سنوات جديدة من تاريخة

1731 - كريم بول جميل حداد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    94773   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-06-2016 برقم ايداع   20039 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2016  بــ :  منح السيد / كريم 

بول جميل حداد رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب الختصاصات والصلحيات التالية:- يمثل رئيس مجلس 

الدارة الشركة أمام القضاء. يملك 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. لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا 

حق التوقيع بالسحب والفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك. لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق 

في تمثيل الشركة قانونا في التوقيع والتعامل مع البنوك والمصارف وفتح الحسابات الجارية وإبرام الودائع 

وتسييلها والقتراض والتسهيلت النتمانية بكافة أنواعها  وتقديم الضمانات اللزمة للحصول عليها وإجراء 

الرهون التجارية والعقارية والتعامل والتوقيع امام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية والوزارات والهيئات 

والمصالح الحكومية وكذلك جميع شركات قطاع العمال والقطاع الخاص وله الحق في إبرام جميع التعاقدات 

بجميع انواعها باسم الشركة بما فيها على المديونية والستدانة وبيع ورهن أصول الشركة وله كافة الصلحيات في 

ذلك والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التامين و مصلحة الجمارك والهيئة العامة 

للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الضرائب وماموريتها ولجان الطعن والسجل التجاري والغرفة 

التجارية والتأمينات الجتماعية وتأسيس الشركات والتخارج منها عامة مع شراء أسهم فيها لصالح الشركة 

والستثمار في شركات خاصة وله كافة الصلحيات اللزمة لخدمة الشركة وتحقيق اغراضها وله الحق في توكيل 

وتقويض تغير في كل أو بعض الصلحيات المخولة إليه.

1732 - هشام عبد الخالق انور محمد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    140   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-1998 برقم ايداع   333 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2016  بــ :  تنفيذى - يكون للسيد / هشام 

عبدالخالق انور محمد ابراهيم )المدير التنفيذى( حق التوقيع على : عقود البيع والشراء الخاصه )بالوحدات 

العقاريه السكنيه والداريه والتجاريه( بمشروعات الشركه العقاريه عقود بيع السيارات المستعملة للشركة عقود بيع 

وشراء الصول الثابتة عقود المقاولت وملحقها وأوامر السناد وحق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام 

أدارات المرور المختلفة والتأمينات الجتماعية ومأموريات الضرائب بكافة أنواعها - تمثيل الشركة والتوقيع نيابة 

عنها أمام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهزة التابعة لها بما فيها وزارة الكهرباء وشركات المياه بكافة 

أنواعها والمجمعة العشرية واتحاد المقاولين وإدارة الحماية المدنية, ونقابة المهندسين ومشروع المحاجر ومواد 

البناء أو أي هيئات حكومية أو غير حكومية لها اتصال مباشر بعمل الشركة  التوقيع عن الشركة أمام البنوك 

مجتمعاً مع السيد رئيس مجلس الدارة أو من يفوضه.
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1733 - هوازن بنت عمر بن عبد الرحيم الهندى  مدير   المقيد برقم قيد    95558   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2016 برقم ايداع   23124 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2016  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة تمثل المديرة السيدة / هوازن بنت عمر بن عبد الرحيم الهندى والمدير/ عمر بن امين بن عمر جاد 

الشركة فى 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 .  للمدايران السيدة / هوازن 

بنت عمر بن عبد الرحيم الهندى والسيد/ عمر بن امين بن عمر جاد منفردان الحق فى التعامل بأسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصاريف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود 

الشراء والبيع للصول والممتلكات العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم ولصالح الشركة ولهما الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك لهما الحق فى التوقيع نيابة عن الشركة للمساهمة والشراكة وشراء 

حصص فى شركات اخرى وكذلك لهما حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر وللمدير / محمد عبد 

الباسط عباس صميده وشركة الصيل بلزا حق ادارة العلقات العامة للشركة فقط

1734 - محمد عبد الباسط عباس صميدة  مدير   المقيد برقم قيد    95558   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2016 برقم ايداع   23124 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2016  بــ :  

1735 - عمر بن امين بن عمر جاد  مدير   المقيد برقم قيد    95558   وتم ايداعه بتاريخ    2016-07-27 

برقم ايداع   23124 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2016  بــ :  

1736 - شركة الصيل بلزا )ش.ذ.م.م  مدير   المقيد برقم قيد    95558   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2016 برقم ايداع   23124 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2016  بــ :  

1754 - محمد صالح على عبدا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    96149   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-08-2016 برقم ايداع   25218 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2016  بــ :  - ولرئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب حق التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك له الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد 

أو بالجل بينما يكون حق التوقيع على عقود الشراء للصول بغرض البيع باسم الشركة ولصالحها والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات مرهون بموافقة الجمعية العمومية للشركة . وله حق 

توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر . وللسيد حسن إبراهيم محمد بلطية عضو مجلس الدارة من ذوى الخبرة 

للشئون المالية الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان منفرداً.

1755 - محمد حسن محمود عبد الظاهر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    96149   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-08-2016 برقم ايداع   25218 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2016  بــ :  استقالة

1756 - حسن احمد ابراهيم محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96149   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2016 برقم ايداع   25218 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2016  بــ :  

1757 - بتول رضوان مقدام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96450   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2016 برقم ايداع   26251 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2016  بــ :  

1758 - محمد خالد رضوان مقدام  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96450   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2016 برقم ايداع   26251 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2016  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

اخرى

1759 - رضوان خالد مقدام  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96450   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2016 برقم ايداع   26251 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2016  بــ :  
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1760 - محمد طلعت محمد الحناوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    96599   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-08-2016 برقم ايداع   26823 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2016  بــ :  ممثلً  عن 

شركة تنمية للستثمار العقاري . تحديد صلحيات التوقيع المؤشر بها بالسجل التجاري على النحو التالي - محمد 

طلعت محمد الحناوي رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب له حق الدارة من تمثيل الشركة أمام القضاء والغير 

داخل وخارج جمهوريـــة مصر العربية, وله حق التوقيع على جميع معاملت الشركة وتعهداتها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك داخل وخارج جمهورية مصر العربية , وله أوسع السلطات في التعامل 

مع البنوك من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله أن يفوض من 

يشاء مــــن الشركاء والمديرين والغير في إنهاء جميع الجراءات والتوقيع عن الشركة لدى البنوك ولدى أي جهة 

حكومية أو غير حكومية داخل وخارج جمهورية مصر العربية وله الحق في شراء الصول الثابتة والمنقولة 

والتوقيع على عقود شراء الصول الثابتة والمنقولة والتوقيع على عقود المعاوضة والتوقيع نيابة عن الشركة أمام 

الشهر العقاري وجميع الجهات الخرى الحكومية وغير الحكومية, وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما 

ذكر.

1761 - هانى محمد بهى الدين عبد العزيز بسيونى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96599   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-08-2016 برقم ايداع   26823 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2016  بــ :  ممثلً  عن شركة 

تنمية للستثمار العقاري

1762 - إسماعيل صلح عبد العزيز صيام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96599   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2016 برقم ايداع   26823 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2016  بــ :  ممثلً  عن شركة تنمية 

للستثمار العقاري

1763 - وائل يحيى على على العزبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96599   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2016 برقم ايداع   26823 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2016  بــ :  ممثلً عن شركة صن للطاقة 

)SUN INFINITE ENERGY )SAE المتجددة

1764 - باسم مصطفى محمد رشاد محمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96599   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-08-2016 برقم ايداع   26823 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2016  بــ :  ممثلً عن شركة 

)SUN INFINITE ENERGY )SAE صن للطاقة المتجددة

1765 - عبدالقادر جمال محمداه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    97186   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-09-2016 برقم ايداع   28912 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2016  بــ :  الموافقة بالجماع 

على تجديد الثقة فى مجلس الدارة واعادة تعيينة لمدة اخرى

1766 - محمد فالح الدباغ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97186   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2016 برقم ايداع   28912 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2016  بــ :  

1767 - رامى عبد القادر محمداه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97186   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2016 برقم ايداع   28912 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2016  بــ :  

1768 - عبد العزيز العدل عبد العزيز عسكر السيد  مدير   المقيد برقم قيد    97246   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2016 برقم ايداع   29145 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2016  بــ :  استقالة

1769 - محمد الشحات على عبد الرازق  مدير   المقيد برقم قيد    97246   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2016 برقم ايداع   29145 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2016  بــ :  

1770 - محمد حمدى ابراهيم عوض  مدير   المقيد برقم قيد    97246   وتم ايداعه بتاريخ    2016-09-22 

برقم ايداع   29145 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2016  بــ :  

1771 - إسلم حمدي عبد الحفيظ السيد  مدير   المقيد برقم قيد    97246   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2016 برقم ايداع   29145 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2016  بــ :  
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1772 - حسين السيد علي الملكي  مدير   المقيد برقم قيد    97246   وتم ايداعه بتاريخ    22-09-2016 برقم 

ايداع   29145 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2016  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محدده -  يمثل 

المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين  فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة. 

وللمديرون منفردين او مجتمعين  حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك لهم منفردين او مجتمعين الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع والشراء لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية  والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها . ولهما منفردين او 

مجتمعين الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم منفردين او مجتمعين 

حق التوقيع على عقود تاسيس الشركات والتوقيع امام الشهر الهعقارى والسجل التجارى والغرفه التجارية وكافه 

الجهات الحكومية وغير الحكومية . ولهم منفردين او مجتمعين حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل ولهم منفردين او مجتمعين حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر .

1773 - ماجد محمد صفوت مصطفى الكرداوى  مدير   المقيد برقم قيد    97250   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2016 برقم ايداع   29149 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2016  بــ :  تخارج من ادارة الشركه

1774 - ريهام رشاد جاد عمارة  مدير   المقيد برقم قيد    97250   وتم ايداعه بتاريخ    22-09-2016 برقم 

ايداع   29149 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2016  بــ :  يمثل المدير / المديرون الشركة فى علقتها مع الغير 

ولهم 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 .    ولهما 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 الحسابات 

واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها و ضمن اغراضها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع للصول   

والممتلكات العقارية والراضى والسيارات باسم ولصالح  الشركة ولهما الحق فى تعيين وعزل ومستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع كافة المبالغ  وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهما  حق توكيل أو تفويض الغير فى بعض فى كل أو بعض ماذكر

1775 - علء الدين محمد اسماعيل فتى نحاس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97272   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-09-2016 برقم ايداع   29261 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2016  بــ :  تجديد مجلس الداره 

لمده مماثله

1776 - احمد عبدالتواب سيد عبدالرسول  مدير فرع   المقيد برقم قيد    97753   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2016 برقم ايداع   31040 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2016  بــ :  استقالة

1777 - حاتم حسين محمد عبدالحميد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97753   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2016 برقم ايداع   31040 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2016  بــ :  تجديد تعيين مجلس الدارة

1778 - منصور جابر منصور الصفتي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    97796   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2016 برقم ايداع   31161 تم التأشير فى تاريخ 13-10-2016  بــ :  وكمدير فرع لمقر الشركة 

الرئيسى الكائن فى الوحدة رقم G055 - 057 - بمول مصر منطقة التوسعات  الشرقية طريق الواحات مقابل 

مدينة النتاج العلمى الشرقية - مدينة 6 اكتوبر -  الجيزة بدل من السيد / محسن ابراهيم السيد

1779 - نور الدين فاروق السيد منصور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97995   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-2016 برقم ايداع   32010 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2016  بــ :  بدل من السيد / عصام علي 

قرني قطب ممثل عن شركه بناؤون لحلول اجهزه الحاسوب المحدودة ) عضو مجلس ادارة(
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1780 - احمد بن عجلن بن احمد الشهري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97995   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-2016 برقم ايداع   32010 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2016  بــ :  ممثل عن شركة البت المتطورة 

للتشغيل و الصيانة

1953 - ايهاب عنتر عبد الغني خضر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109014   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2017 برقم ايداع   30795 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2017  بــ :  

1954 - محمد نبيل محمد علي سريو  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109014   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2017 برقم ايداع   30795 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2017  بــ :  انتخاب اعضاء مجلس الدارة 

لمده ثلث سنوات

1955 - علء عنتر عبد الغنى خضر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    109014   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2017 برقم ايداع   30795 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2017  بــ :  تحديد اختصاصات العضو 

المنتدب بنفس اختصاص رئيس مجلس الدارة ويكون لهما هذة الختصاصات مجتمعين او منفردين علما بان 

تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة فقط

1956 -  محمد عزت ابو المعاطى عطية  مدير فرع   المقيد برقم قيد    110208   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2017 برقم ايداع   36109 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2017  بــ :  للفروع

1957 - احمد محمد عبدالحفيظ الزيات  مدير فرع   المقيد برقم قيد    111143   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2017 برقم ايداع   39712 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2017  بــ :  

1958 - محمد مصطفي محمد علي يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    111154   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2017 برقم ايداع   39779 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2017  بــ :  

1781 - فتحي عبد المطلب عطية الشناوي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97995   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-2016 برقم ايداع   32010 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2016  بــ :  ممثل لشركة بناؤون لحلول 

أجهزة الحاسوب المحدودة                                                                                      على ان 

يكون التوقيع ثنائى لى اثنين من التالى بيانهم: فتحى عبدالمطلب عطية الشناوى - رئيس مجلس ادارة ) ممثل عن 

شركة بناؤون لحلول اجهزة الحاسوب المحدودة ( و السيد/ احمد صبحى البدراوى ابراهيم - عضو مجلس ادارة  )  

ممثل عن شركة بناؤون لحلول اجهزة الحاسوب المحدودة ( و السيد/ نور الدين فاروق السيد منصور – عضو 

مجلس ادارة ) ممثل عن شركة بناؤون لحلول اجهزة الحاسوب المحدودة ( و السيد/ احمد بن عجلن بن الحمد 

الشهرى – عضو مجلس ادارة ) ممثل عن شركة البت المتطورة للتشغيل و الصيانة ( , و لهم فى هذا الصدد 

اوسع السلطات للتعامل باسمها و اجراء كافة العقود و التفاقيات الداخلية ضمن غرض الشركة و على الخص 

ابرام جميع العقود و التفاقيات و الصفقات, ولهم حق التقوقيع نيابة عن الشركة بشان التعاملت البنكية و فتح 

الحسابات و العتمادات و السحب و اليداع  والرهن و القتراض أمام كافة البنوك و كذلك التوقيع على الشيكات 

– وكل ما سبق باسم و لصالح الشركة و لهم الحق فى تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

1782 - أحمد صبحي البدراوي ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97995   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-2016 برقم ايداع   32010 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2016  بــ :  ممثل لشركة بناؤون لحلول 

أجهزة الحاسوب المحدودة

1783 - رضوان برهان الدين رضوان نعيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98011   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-2016 برقم ايداع   32027 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2016  بــ :  ممثل عن شركة/النصر العامة 

للمقاولت ) حسن محمد علم ( بدل من السيد المهندس / ياسر كمال عبد الحميد أسماعيل
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1784 - محمد جلل محمد عبداللطيف  مصفى   المقيد برقم قيد    98066   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2016 برقم ايداع   32303 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2016  بــ :  1- القيام بكافة العمال اللزمة 

للتصفية لدى مختلف الجهات الحكومية والغير حكومية وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام كافة الجهات 

الرسمية وغير الرسمية.  2- بيع أصول الشركة بأي طريقة تراها مناسبة  وبالسعر الذي يراه مناسبا والتوقيع على 

العقود اللزمة لذلك.  3- تسوية التزامات الشركة قبل الجهات الحكومية وقبل دائني الشركة واستلم حقوق الشركة 

من المدينين لها وإصدار إيصالت التخالص عن كافة الديون والحقوق.  4 -انهاء اجراءات الجرد السنوي وتسوية 

الرصدة لدى مصلحة الجمارك والتعامل معها واعادة تصدير الماكينات وانهاء كافة الجراءات اللزمة المتعلقة 

بذلك وتعيين وعزل المستخلصين الجمركيين  5- انهاء عقود العمالة  بالشركة وتصفية ملفاتهم والتعامل مع مكاتب 

العمل فى هذا الشان وغلق الملف التامينى للشركة  وتسوية كافة المستحقات التامينية.  6- تسوية الضرائب المتعلقة 

بالشركة من ارباح تجارية وقيمة مضافة وخصم من المنبع  وكسب عمل ودمغة  وخلفه ان كانت.  7- و التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال واصدار 

شهادات بنكية من البنوك باسم التصفية إذا لزم المر.  8- تمثيل الشركة والتوقيع على كافة العقود أمام مكاتب 

مصلحة  الشهر العقاري والتوثيق وكذا مكاتب السجل التجاري.  9- تكليف مراقب الحسابات بإعداد مركز ضريبي 

حالي للشركة ثم إعداد مركز مالي للشركة  في ضوء ما يسفر عنه الوضع وما تسفر عنه التصفية.  01- توزيع 

ناتج التصفية ان وجد فيما بين الشركاء بقدر حصصهم وكذا الخسارة توزع عليهم بحسب حصصهم أيضا.  11- 

وعلى وجه العموم يكون للمصفى الحق فى اتخاذ كافة الجراءات اللزمة لتصفية الشركة وتوكيل الغير من الفراد 

والمحامين والمحاسبين فى كل او بعض ما ذكر.

1785 - عادل كاساس البيارى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    98361   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-10-2016 برقم ايداع   33413 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2016  بــ :  تجديد مده مجلس 

الداره

1786 - محمد عمرو على جمال الدين حسنين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    118194   

وتم ايداعه بتاريخ    31-12-1997 برقم ايداع   16790 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2016  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة لمدة اخرى مع بقاء اختصاصات مجلس الدارة كما هى دون تعديل

1787 - سعد  يوسف   كامل  يوسف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    98534   وتم 

ايداعه بتاريخ    03-11-2016 برقم ايداع   34138 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2016  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة

1788 - السيد السيد على الجناينى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    303309   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-03-1997 برقم ايداع   6180 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2016  بــ :  منح السيد الدكتور / 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ونائبه الصلحيات اللزمة لفتح حساب دائن لدى البنك الهلى المصرى 

فرع المنصورة بالعملت الجنبية اليورو والدرهم الماراتى

1789 - محمود رضا محمد عبد العزيز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    94382   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2016 برقم ايداع   18541 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2016  بــ :  

1790 - بدوى سعيد بدوى محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    94382   وتم ايداعه بتاريخ    2016-06-09 

برقم ايداع   18541 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2016  بــ :  

1791 - مصطفى محمد رمضان  مدير   المقيد برقم قيد    98875   وتم ايداعه بتاريخ    14-11-2016 برقم 

ايداع   35380 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2016  بــ :  

1792 - كريستودولو كريستودولوس  CHRISTODOULOU  CHRISTODOULOUS  مدير   المقيد 

برقم قيد    98875   وتم ايداعه بتاريخ    14-11-2016 برقم ايداع   35380 تم التأشير فى تاريخ 

14-11-2016  بــ :  
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1793 - اشرف محمد عصام الدين ابراهيم العجرودى  مدير   المقيد برقم قيد    98875   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2016 برقم ايداع   35380 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2016  بــ :  يمثل مديرون الشركة في 

علقاتها مع الغير ولهم منفردين / ومجتمعين في  هذا الصدد أوسع السلطات  لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة ومديران السيد/بتروس 

PAPADOPOULOU   والسيدة/الينى بابادوبولو PETROS  PAPADOPOULOSبابادوبولوس

 CHRISTODOULOU    CHRISTODOULOUS  والسيد / كريستودولو كريستودولوس   ELENI

مجتمعين او منفردين او للمدير السيد/ أشرف محمد عصام الدين ابراهيم العجرودى مجتمعا مع أى منهما الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات 

وفتح حسابات او حق الفراج عن رأس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان  وكذلك حق التوقيع على 

عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك  باسم الشركة 

ومصالحها  ولهم  حق التوقيع على عقود التأسيس أمام مصلحة الشهر العقارى   ولهم الحق  فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم  و حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية  ولهم إبرام كافة العقود و المشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل  للمديران السيد / بتروس بابادوبولوس PETROS   PAPADOPOULOS  والسيدة / الينى 

بابادوبولو ELENI   PAPADOPOULOUوالسيد/ كريستودولو كريستودولوس  

CHRISTODOULOU    CHRISTODOULOUS مجتمعين او منفردين حق التوقيع على عقود البيع 

والرهن والقتراض لصول الشركة  وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك  باسم 

الشركة و لصالحها  وله حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.  وللمدير السيد/  مصطفى محمد 

رمضان على الحق في التعامل مع جميع  البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكا ت ومكاتب 

العمل التعامل مع هيئة التأمينات الجتماعية بمكاتبها المختلفة وتسليم واستلم الستمارات بمختلف أنواعها وفتح 

الملفات التأمينية وغلقها و استلم المبالغ   والمستحقات الخاصة  بالشركة لدى هيئة التأمينات الجتماعية  والتعامل 

مع مصلحة الضرايب المصرية بجميع مامورياتها والتعامل مع مصلحة الشهر العقارى.

1948 - كريم يوسف يوسف السيد  مدير   المقيد برقم قيد    110731   وتم ايداعه بتاريخ    2017-10-15 

برقم ايداع   38173 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2017  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله 

منفرداً 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 منفرداً الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام 

جميع الجهات الحكومية وغيرالحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركة 

ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك 

بأسم 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 منفردا حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر. ومنح )السيد/ أسامه احمد عبد الظاهر محمد  والسيدة / انجى محمد فوزى 

عبد السلم نور من غير المديرين(  مجتمعين حق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغيرالحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع 

على الشيكات والفراج عن رأس المال وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء 

والبيع وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم 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.

1949 - محمد محمد مختار ابو الحديد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18301   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2006 برقم ايداع   4256 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2017  بــ :  
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1950 - مصطفى محمد عمر محمد دياب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18301   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2006 برقم ايداع   4256 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2017  بــ :  

1951 - اسلم عبد الرحيم عبد ا عبد الرحيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18301   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2006 برقم ايداع   4256 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2017  بــ :  

1952 - محمد ابراهيم محمد محمد البحيري  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18301   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2006 برقم ايداع   4256 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2017  بــ :  

1794 - ايمانويل ستانو  مدير   المقيد برقم قيد    98895   وتم ايداعه بتاريخ    14-11-2016 برقم ايداع   

35441 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2016  بــ :  تحديد سلطات وصلحيات من لهم حق التوقيع عن الشركة 

على النحوالتالي: -  يمثل أي اثنين من المديرين مجتمعين الشركة في علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة من عقد الشركة أو القانون أو لئحته 

التنفيذية للجمعية العامة.  ويكون لكل من السيد/ جامباولوبروفيدى, والسيد/ كارلو مارتينانجيلي )من غير 

المديرين(, والسيد/ سيمون سراتشينى, والسيد/ طارق سمير محمد رفعت, منفردين, الحق في تمثيل الشركة أمام 

القضاء ولدى الغير والتوقيع عن الشركة والتعامل باسمها وأغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والرسمية والوزارات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والتعامل 

أمام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري 

والغرفة التجارية والشهر العقاري وجميع الهيئات الحكومية في جميع المحافظات وهيئة التأمينات الجتماعية 

وكذلك كافة المكاتب التابعة لها بجمهورية مصر العربية. ويكون لهم الحق منفردين في توكيل أو تفويض الغير في 

يكون لي اثنين السيد/ طارق سمير محمد رفعت  كل أو بعض ما تقدم.  ويكون للمديرين الصلحيات التية:  

والسيد كارلو مارتينانجيلي )من غير المديرين(, والسيد/ جامباولوبروفيدى, مجتمعين الحق في التوقيع على 

الشيكات والمعاملت المالية والتحويل البنكي فيما ل يزيد عن 250000 يورو )مائتان وخمسون ألف يورو( أو ما 

يعادلها بالجنيه المصري. يكون لي اثنين السيد/ جامباولوبروفيدى والسيد/ كارلو مارتينانجيلي )من غير 

المديرين(, والسيد/ إيمانويل ستانو, مجتمعين الحق فى التوقيع على الشيكات والمعاملت المالية والتحويل البنكي 

فيما ل يزيد عن 500000 يورو )خمسمائة ألف يورو( أو ما يعادلها بالجنيه المصري.  كما يكون للسيد/ طارق 

سمير محمد رفعت منفردات الحق في التوقيع نيابة عن الشركة على المعاملت والعقود والتفاقيات التجارية فيما ل 

يتجاوز مبلغ 250000 يورو )مائتان وخمسون ألف يورو(, أو ما يعادله بالجنيه المصري والتي تشمل على سبيل 

التوقيع على العقود والمفاوضات والتفاقيات والتسويات أو الدخول في أي  المثال وليس الحصر التى:  ) أ(

معاملت تجارية تتعلق بغرض ونشاط الشركة والدارة اليومية وتعيين الوكلء والمستوردين.  ) ب(الدخول في أي 

معاملة تجارية شريطة أن تكون هذه الصفقات أو المعاملت مرتبطة بالعمال العادية للشركة والتي تتم ضمن 

إطار العمال العادية والدارة اليومية. ويكون للسيد/ طارق سمير محمد رفعت, والسيد/ جامباولوبروفيدى الحق 

مجتمعين في التوقيع على اية مبالغ تزيد عن مبلغ 250000 يورو )مائتان وخمسون ألف يورو( أو ما يعادله 

بالجنيه المصري, وحتى مبلغ 700000 يورو )سبعمائة ألف يورو( أو ما يعادله بالجنيه المصري, وذلك في نفس 

الصلحيات المذكورة سابقاً. كما يكون للسيد/ طارق سمير محمد رفعت منفردات الحق في التوقيع نيابة عن الشركة 

على أيه معاملت أو عقود أو اتفاقيات شرائية تتعلق بغرض ونشاط الشركة فيما ل يتجاوز مبلغ 100000 يورو 

)مائة ألف يورو(, أو ما يعادله بالجنيه المصري.   ) أ(ويكون للسيد/ طارق سمير محمد رفعت, والسيد/ 

جامباولوبروفيدى الحق مجتمعين في التوقيع على اية مبالغ تزيد عن مبلغ 100000 يورو )مائة ألف يورو( أو ما 

يعادله بالجنيه المصري, وحتى مبلغ 300000 يورو )ثلثمائة ألف يورو( أو ما يعادله بالجنيه المصري, وذلك 

في نفس الصلحيات المذكورة سابقاً.  يجب موافقة الجمعية العامة على أي تعاقد أو قرض يفوق 300000 يورو 

)ثلثمائة ألف يورو( أو ما يعادله بالجنيه المصري.  كما يكون للسيد/ طارق سمير محمد رفعت الحق مجتمعاً مع 

أي مدير أخر في تعيين موظفين للشركة.  ويكون للسيد/ سيمون سراتشينى الحق منفرداً فى التوقيع على التعاملت 

البنكية اللكترونية أمام بنك اتش إس بىسى أو أى بنك أخر بدون حد أقصى, كما له الحق أيضاً في فتح الحسابات 

البنكية اللكترونية وتفويض أحد المديرين في التعامل على تلك الحسابات وتحديد الحد القصى لكل المتعاملين.

1795 - كاملة علي حسنين قطب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99028   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2016 برقم ايداع   35897 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2016  بــ :  استقالة
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1796 - شريف احمد ابراهيم احمد شلبي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    99028   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-11-2016 برقم ايداع   35897 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2016  بــ :  ويمثل رئيس 

مجلس الدارة الشركة أمام القضاء , ويملك حق التوقيع على معاملت الشركة والتعاقد باسمها والتعامل مع البنوك 

والجمارك وجميع الجهات الحكومية وله في سبيل تحقيق أغراض الشركة أوسع السلطات

1797 - عبد الرحمن احمد ابراهيم احمد شلبي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99028   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-11-2016 برقم ايداع   35897 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2016  بــ :  

1798 - محمود سيف النصر احمد محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99028   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2016 برقم ايداع   35897 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2016  بــ :  

1799 - سارة محمد فكرى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    99088   وتم ايداعه بتاريخ    17-11-2016 برقم 

ايداع   36075 تم التأشير فى تاريخ 17-11-2016  بــ :  

1800 - منه ا محمد احمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31143   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2008 برقم ايداع   5914 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2016  بــ :  

1804 - الشريف محسن محمد محى  الدين فرج  مدير   المقيد برقم قيد    99895   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2016 برقم ايداع   39910 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2016  بــ :  يمثل المديران الشركة في 

علقتهما مع الغير ولهما منفردين او مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمهما فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته للجمعيه العامه  وللمديرين منفردين او مجتمعين حق 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور 

التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمان اغراضها وكذلك لهما الحق منفردين او مجتمعين 

في التوقيع علي عقود الشراء ولقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق منفردين او محتمعين في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما منفردين او مجتمعين 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 منفردين او مجتمعين حق توكيل او تفويض في كل او بعض ما ذكر

1805 - محمد حسن عبدالرحمن محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    99948   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2016 برقم ايداع   40122 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2016  بــ :  

1806 - هاني فكري علي محمد السنباطي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99955   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2016 برقم ايداع   40140 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2016  بــ :  منح السيد/ طارق احمد منير 

احمد .رقم قومى 28011170100155الحق فى التعامل أمام كافة البنوك والمصارف من سحب وايداع وتوقيع 

على الشيكات والتعامل على الحسابات البنكيه الخاصه بالشركه بحد أقصى 50000جنيه مصرى خمسون ألف 

جنيه مصرى فقط ل غير فى المعامله الواحده  وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وتبقى باقى الصلحيات كما هى 

دون تغيير

1807 - شيرين محمد فؤاد حجاج  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    100233   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-12-2016 برقم ايداع   41270 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2016  بــ :  

1808 - وائل راغب عبد اليمام مهران  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100233   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2016 برقم ايداع   41270 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2016  بــ :  

1809 - عاطف عبد الملك اسحق عبد الملك  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    100233   

وتم ايداعه بتاريخ    21-12-2016 برقم ايداع   41270 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2016  بــ :  تجديد 

التعيين لمجلس الدارة لفترة عضوية جديدة بنفس التشكيل السابق - علي أن تظل كذلك نفس الختصاصات 

المقرره لمجلس الدارة كما هي بدون تعديل
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1810 - حسام شوقى حسيب ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100289   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2016 برقم ايداع   41497 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2016  بــ :  الموافقة بالجماع علي ان 

يكون لرئيس مجلس الدارة صلحيات التوقيع علي عقود القتراض والرهن والتوقيع علي عقود الكفالت بكافة 

أنواعها امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وامام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة بذلك وذلك  

لصالح البنوك او الغير ولرئيس مجلس الدارة حق التوقيع بالسحب والفراج عن راس المال المودع بالبنك وحق 

استخراج كافة التراخيص اللزمة لممارسة النشاط

1811 - محمد كامل احمد محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100363   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2016 برقم ايداع   41858 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2016  بــ :  تجديد الثقة فى مجلس ادارة 

الشركة الحالى لمدة ثلث سنوات قادمة

1812 - مجدى محمود أمين حافظ  مدير   المقيد برقم قيد    100661   وتم ايداعه بتاريخ    2017-01-03 

برقم ايداع   435 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2017  بــ :  و يباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة

1813 - ياسر عدلى فؤاد الشاذلى  ممثل   المقيد برقم قيد    101158   وتم ايداعه بتاريخ    2017-01-17 

برقم ايداع   2166 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2017  بــ :  مسئول الستيراد والتصدير بالشركة

3372 - عاطف كامل محمد عبدالفتاح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    183229   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2022 برقم ايداع   16516 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2022  بــ :  غير متفرغ - ممثلً عن شركة 

التحاد العربي للنقل البرى والسياحة - سوبر جيت  )ش. م . م(

3373 - حسام الدين محمد حسن فراج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    183229   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2022 برقم ايداع   16516 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2022  بــ :  ممثلً عن شركة التحاد 

العربي للنقل البرى و السياحة - سوبر جيت )ش.م.م(

1814 - احمد سمير احمد مبروك عوض  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    74453   وتم 

ايداعه بتاريخ    10-06-2014 برقم ايداع   14110 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2017  بــ :  يملك حق 

التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس 

الدارة وللمجلس الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة 

منفردين أو مجتمعين .  وللسيد / أحمد سمير احمد مبروك عوض رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب )رقم 

قومي 28405100201831( منفرد حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام القضاء والصلح والبراء و 

جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم , وله منفرد 

الحق في فتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف 

وحق الفراج عن رأس المال , وله منفردا الحق في التوقيع على الشيكات والسحب والتوقيع على عقود الشراء 

والقتراض عموما و القتراض من الخارج بدون حدود باسم الشركة و لصالحها وباي قيمة او عملة و اتخاذ كافة 

الجراءات اللزمة للحصول على القرض. والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها , وله منفردا الحق في تعيين وعزل مستخدمى و وكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم 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. وللسيد / محمود بشندى سيد احمد و السيد / محمد محمد مصطفي محمد 

مجتمعين حق التوقيع على الشيكات حتى مائتان وخمسون الف جنيه )مجتمعين( .  وللسيد / محمود بشندى سيد 

احمد والسيده / جيهان سعد طه عبد الرحمن حق التوقيع على الشيكات مجتمعين حتى مائتان وخمسون الف جنيه "

مجتمعين" .

1815 - محمود بشندى سيد أحمد وهيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74453   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2014 برقم ايداع   14110 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2017  بــ :  

1816 - محمد محمد مصطفى محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74453   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2014 برقم ايداع   14110 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2017  بــ :  

1817 - جهيان سعد طه  عبدالرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74453   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2014 برقم ايداع   14110 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2017  بــ :  
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1818 - عمر عادل عبدالعال عبدالحى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74453   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2014 برقم ايداع   14110 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2017  بــ :  استقالة - اعتبارا 11 / 4 / 

2022

1819 - وائل احمد محمود محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74453   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2014 برقم ايداع   14110 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2017  بــ :  استقالة - اعتبارا 11 / 4 / 

2022

1820 - عمرو مصطفى اسماعيل مصطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    101472   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2017 برقم ايداع   3307 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2017  بــ :  للفروع

1821 - محمد السيد الدسوقى على جبر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101559   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2017 برقم ايداع   3597 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2017  بــ :  

1822 - محمود السيد الدسوقى على جبر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101559   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2017 برقم ايداع   3597 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2017  بــ :  

1823 - هجر الحربولى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101559   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2017 برقم ايداع   3597 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2017  بــ :  

1824 - محمد حسن فرج  مدير فرع   المقيد برقم قيد    101948   وتم ايداعه بتاريخ    08-02-2017 برقم 

ايداع   4947 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2017  بــ :  

1825 - مى محمد عبد النور محمد شلبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101953   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2017 برقم ايداع   4964 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2017  بــ :  

1826 - طارق محمد عبدالنور محمد شلبى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101953   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-02-2017 برقم ايداع   4964 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2017  بــ :  اعادة تشكيل مجلس 

ادارة الشركة ) رئيس واعضاء( وتحديد صلحيات المجلس وتحديد مكافأت وبدلت اعضاء مجلس الدارة

1827 - منال محمد عبد النور محمد شلبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101953   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-02-2017 برقم ايداع   4964 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2017  بــ :  

1828 - محسن أحمد أحمد رفاعى  مدير   المقيد برقم قيد    102046   وتم ايداعه بتاريخ    2017-02-12 

برقم ايداع   5353 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2017  بــ :  - يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير 

ولهما مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعية العامة و للمديران مجتمعين او منفردين حق التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام و قطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وايداع والتوقيع على 

شيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف 

وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراصها وكذلك لهما الحق على عقود الشراء 

والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما الحق في 

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 في كل او بعض ما ذكر 

و للمدير الحق في تمثيل الشركة امام القضاء و له الحق فى الصلح و القرار والنكار والبراء امام الشهر 

العقاري وجميع المحاكم بمختلف انواعها ودرجاتها .

1829 - ايهاب مصطفى حسن الفيشاوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102165   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2017 برقم ايداع   5773 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2017  بــ :  استقالة

1830 - بهاء احمد فتحى محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102165   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2017 برقم ايداع   5773 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2017  بــ :  
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1831 - مصعب نجار Mosaab Najjar  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    102165   

وتم ايداعه بتاريخ    15-02-2017 برقم ايداع   5773 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2017  بــ :  يكون حق 

التوقيع عن الشركة للسيد / مصعب نجارMOSAAB NAJJAR رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا 

- وله فى هذ الصدد اوسع السلطات فى تمثيل الشركة  امام كافه الجهات الحكومية والغير حكومية وحق التعامل 

مع البنوك بالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات  والكمبيالت والسندات الذنية وتظهيرها والقتراض والرهن 

من البنوك وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن منفردا امام جميع البنوك والبنك الهلى المصرى وذلك امام 

مصلحه الشهر العقارى والتوثيق وابرام العقود بكافه انواعها مع الفراد أوالشركات المحليه والجنبيه بما فى ذلك 

عقود البيع و الصلح واليجاروالمقاولة والتامين والكفالة والتوقيع على عقود بيع وشراء العقارات والسيارات 

واللت والمعدات  باسم الشركة وله حق رهن و بيع و شراء وتاجير اصول الشركة ومقوماتها المادية و التجارية 

و العقارية كلها أو بعضها والرهن العقاري وإبرام حوالت الحق والتوقيع على جميع العقود البتدائية والنهائية 

امام الشهر العقارى وتقديم الطلبات واللتماسات للشهر العقاري والتنازل عنها والتوقيع على كافه المستندات 

والنظمة الخاصة بكل ما سبق وذلك امام جميع الجهات الرسمية والدارية والحكومية وغيرها والهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصه المصريه وشركة مصر للمقاصة واليداع 

والحفظ المركزي ومصلحة الشهرالعقارى ومصلحه الجوازات والجنسيه ومصلحه الحوال المدنيه والقوى العامله 

والهجره ووزاره الخارجيه ومصلحة الضرائب العامه والقيمه المضافه والتأمينات الجتماعيه والهيئه العامه للرقابه 

على الصادرات والواردات واتحاد الصناعات المصريه ومصلحه الجمارك والتحاد المصرى لمقاولى التشييد 

والبناء والسجل التجارى والغرف التجارية والوزارات المختلفة بكافه اداراتها ودواوين المحافظات وادارات 

الحياء واجهزة المدن العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وله الحق فى الغاء عقود الوكاله 

والتوكيلت الصادره لصالح الشركه والتوقيع على اللغاء امام الشهر العقارى وله الحق فى تأسيس الشركات بكافه 

انواعها وادخال ايه تعديلت عليها وكذلك الدخول بأسهم وشراء الحصص فى الشركات الخرى وله الحق فى 

توكيل الغير فى حق البيع للنفس أوالغير, وله حق تفويض أو توكيل الغير في بعض أو كل ما ذكر0

1832 - عصام محمد حمزه محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    102219   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2017 برقم ايداع   5966 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2017  بــ :  للفروع

1833 - حازم محمد مغازي عبد المجيد  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    102219   

وتم ايداعه بتاريخ    15-02-2017 برقم ايداع   5966 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2017  بــ :  والرئيس 

التنفيذى السيد الستاذ/ حازم محمد مغازي عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والرئيس 

التنفيذي للشركة  يمثل الشركة أمام القضاء وله حق التوقيع عن الشركة في القرار والنكار والبراء والصلح 

والتنازل عن الدعاوي القضائية أمام المحاكم المختصة أو أمام السادة المستشارين محامي العموم, وكذلك له الحق 

في التعامل بأسم الشركة امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وخاصة إجراء إثبات تاريخ عقود ايجار فروع 

الشركة وتمثيل الشركة أمام السجل التجارى ومصلحة الشركات والهيئة العامة للستثمار وامام المجالس المحلية 

ومجالس المدن والحياء بالمحافظات  وتمثيل الشركة امام مصلجة الضرائب المصرية ) عامة - قيمة مضافة - 

عقارية ( والحضور نيابة عن الشركة امام كافة المأموريات التنفيذية ولجان الطعن واللجان الداخلية وتظلمات 

والتوفيق وإدارة مكافحة التهرب الضريبى وكذلك وفحص وقضايا التهرب ولجان فض المنازعات وتسليم وتسلم 

البيانات والقرارات والمكاتبات والمذكرات واعتماد التقرير والتصالح الضريبى وكذلك القيام نيابة عن الشركة 

بالتعامل فى كل مالة صلة بالعلقة بين الشركة والضرائب وإدارتها واقسامها كذلك الخضور وتكثيل الشركة امام 

الخبراء المنتدبين من قبل المحاكم فى تزاع ضريبى او مايتفرغ عنه وأذنته فى توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر 

. وله الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق ذكره. وله الحق التوقيع على المخالصات وعقود العملء 

وتفويض الغير فى ذلك

1834 - احمد عادل كمال محمد منير  مدير   المقيد برقم قيد    102375   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2017 برقم ايداع   6516 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2017  بــ :  قبول استقالته

1854 - احمد محمد على جمعه حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    103720   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2017 برقم ايداع   10754 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2017  بــ :  

1855 - محمد فاروق سيد احمد خطاب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    103720   وتم 

ايداعه بتاريخ    22-03-2017 برقم ايداع   10754 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2017  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة لمدة مماثلة اخرى واعادة تشكيل مجلس الدارة
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1856 - احمد فاروق سيد احمد خطاب  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    103720   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2017 برقم ايداع   10754 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2017  بــ :  

1857 - عبير احمد محمد الشريف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103720   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2017 برقم ايداع   10754 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2017  بــ :  

1858 - محمد رجب عبد الغنى محمد  مصفى   المقيد برقم قيد    103827   وتم ايداعه بتاريخ    

26-03-2017 برقم ايداع   11200 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2017  بــ :  وفاء ما على الشركة من ديون 

- بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلنى او باية طريقة اخرى ما لم ينص فى وثيقة تعيين مصفى على 

اجراء البيع بطريقة معينة   - تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم

1835 - عمرو محمود محمود ابراهيم الجندي  مدير   المقيد برقم قيد    102375   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2017 برقم ايداع   6516 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2017  بــ :  و يباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محددة - 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 للجمعية العامة .  وللمدير 

منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و له الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

1836 - ابراهيم عياد صبحى ابراهيم الياس  مدير   المقيد برقم قيد    102440   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2017 برقم ايداع   6739 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2017  بــ :  و يباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محددة - يمثل المدير العام 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 - و للمدير 

العام 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 وإيداع 

وفتح حسابات و الفراج عن راس المال  و ال قتراض و الرهن و بيع اصول الشركة  وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم  وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود و المشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله 

حق توكيل  الغير فى كل او بعض ما ذكر.

1837 - احمد مصطفى محمد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    102440   وتم ايداعه بتاريخ    2017-02-22 

برقم ايداع   6739 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2017  بــ :  تم استقالته

1838 - محمد مصطفى محمد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    102448   وتم ايداعه بتاريخ    2017-02-22 

برقم ايداع   6766 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2017  بــ :  استقالة

1839 - رضا محمد محمد على نجم  مدير   المقيد برقم قيد    102448   وتم ايداعه بتاريخ    2017-02-22 

برقم ايداع   6766 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2017  بــ :  يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة -يمثل 

المديران 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 -

وللمديران العام 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 وفتح  حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن وبيع اصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية  والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 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 

الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .
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1840 - احمد رضا محمد على  مدير   المقيد برقم قيد    102448   وتم ايداعه بتاريخ    22-02-2017 برقم 

ايداع   6766 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2017  بــ :  

1841 - وائل محمد محمد عبدالحميد سعده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102615   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-02-2017 برقم ايداع   7308 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2017  بــ :  الموافقة على تجديد 

تعيين رئيس واعضاء مجلس الدارة الحالين لمدة جديدة
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1842 - حسين عبد ا حسين بدرى  مدير   المقيد برقم قيد    102659   وتم ايداعه بتاريخ    2017-02-27 

برقم ايداع   7440 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2017  بــ :  يمثل المديران / الشركه فى علقاتها مع الغير 

ولهم منفردين/ مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه - وللمديران مجتمعين او منفردين الحق فى 

التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه  القطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ويكون لى شخصين مجتمعين من الساده التالى اسمائهم : 

السيد / احمد سمير ابو العل محمد و السيد / حسين عبد ا حسين بدرى المديران حق التوقيع مجتمعين على عقود 

الشراء والبيع والرهن والقتراض من البنوك والمؤسسات الماليه الداخليه والخارجيه وعمل كافة  التسهيلت 

المصرفيه والتجاريه والتوقيع على مستندات المديونيه ويكون حق التوقيع عن الشركه على عقود شراء السهم 

والحصص فى الشركات ايا كان نوعها سواء كانت مقيده فى البورصه او غير مقيدة واوامر الشراء والبيع اللزمه 

وكذلك حق التوقيع عن الشركه على عقود تاسيس الشركات وتعديل عقود الشركات بكافة انواعها لصول الشركه 

وممتلكاتها العقاريه ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك 

باسم الشركه ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق تمثيل الشركة امام 

القضاء وصرف التعويضات ولهما الحق مجتمعين او منفردين فى  توكيل السادة المحامين فى جميع القضايا التى 

ترفع من الشركة او عليها امام جميع المحاكم على اختلف انواعها ودرجاتها وفى المرافعه والمدافعه وتسليم جميع 

الحكام وتنفيذها وفى تقديم الوراق لقلم المحضرين وتسليمها وفى الصلح والقرار والنكار والبراء والطعن 

والتزوير وطلب تحليف اليمين الحاسمه وردها وقبولها والطعن فى تقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم 

وفى طلب تعيين الخبراء وفى الحضور امام جميع المحاكم بكافة انواعها من قضايا وتصرفات وخلفه والمحاكم 

الحسبيه للحوال الشخصيه وفى التقرير بعمل المعارضات واللتماسات والشكالت والستئناف فى جميع القضايا 

المدنيه والجنائيه والحوال الشخصيه وفى التقرير بالنقض وفى الحكام وتقديم المذكرات وفى اتخاذ جميع ما 

تقتضيه اجراءات التقاضى مما جميعه وفى استلم صور الحكام وتنفيذها وله الحق فى الحضور امام الجهات 

الداريه ايا كانت والمصالح الحكوميه ومصلحة الشهر العقارى ومكاتبها ومامورياتها وتقديم الطلبات والتوقيع 

عليها وعلى اللتماسات والمذكرات وتسليم الوراق والمستندات والعقود العرفيه والرسميه وله الحق فى الحضور 

امام مصلحة الضرائب وماموريتها ولجان الطعن والتصالح وتقديم المذكرات وتسليم صور التقريرات والتقديرات 

والمناقشه فيها وقبول ما يرى قبوله ورفض ما يرى رفضه وفى تقديم الرسوم والمانات للمحاكم وتسويتها وقبض 

بما فيها وفى تسلم وتسليم الوراق والوامر والمستندات والعقود العرفيه والرسميه من والى قلم كتاب المحاكم 

والجهات الداريه والتوقيع عنالشركة بالتسليم فى كل ما ذكر وله الحق فى التقرير بفقد القسائم والتوقيع على 

محاضر المخالفات والحضور امام المحاكم القضاء الدارى )مجلس الدوله ( والحق فى القيام نيابه عن الشركة 

بكافة المسائل المتعلقه بانشاء وتاسيس الشركات بجمهورية مصر العربيه وله فى سبيل ذلك توقيع وتقديم جميع 

الطلبات والمستندات اللزمه الى كافة الهيئات والوزارات والدارات المختصه بما فى ذلك الدارة العامه للشركات 

والهيئه العامه لسوق المال والهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره ووزارة التجاره الخارجيه والصناعيه 

والتموين والتجاره الداخليه والعدل ووزارة السياحة ومكاتب وادارات وسجل الموردين والوكلء التجاريين 

والغرف التجاريه وهيئه التامينات الجتماعيه ومصلحة الضرائب على المبيعات وله الحق فى الحضور امام لجان 

الطعن ولجان فض المنازعات كما انه له الحق فى التوقيع نيابه عن الشركة على عقود تاسيس وتعديل الشركات 

أمام الشهر العقارى والسجل التجارى ومصلحة الجوازات والهجره والجنسيه وامام الرقابه العامه للصادرات 

والواردات وامام التنميه الصناعيه واتحاد الصناعه والتحاد المصري للتشييد والبناء بصفه عامه وله  الحق فى 

تمثيل الشركة  امام كافة الجهات الحكوميه والقيام بتوقيع واستلم جميع المستندات اللزمه واتخاذ كافة الجراءات 

اللزمه لنشر وقيد وتسجيل الشركات طبقا لحكام القانون وله فى ذلك  الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما 

ذكر - ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

1843 - احمد سمير ابو العل محمد  مدير   المقيد برقم قيد    102659   وتم ايداعه بتاريخ    2017-02-27 

برقم ايداع   7440 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2017  بــ :  
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1844 - ايمن مرزوق عزيز خـلـيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102971   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2017 برقم ايداع   8180 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2017  بــ :  

1845 - هانى فتحى 

لوندى جندى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102971   وتم ايداعه بتاريخ    05-03-2017 برقم 

ايداع   8180 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2017  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية السويسرية للتسويق 

العقاري - ش.م.م - تحديد إختصاصات وصلحيات مجلس الدارة وفقاً لما يلي : للسيد/ هاني فتحي لوندي )بصفته 

رئيس مجلس الدارة( والسيد/ ايمن مرزوق عزيز خليل )بصفته عضو مجلس إدارة( مجتمعين الحق فى تمثيل 

الشركة في علقاتها مع الغير ولهم في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما 

احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون ولهما الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بما في ذلك التعامل مع جميع 

البنوك وحق السحب واليداع والتحويل سواء المحلية او الخارجية وفتح وغلق الحسابات والقتراض لدى جميع 

المصارف والبنوك والتوقيع على الشيكات وفتح العتمادات المستندية وتحرير خطابات الضمان والتوقيع على 

والتوقيع على معاملت  الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله شراء وتسجيل 

الراضي والعقارات , وكافة معاملت الشركة وعلى عقود البيع البتدائية والنهائية وحق ابرام والتوقيع كافة 

العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وله شراء وتسجيل الراضي والعقارات كل ذلك , لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها ولهما الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق ابرام كافة العقود والمشاركات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما مجتمعين  حق التوقيع علي الشيكات والعقود 

التجارية ولهما حق التوقيع علي عقود التأسيس امام الهيئة العامة للستثمار وامام مصلحة توثيق الشهر العقاري 

ولهما توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر - كما فوض مجلس الدارة السيد/ اليا فتحي لوندي جندي 

نيابة عن السيد/ هاني فتحي لوندي )بصفته رئيس مجلس الدارة( التوقيع نيابة عنه , كما فوض مجلس الدارة كلً 

من السيد/ عاطف مرزوق عزيز خليل )بصفته عضو مجلس إدارة( والسيد/ حازم  موريس رستم جريس منفردين 

التوقيع نيابة عن السيد/ أيمن مرزوق عزيز خليل )بصفته عضو مجلس إدارة(, وللسيد رئيس مجلس الدارة او 

من أياً من من ينوب عنه منفرداً التوقيع مجتمعاً مع العضو المنتدب التنفيذي او من ينوب عنه في كافة ما ذكر 

أعله عدا الكفالة وبيع الصول - وللسيد/ رئيس مجلس الدارة وله فى ذلك حق الصلح والقرار والنكار والبراء 

والطعن بالتزوير وحق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر

1846 - محمد عبد السلم محمد حسين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103401   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2017 برقم ايداع   9698 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2017  بــ :  البند الول :   : تحديد 

اختصاصات مجلس الداره   القرار الول   و يكون للسيد رئيس مجلس الداره الستاذ / / محمد عبد السلم 

محمد حسين و السيد الستاذ / نائب رئيس مجلس الداره و انعضو المنتدب الستاذ/ وائل محمد الهادي محمد 

فتحي و السيده الستاذه / عضومجلس الداره الستاذه/مروه منتصر عبد الغني حسن و السيده الستاذه / 

عضومجلس الداره الستاذه/ شيرين وجدي انورعلي مجتمعين او منفرد ين حق التعامل باسم الشركه و ضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و الغير حكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه 

اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق 

الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و کافه : التعامل مع نبنوك و المصارف و كل ذلك باسم 

الشركه و ضمن اغراضها و لهم الحق في التوقيع علي عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصول الشركه 

و ممتلكاتها العقاريه و الراضي و السيارات و المنقولت والتوقيع علي عقود تأسيس الشركات باسم الشركة 

ولصالحها و لهم الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركه و تحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض و 

دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع وتسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه و ابراهم كافه العقود و المشارطات و 

الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشره بالنقد او بالجل و صور   لهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض 

ما ذكر.

1847 - محمد مازن علي عزو  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103630   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2017 برقم ايداع   10412 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2017  بــ :  اعادة تعيين مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات وبنفس التشكيل
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1848 - ماهر على عزو  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    103630   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-03-2017 برقم ايداع   10412 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2017  بــ :  

1849 - سعد مصطفى النحاس جبر درويش  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    103630   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2017 برقم ايداع   10412 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2017  بــ :  

1850 - هشام السيد محمد يوسف الزينى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103633   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2017 برقم ايداع   10424 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2017  بــ :  

1851 - عامر محمد السيد ضيف ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103633   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2017 برقم ايداع   10424 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2017  بــ :  

1852 - فرج مراجع مهدى شطيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103633   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2017 برقم ايداع   10424 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2017  بــ :  

1853 - رامي محمد مصطفي محمد عبيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103633   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2017 برقم ايداع   10424 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2017  بــ :  

1860 - عمر عبد العزيز ابراهيم مهنا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6941   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2001 برقم ايداع   2276 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2017  بــ :  قرر مجلس الدارة الموافقة على 

تعديل سلطات التوقيع عن الشركة المعتمدة لدى البنوك كالتالي مع إلغاء أي توقيعات سابقة تم الموافقة عليها فيما 

يتعلق بالتعامل على حسابات الشركة )أما فتح حسابات الشركة وغلقها فتبقى سلطة توقيع السيد/ إيهاب حسني 

محمد العوضي العضو المنتدب كما هي( - مجموعة )أ( - السيد/ محمد أبو عقدة - يخول بالتوقيع مع أحد أطراف 

المجموعة )ب( أو المجموعة )ج( مجتمعين بحد أقصى مليون دولر أمريكي أو ما يعادلها من العملت الخرى 

وأيضاً يخول بالتوقيع مع أحد أطراف المجموعة )أ( بحد أقصى عشرون ألف دولر أمريكي أو ما يعادلها 

بالعملت الخرى . السيدة/ ريتا منير فخري - يخول بالتوقيع مع أحد أطراف المجموعة )ب( أو المجموعة )ج( 

مجتمعين بحد أقصى مليون دولر أمريكي أو ما يعادلها من العملت الخرى وأيضاً يخول بالتوقيع مع أحد 

أطراف المجموعة )أ( بحد أقصى عشرون ألف دولر أمريكي أو ما يعادلها بالعملت الخرى . مجموعة )ب( - 

السيد/ ستيف براين ديكسون - يخول بالتوقيع مع أحد أطراف المجموعة )ب( أو المجموعة )ج( مجتمعين بحد 

أقصى إثنين مليون دولر أمريكي أو ما يعادلها من العملت الخرى . السيد/ بارني ونستول - يخول بالتوقيع مع 

أحد أطراف المجموعة )ب( أو المجموعة )ج( مجتمعين بحد أقصى إثنين مليون دولر أمريكي أو ما يعادلها من 

العملت الخرى . السيد/ علء عصام الدين العسلي - يخول بالتوقيع مع أحد أطراف المجموعة )ب( أو 

المجموعة )ج( مجتمعين بحد أقصى إثنين مليون دولر أمريكي أو ما يعادلها من العملت الخرى . السيد/ حسن 

جمال إبراهيم حسن - يخول بالتوقيع مع أحد أطراف المجموعة )ب( أو المجموعة )ج( مجتمعين بحد أقصى إثنين 

مليون دولر أمريكي أو ما يعادلها من العملت الخرى . مجموعة )ج( - السيد/ جايلز ريتشارد وورد - يخول 

بالتوقيع مع أحد أطراف المجموعة )ج( مجتمعين بحد أقصى ستة مليين دولر أمريكي أو ما يعادلها من العملت 

الخرى . السيد/ دينيس تشارلز - يخول بالتوقيع مع أحد أطراف المجموعة )ج( مجتمعين بحد أقصى ستة مليين 

دولر أمريكي أو ما يعادلها من العملت الخرى . السيد/ إيهاب حسني محمد العوضي - يخول بالتوقيع مع أحد 

أطراف المجموعة )ج( مجتمعين بحد أقصى ستة مليين دولر أمريكي أو ما يعادلها من العملت الخرى . 

البقاء على صلحيات السيد/ إيهاب حسني محمد العوضي )عضو مجلس الدارة المنتدب( كما هي بالكامل, ومن 

بينها فتح وغلق الحسابات البنكية, وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 15 أكتوبر 2016 المؤشر بها في 

السجل التجاري بتاريخ 2017/7/4 وأنها لم تتغير بآخر قرار لتوزيع سلطات توقيع البنوك المؤشر بها في السجل 

بتاريخ 2019/2/28 ول تتعارض معه حيث أن كل قرار له نطاقه المستقل, فقرار مجلس الدارة الصادر بتاريخ 

15 أكتوبر 2016 حدد صلحيات السيد العضو المنتدب ومن بينها فتح وغلق الحسابات البنكية ولم يتعرض 

لسلطات التعامل على حسابات الشركة بعد فتحها, بينما كان تحديد سلطات التعامل الحسابات البنكية والحدود المالية 

للتعامل بموجب قرار مجلس الدارة المؤشر بها في السجل بتاريخ 2019/2/28 لذلك قرر مجلس الدارة التالي - 

وافق مجلس الدارة بالجماع على بقاء كافة سلطات السيد إيهاب حسني محمد العوضي عضو مجلس الدارة 

المنتدب كما هي وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة 15 أكتوبر 2016 المؤشر بها في السجل التجاري بتاريخ 

2017/7/4 ومن بينها فتح وغلق الحسابات البنكية, مع العمل فيما يتعلق بالتعامل على حسابات الشركة 

بصلحيات التوقيع المحددة في القرار رقم 12 أعله
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1861 - اشرف رماح محمد احمد عصمت  مدير فرع   المقيد برقم قيد    103889   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2017 برقم ايداع   11351 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2017  بــ :  

1862 - معتز محمد محمد حسنين  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    104096   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-04-2017 برقم ايداع   12013 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2017  بــ :  تجديد الثقة لعضاء 

مجلس الدارة لمدة اخرى

1863 - هانى محمود طلحه محمد المغربى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104280   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-04-2017 برقم ايداع   12692 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2017  بــ :  تفويض السيد / هانى 

محمود طلحه محمد رئيس مجلس الدارة منفردا في التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول الشركه وممتلكاتها 

العقاريه والراضي والسيارات باسم الشركه ولمصلحتها وضمان وكفالة الشركات الخرى

1864 - عمرو سعد ابو سريع مسلم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    57234   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-03-2012 برقم ايداع   5759 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2017  بــ :  استدراك للخطأ الوارد 

بطلب التأشير المودع برقم 46404 فى 8 / 2 / 2020 - لتصبح صلحيات الدارة والتوقيع كالتالى - التأكيد 

علي ان صلحيات الدارة والتوقيع لم تتغير حيث يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص 

مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين 

او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب ) عمرو سعد أبو سريع مسلم ( ولنائب رئيس مجلس الدارة ) محمد سعد ابو سريع مسلم ( 

والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين الحق في التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حساب واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

القتراض والرهن وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

الجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر . على الشركة مراعاة سلطات التوقيع والبيع 

لصول الشركة من خلل جمعية عامة ومراعاه العرض على جمعية عامة .

1865 - سيد خليل عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    104480   وتم ايداعه بتاريخ    11-04-2017 برقم ايداع   

13505 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2017  بــ :  

1866 - إبراهيم الدسوقي خليل عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    104480   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2017 برقم ايداع   13505 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2017  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة

1867 - عمرو سيد خليل عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    104480   وتم ايداعه بتاريخ    2017-04-11 

برقم ايداع   13505 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2017  بــ :  استقالة

1868 - نيهال ايمن علي الدين ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    104480   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2017 برقم ايداع   13505 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2017  بــ :  استقالة

1869 -  سيد خليل عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    104480   وتم ايداعه بتاريخ    11-04-2017 برقم 

ايداع   13505 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2017  بــ :  

1870 - ريو أوى Ryo Aoe  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104490   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2017 برقم ايداع   13530 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2017  بــ :  ممثل عن شركة/ تويوتسو 

يوروس مصر وند بي في Toyotsu Eurus Egypt Wind B.V  - استقالة - والغاء كافة سلطات التوقيع 

الممنوحه له والواردة بالسجل التجارى

1871 - يوجى ميزوموتو  YUJI MIZUMOTO  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104490   

وتم ايداعه بتاريخ    12-04-2017 برقم ايداع   13530 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2017  بــ :  ممثل عن 

شركة/ تويوتسو يوروس مصر وند بي في  TOYOTSU EURUS EGYPT WIND B . V - بدل من 

RYO AOE ريو اوى
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1872 - احمد محمد محمد عبدالغنى الحديدى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    104574   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2017 برقم ايداع   13794 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2017  بــ :  ممثل عن شركة اكرو مصر 

للشدات و السقالت المعدنية

1873 - ابراهيم عادل ابراهيم محمد ايوب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104574   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-04-2017 برقم ايداع   13794 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2017  بــ :  غير تنفيذى

1874 - ياسر اسماعيل عبد اللطيف زعزوع  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104574   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-04-2017 برقم ايداع   13794 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2017  بــ :  مع بقاء كافة 

الصلحيات المؤشر بها فى السجل التجارى كما هى

1875 - كرم محمود عبدالرحمن محمد  مصفى   المقيد برقم قيد    104696   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2017 برقم ايداع   14180 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2017  بــ :  1-وفاء ما علي الشركة من 

ديون 2-تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم 3-بيع مال الشركة منقول أو عقارا بالمزاد العلني أو 

بأية طريقة أخري مالم ينص في وثيقة تعين المصفي أجراء البيع بطريقة معينة

1876 - سالى رافت السعيد المرسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104872   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2017 برقم ايداع   14893 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2017  بــ :  استقالة

1877 - محمود محمد ابو المجد محمود يوسف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    104872   

وتم ايداعه بتاريخ    24-04-2017 برقم ايداع   14893 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2017  بــ :  التوقيع 

لكل من : أ.د/محمود محمد ابو المجد محمود يوسف رئيس مجلس الدارة في التعامل بإسم الشركة وضمن 

أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف بإسم الشركة وضمن 

أغراضها وله الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت بإسم الشركة ولصالحها 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 ماذكر

 - 1878

نجلء محمد عبده ابو السعود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104872   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2017 برقم ايداع   14893 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2017  بــ :  

1879 - ايمان محمد ابو المجد محمود يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104872   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-04-2017 برقم ايداع   14893 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2017  بــ :  

1880 - فاليري ميتشل VALERIE MITCHELL  مدير   المقيد برقم قيد    105064   وتم ايداعه بتاريخ    

02-05-2017 برقم ايداع   15574 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2017  بــ :  

1881 - محمد احمد مصطفى محمد  مدير   المقيد برقم قيد    105064   وتم ايداعه بتاريخ    2017-05-02 

برقم ايداع   15574 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2017  بــ :  
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1882 - ستانلي جوردن ميتشل  STANLEY GORDON MITCHELL  مدير   المقيد برقم قيد    

105064   وتم ايداعه بتاريخ    02-05-2017 برقم ايداع   15574 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2017  بــ 

:  ويباشر المديرون وظائفهم  لمدة غير محددة . يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير فى ولهم منفردين او 

مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة 

او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللسيد / محمد احمد مصطفى محمد والسيدة / فاليرى ميتشل 

STANLEY GORDON MITCHELL -   والسيد/ ستانلي جوردن ميتشل  VALERIE MITCHELL

مجتمعين  او منفردين فيما يلى : الحق فى تعيين وعزل الوكلء والمستخدمين والعاملين وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

ومكافاتهم والتوقيع على عقود العمل . حق التوقيع على الوامر والمخالصات وعقود الشراء أو البيع للصول 

وللعقارات أو المنقولت أو الثاث او الجهزة او السيارات باسم الشركة ولصالحها . حق التوقيع على عقود 

تاسيس الشركات او تعديلها نيابة عن الشركة . حق تمثيل الشركة امام الغير وكافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والهيئات العامة والخاصة والوزارات والشركات . حق التعامل مع البنوك واجراء كافة المعاملت البنكية 

والسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات لدى البنوك والتوقيع على اية اوراق او مستندات 

لزمة فى هذا الشان ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

1883 - ابراهيم جلل ابراهيم فايد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    105488   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2017 برقم ايداع   17035 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2017  بــ :  حق الدارة والتوقيع - يكون 

حق الدارة والتوقيع والمسئولية للشريكين المتضامنين الول ) إبراهيم جلل إبراهيم فايد( والثاني ) محمود جلل 

إبراهيم فايد( مجتمعين أو منفردين ولهما في هذا الصدد أوسع السلطات في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام 

كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والقضاء 

وحق ابرام العقود الخاصة بنشاط الشركة ولهما حق التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح حسابات الفراج عن رأس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان 0 ولهما حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر . وللشريك المتضامن ) إبراهيم جلل إبراهيم فايد( منفردا حق الشتراك 

في تأسيس الشركات واشهارها بأسم الشركة وله حق القتراض والرهن وحق بيع أصول الشركة من آلت 

ومعدات وسيارات وغيرها وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر . وفوضت الشركة السيده / 

صفاء إبراهيم علي ابونازل كمدير مفوض بالدارة لنشاط إقامة وتشغيل مصنع منظفات صناعية والسلفونيك 

لصالح الشركة

 - 1884

شوقى محمد عامر شرف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105886   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2017 برقم ايداع   18439 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2017  بــ :  

 - 1885

شعبان محمد عامر شرف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105886   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2017 برقم ايداع   18439 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2017  بــ :  والعضو المنتدب

1886 - محمد احمد عبد الرازق صقر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105886   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2017 برقم ايداع   18439 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2017  بــ :  

1887 - ربيع ابراهيم سليمان خليل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105886   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2017 برقم ايداع   18439 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2017  بــ :  أستقالة

1888 - اسامه بدوى محمد محمد شعبان الصياد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    105886   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2017 برقم ايداع   18439 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2017  بــ :  أستقالة

1889 - رشا محمد اسامة نصر محمد  مدير   المقيد برقم قيد    105913   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2017 برقم ايداع   18515 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2017  بــ :  استقالة

1890 - محمود ابو الفضل مشحوت فرج  مدير   المقيد برقم قيد    105913   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2017 برقم ايداع   18515 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2017  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة 

غير محددة

1891 - المير محمد سيد نزلوى  مدير   المقيد برقم قيد    105913   وتم ايداعه بتاريخ    2017-05-22 

برقم ايداع   18515 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2017  بــ :  
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2204 - مني عطيه علي فرج ا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    125130   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2018 برقم ايداع   38783 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2018  بــ :  الموافة بالجماع علي إعادة 

الختصاصات علي النحو التالي   للسيدة / مني عطية علي فرج ا  )رئيس مجلس الدارة ( لها حق الدارة 

والتوقيع عن الشركة علي ان تكون صلحياتها التوقيع عن الشركة امام كافة الجهات الحكومية والغير الحكومية 

ولها حق التوقيع في البنوك ولها حق القتراض والتوقيع علي عقود الرهن  امام كافة الجهات بما فيها البنوك نيابة 

عن الشركة ولها حق التوقيع علي حسابات الشركة لدي البنوك وسحب وايداع المبالغ لدي البنوك وكذلك لها حق 

التوقيع والتعاقد مع الغير باسم الشركة وبيع وشراء الصول الثابتة وبيع وشراء السيارات وكذلك لها حق ترخيص 

سيارات الشركة لدي المرور ولها حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

2205 - احمد كريم عبد ا سيد حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    124486   وتم ايداعه بتاريخ    

22-11-1998 برقم ايداع   14485 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2018  بــ :  استقالة

2206 - كريم احمد كريم عبدا سيد حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    124486   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-11-1998 برقم ايداع   14485 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2018  بــ :  استقالة
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1892 - جهاد عماد التنيير  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    106308   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-06-2017 برقم ايداع   19950 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2017  بــ :  ممثل عن شركة 

ماس فود ش.م.م بدل من السيد/ حسام عبد المنصف عبد السلم دبوس - نائب رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب ممثل عن شركة ماس فود ش.م.م - تعديل سلطات وصلحيات التوقيع الواردة بالسجل التجاري لتصبح 

علي النحو التالي : يمثل رئيس مجلس الدارة أو نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب للشركة منفردين في 

علقاتها مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - يحق لكل من رئيس مجلس الدارة أو 

نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين فتح وإدارة وتشغيل وإغلق الحسابات المصرفية 

بدون حد أقصي من أي نوع بالنيابة عن الشركة مع كافة البنوك والمؤسسات المالية الخرى في جمهورية مصر 

العربية وخارجها وبالتصال معهم وباستلم والتوقيع علي الوثائق ذات الصلة والتعديل علي لئحة المفوضين 

بالتوقيع عن حسابات الشركة مع كافة البنوك والمؤسسات المالية الخرى, وتفويض الغير في كل أو بعض مما 

سبق - ويحق لي اثنين من التالي أسمائهم مجتمعين: السيد/ مارتن ديفيد وايز - السيدة/ نهال جمعة خليل إبراهيم - 

السيد/ ساتيش ريدي راندل في فتح وغلق الحسابات البنكية - ويكون لي اثنين من السادة التي اسمائهم : السيد/ 

مارتن ديفيد وايز - السيدة/ نهال جمعة خليل إبراهيم -  السيد/ ساتيش ريدي راندل التوقيع مجتمعين بحد أقصي 

50 مليون جنيه مصري )خمسون مليون جنيه مصري( للمعاملة الواحدة او العقد الواحد, ولهم الحق في كافة 

صور التعامل على أي حساب بنكي للشركة من إيداع وسحب أي من أو كافة الموال الموجودة به وإبرام أي 

معاملت صرافة والتوقيع علي أي تفويض بنكي وإصدار الشيكات والسندات والبوالص وقبول أو رفض تلك 

المستندات الصادرة للشركة واستلم وإصدار كافة أنواع السندات الذنية وسداد الديون - الئتمانات عند الستحقاق 

وخصم و/أو التنازل عن أي واحد أو اكثر من السندات الذنية أو الحوالت أو الكمبيالت أو غيرها من أدوات أو 

أوامر دفع الموال وإبرام وفسخ منتجات أو معاملت الصرف الجنبي بما في ذلك )علي سبيل المثال ل الحصر( 

المعاملت الفورية والجلة, وإبرام وتحرير وتوقيع كافة المستندات والتفاقيات اللزمة, فيما يتعلق بمنتجات 

ومعاملت الصرف الجنبي بما في ذلك )علي سبيل المثال ل الحصر( تأكيدات عقود الصرف الجنبي و/أو 

التعهدات و/أو السندات و/أو مستندات دعم الئتمان و/أو أي مستندات أخري يقتضيها أي قانون أو نظام معمول به 

أو قد يطلبها أي بنك من وقت لخر, واستخراج شهادات الضمان والعتمادات المستندية ودفع المبالغ المالية 

وتحويل وبيع وتسديد كافة المستندات الذنية والتجارية وكافة المعاملت البنكية الخرى وتفويض الغير في التوقيع 

علي الشيكات وكافة المعاملت المالية بوجه عام في كل أو بعض ما ذكر - يحق للسيد/ جيرالد كاني ماهيندا بصفته 

رئيس مجلس الدارة أو السيد/ مارتن ديفيد وايز بصفته عضو مجلس إدارة بالتوقيع منفردين عن الشركة علي 

كافة العقود واتفاقيات ومستندات القتراض ومستندات الرهن المتعلقة بمستندات القتراض والتسهيلت الئتمانية 

والتمويل من أي نوع كان وتجديدهم وكذلك كافة المستندات المتعلقة بهم من أي نوع وذلك دون التقيد باي حد 

اقصي مع كافة البنوك ومؤسسات التمويل الخرى سواء كانت مصرية او غير مصرية - ويحق لي اثنين من 

التالي أسمائهم مجتمعين السيد/ مارتن ديفيد وايز - السيدة/ نهال جمعة خليل إبراهيم -  السيد/ ساتيش ريدي راندل, 

التوقيع بحد أقصي 350 مليون جنيه مصري )ثلثمائة وخمسون مليون جنيه مصري(, أو ما يعادلها بالعملت 

الجنبية للعقد الواحد أو المعاملة الواحدة فيما يخص إجراءات استخراج الشهادات البنكية المتعلقة بزيادة أو 

استكمال رأس المال وكافة الجراءات المتعلقة بها نيابة عن الشركة امام الهيئة العامة للستثمار ومصلحة السجل 

التجاري

1893 - حسام عبدالمنصف عبدالسلم دبوس  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    

106308   وتم ايداعه بتاريخ    01-06-2017 برقم ايداع   19950 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2017  بــ 

:  استقاله

1894 - محمد عبد الغني عبد القادر لؤلؤ  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    100487   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-12-2016 برقم ايداع   42330 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2017  بــ :  تفويض السيد/ 

رئيس مجلس الدارة فى بيع السيارات المملوكة للشركة حال اقتضت مصلحة الشركة ذلك , على ان يتم البيع 

لعلى سعر وفقا لسعار السوق, وتفويض سيادته فى التوقيع على عقود البيع واصدار التوكيلت الخاصة بالبيع 

للنفس او الغير والتعامل مع مكتب التوثيق وادارة المرور المختصة لصالح المشترين واتخاذ كافة ما يلزم فى هذا 

الشأن - تجديد مدة مجلس ادارة الشركة لمدة ثلث سنوات
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1895 - عاطف مرزوق عزيز خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102266   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2017 برقم ايداع   6152 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2017  بــ :  )ممثل عن شركة ام اس سى 

للستثمار و المشروعات و التنمية السياحية(

1903 - اسعد عجبان جندي عوض  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102266   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2017 برقم ايداع   6152 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2017  بــ :  يملك حق التوقيع عن الشركة 

السيد / أسعد عجبان جندي عوض - رئيس مجلس الدارة مع السيد / عماد سعيد سور– المدير المالي للشركة 

وذلك في التعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهما مجتمعان حق السحب واليداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح حسابات الشركة والتوقيع على عقود البيع البتدائية والنهائية أمام الشهر العقاري والتوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها ولهما مجتمعان حق تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.  كما يملك حق التوقيع عن 

الشركة كلً من السيد / عماد مرزوق عزيز خليل و السيد / أيمن مرزوق عزيز خليل )منفردين( في التعامل مع 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهما منفردان حق السحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات 

الشركة والتوقيع على عقود البيع البتدائية والنهائية أمام الشهر العقاري والتوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها 

ولهما منفردان حق تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

1904 - ساره عماد محمد الجمال  مصفى   المقيد برقم قيد    106870   وتم ايداعه بتاريخ    2017-06-19 

برقم ايداع   22152 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2017  بــ :  لها في ذلك كافة سلطات أدارة الشركة وذلك فى 

أتخاذ كافة أجراءات أعمال التصفية فى ظل متطلبات القانون رقم 8 لسنه 1997 ولئحتة التنفيذية

1905 - عبد ا بدر فارس الهللى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    106958   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2017 برقم ايداع   22483 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2017  بــ :  تعديل الجنسية

1906 - خالد بدر فارس الهللى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    106958   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2017 برقم ايداع   22483 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2017  بــ :  

1907 - عبدالعال عبدالبديع حسنين  دياب  مدير   المقيد برقم قيد    107066   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2017 برقم ايداع   22848 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2017  بــ :  ممثل عن شركة فاليز للسياحة 

) ش .م .م (

1908 - نهال عبد الوهاب محمد فرج  مدير   المقيد برقم قيد    107066   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2017 برقم ايداع   22848 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2017  بــ :  استقالة

1909 - عل محمد سعد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    107066   وتم ايداعه بتاريخ    28-06-2017 برقم 

ايداع   22848 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2017  بــ :  - ويباشر المديران وظائفهم لمدة غير محددة  . يمثل 

المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما منفردين أو مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما إحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون اولئحتة التنفيذية للجمعية العامة . 

وللمديران السيدة / عل محمد سعد محمد و السيد / عبد العال عبد البديع حسنين ممثل عن شركة فاليز للسياحة) ش 

.م .م ( مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

وغيرالحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك  

والمصارف من سحب و إيداع و فتح حسابات  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف و التوقيع على 

الشيكات والفراج عن رأس 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 تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض و دفع 

المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر .

1931 - عاطف زكى محمد السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109186   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2017 برقم ايداع   31626 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2017  بــ :  
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1932 - زكى حامد زكى عبد الهادى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    109186   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2017 برقم ايداع   31626 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2017  بــ :  للعضو المنتدب حق التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات 

وشهادات الضمان  وربط وفك الودائع وكل ماسبق فيما ليجاوز 500000جنيه مصرى للعملية الواحدة او 

مايعادله بالعمله الحرة "فقط خمسمائة الف جنيه مصرى " وكل ذلك بأسم الشركة أو لصالحها .

1933 - احمد صالح محمد محمد عبد ا  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    109186   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2017 برقم ايداع   31626 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2017  بــ :  استقالة

1934 - محمد السعيد محمد غانم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109186   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2017 برقم ايداع   31626 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2017  بــ :  استقالة

1935 - محمد محمود محمد على ابوالوفا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109186   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2017 برقم ايداع   31626 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2017  بــ :  استقالة

1936 - احمد دمرداش محمد علء الدين حسين بدراوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109390   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-09-2017 برقم ايداع   32535 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2017  بــ :  الموافقة على 

تجديد عضوية مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات بذات التشكيل الحالي - الموافقة على تفويض السيدة / شذا محسن 

محمد مصطفى القاضي - عضو مجلس الدارة - في التوقيع نيابة عن الشركة علي عقود التسهيلت الئتمانية 

والقتراض من البنوك و الرهن بكافة أنواعها للنفس  أو الغير ولها الحق في التوقيع على عقود التسهيل وأي عقد 

أو اتفاقية  أو تعديل أو تكميل أو سندات لمر أو شهادات أو تعهدات أو مستندات أخرى وإصدار التوكيلت 

وترتيب كافة الضمانات والتوقيع علي عقود الرهون والتوكيلت المرتبطة بها والتأمينات وبصفة عامة اتخاذ أية 

اجراءات أو تصرفات أو قرارات بشأن عقود التسهيل والتفاقيات والمستندات المرتبطة به وفقاً لما تراه مناسباً 

ولها حق تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق ولها حق التوكيل لصالح البنوك في كل او بعض ما ذكر . على 

الشركة مراعاة حكم المادة 99 من قانون 159 لسنه 1981 بشأن الرهن للنفس

1910 - محمد معتز احمد ابراهيم قشقوش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    70600   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2013 برقم ايداع   27967 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2017  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , 

ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين او مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة ولنائب رئيس  مجلس الدارة والعضو المنتدب ولعضو  مجلس 

الدارة المنتدب مجتمعين حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام 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 الشراءلصول الشركه وممتلكاتها  العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت ولهم الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل .  ولمجلس الدارة منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركه وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع  العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وللجمعيه العامه غير العاديه حق التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقاريه والرضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر.     وكل من السيد/ سامح محمد احمد خواجه نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد / 

يحيى احمد على السيد عضو مجلس الدارة منفردين او مجتمعين لهم حق التوقيع على عقود القتراض والرهن 

بكافة انواعه للنفس والغير واصدار التوكيلت لصالح البنوك ولهم الحق فى تفويض وتوكيل من يراه او الغير فى 

كل او بعض ذكر

1911 - شريف حسن سعيد درويش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107655   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2017 برقم ايداع   25480 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2017  بــ :  ممثل عن الشركه القابضه 

للدويه والكيماويات والمستلزمات الطبيه
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1912 - حازم عبداللطيف محمد محمد العصر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107716   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-07-2017 برقم ايداع   25699 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2017  بــ :  - منح حق التوقيع 

عن الشركة لدى البنوك فى كافة المعاملت البنكية بما فيها حق القتراض والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية 

توقيعا مشتركا مع عضو مجلس الدارة / خالد فرغلى على محمود . منح حق شراء وبيع المعدات والمنقولت 

والسيارات ومستلزمات التشغيل والنتاج والمنتجات للعضو المنتدب منفردا حتى مبلغ مائة ألف جنية للمعاملة 

الواحدة . ومشتركا للعضو المنتدب مع أى من أعضاء مجلس الدارة لما يزيد عن مائة ألف جنية للمعاملة الواحدة 

. منح حق تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقضاء بكافة أنواعة لرئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب بما فيها على سبيل المثال ل الحصر هيئة الستثمار ومصلحة الشركات والسجل التجارى وكافة 

مأموريات الضرائب والتأمينات الجتماعية وكافة المرافق والوزارات والمصالح والهيئات والمرور والجمارك 

وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات . التعامل مع الموردين والعملء والتوقيع على العقود . تعيين العاملين و 

إنهاء خدماتهم .  منح رئيس مجلس الدارة / حازم عبد اللطيف محمد محمد العصر وعضو مجلس الدارة / خالد 

فرغلى على محمود الحق فى تفويض الغير فى كل أو بعض من صلحياتهم المذكورة.

1913 - خالد فرغلى على محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107716   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2017 برقم ايداع   25699 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2017  بــ :  

1914 - ايهاب احمد محمد العصر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107716   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2017 برقم ايداع   25699 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2017  بــ :  

1915 - ابراهيم محمود احمد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107716   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2017 برقم ايداع   25699 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2017  بــ :  

1916 - عبد الرحمن خالد فرغلي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107716   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2017 برقم ايداع   25699 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2017  بــ :  

1917 - احمد محمد نبيل عبدالحميد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107754   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2017 برقم ايداع   25855 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2017  بــ :  ممثل عن صندوق دعم وتمويل 

المشروعات التعليمية

1918 - اكرم محمد عبد الرحمن امين محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107754   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-07-2017 برقم ايداع   25855 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2017  بــ :  استقالة

1919 - طارق عبد الحميد حسن الباز  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    107754   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-07-2017 برقم ايداع   25855 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2017  بــ :  ممثل عن 

صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

1920 - فابيانو فافريتو  مدير   المقيد برقم قيد    108118   وتم ايداعه بتاريخ    31-07-2017 برقم ايداع   

27077 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2017  بــ :  
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1921 - إيمان محمد علي علي حسن  مدير   المقيد برقم قيد    108118   وتم ايداعه بتاريخ    2017-07-31 

برقم ايداع   27077 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2017  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة . 

يمثل أي من المديرين منفرًدا 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 أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة, ويكون 

لي من المديرين منفرًدا الحق في تمثيل الشركة أمام القضاء وحق إدارة الشركة وتمثيلها أمام الغير, والحق في 

تفويض أو توكيل الغير, ويكون لي من السادة: إيمان محمد علي علي حسن, وفابيانو فافريتو, وماجد عبدالرؤوف 

إبراهيم محمد, وإيمان مجدي حسن عزت عبدا منفرًدا الحق في التوقيع عن الشركة والتعامل باسمها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والوزارات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ومنها - على سبيل المثال ل الحصر - الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات 

والواردات وسجل المستوردين ووزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية وكافة الجهزة التابعة للحياء بكافة 

محافظات الجمهورية والحق في تفويض أو توكيل الغير, ويكون لي اثنين مجتمعين من السادة: إيمان محمد علي 

علي حسن, وفابيانو فافريتو, وماجد عبدالرؤوف إبراهيم محمد, وإيمان مجدي حسن عزت عبدا بحد أقصي مبلغ 

10000 دولر أمريكي )عشرة آلف دولر أمريكي( أو لي اثنين من السادة المذكورين مجتمعين بدون حد 

أقصي علي أن يكون من بينهما السيد/ فابيانو فافريتو أو السيدة/ إيمان محمد علي علي حسن الحق في التوقيع عن 

الشركة في جميع التعاملت البنكية وفتح وإلغاء حسابات الشركة لدي البنوك والسحب واليداع من البنوك 

والمصارف بدون قيود مالية قصوي وفتح العتمادات المستندية وحق بيع الصول والتصرف فيها بدون حد 

أقصي, وإبرام عقود القرض والرهن, وتوقيع كافة العقود باسم ولصالح الشركة والتوقيع علي عقود الشتراك 

وعقود تأسيس الشركات وتعديلها أمام الشهر العقاري بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية, ويكون لي اثنين من 

المديرين الحق في تفويض أو توكيل الغير أو بعضهم البعض في كل أو بعض ما ذكر, وتكون ايمان مجدى حسن 

عزت عبدا مديًرا مسئوًل عن الستيراد ولها حق تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات 

والواردات وسجل المستوردين وكافة الدارات التابعة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والغرفة 

التجارية, ولها الحق فى تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض مما ذكر.

1922 - ايمان مجدي حسن عزت  مدير   المقيد برقم قيد    108118   وتم ايداعه بتاريخ    2017-07-31 

برقم ايداع   27077 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2017  بــ :  

1923 - ماجد عبد الرؤوف إبراهيم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    108118   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-2017 برقم ايداع   27077 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2017  بــ :  

1924 - احمد البرنس فاروق الميهي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    108557   وتم 

ايداعه بتاريخ    10-08-2017 برقم ايداع   28711 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2017  بــ :  التجديد لرئيس 

مجلس الدارة واعضاء مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات اخرى قابلة للتجديد

1925 - يوسف رفعت يوسف عطاا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    108645   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2017 برقم ايداع   28987 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2017  بــ :  - للسبد رئيس مجلس الدارة 

حق التوقيع بالسحب والفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك والتوقيع عن الشركه على عقود القرض 

والرهن من كافة البنوك والمصارف وله حق اليداع والصرف من حسابات الشركة وله كافة الصلحيات فى هذا 

الشأن . على الشركة مراعاه سلطات التوقيع الوارد بالسجل  التجارى والنظام الساسى للشركة ومراعاه العرض 

على الجمعية العمومية للتصويب .
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1926 - ناصر عبد التواب خليل محمود  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    109158   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-08-2017 برقم ايداع   31408 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2017  بــ :  لرئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب السيد / ناصر عبد التواب خليل محمود منفردا الحق في الدارة والتوقيع وله في سبيل 

ذلك أوسع السلطات في اداره الشركه والتوقيع نيابه عنها وتمثيلها أمام كافه الجهات و الدارات الحكومية و غير 

الحكومية و كذلك الجهات القضائيه والهيئات و المصالح و الشركات بكافه أنواعها و الوزارات والبنوك وله الحق 

منفردا في السحب واليداع في البنوك وفتح وغلق الحسابات بالبنوك والعتمادات المستنديه وخطابات الضمان 

والتوقيع على الشيكات و الكمبيالت و تظهيرها و لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا الحق في التوقيع 

على عقود بيع و شراء العقار و المنقول وبصفه عامه التوقيع على كافه العقود و التصرفات وخصوصا عقود 

ابرام الوكاله للشركات الخرى أو المشاركة معها كما أن له الحق منفردا في القتراض باسم الشركه و توقيع عقود 

القروض و الرهون و تقديم الضمانات اللزمه لذلك من رهونات عقاريه و تجاريه و توقيع عقودها نيابه عن 

الشركه كل هذا باسم الشركة و لصالح الشركه وضمن غرضها كما أن له منفردا الحق في تفويض أو توكيل الغير 

في كل أو بعض ما ذكر

1927 - نهى على زينهم متولى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109158   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2017 برقم ايداع   31408 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2017  بــ :  

1928 - طارق رمضان احمد سعيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109158   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2017 برقم ايداع   31408 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2017  بــ :  

1929 - ستيليانوس نيساميديس Stilianos Nisamidis  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109186   

وتم ايداعه بتاريخ    28-08-2017 برقم ايداع   31626 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2017  بــ :  

1930 - سعد محمود محمد على ابو الوفا  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109186   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-08-2017 برقم ايداع   31626 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2017  بــ :  

1938 - محمد هشام فاروق ابراهيم على  مدير   المقيد برقم قيد    109643   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2017 برقم ايداع   33711 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2017  بــ :  يمثل المديرين الشركة في 

علقتها مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها امام 

كافة الجهات الدارية والحكومية والشركات الخاصة والعامة وشركات القطاع العمال والقطاع العام والهيئات 

العامة والمؤسسات والتوقيع علي عقود المشاركات والمقاولت والعمال المتبادلة وكذا التوقيع علي عقود السناد 

المباشر ولهم ايضا التنازل للغير أو العدول عن ايا من التعاقدات او العمال التي  تستند اليها وذلك كله في سبيل 

تحقيق اغراض الشركة .  وللمديرين مجتمعين او منفردين التعامل مع كافة البنوك والمصارف وذلك في فتح 

حسابات للشركة وايداع وسحب اي مبالغ مالية واستلم دفاتر الشيكات وتمثيل الشركة امام كافة ادارات المرور 

علي مستوي الجمهورية للتوقيع علي عقود ملكية كافة مركبات النقل الخاصة بالشركة واستخراج التراخيص 

وتجديدها .  وللسيدة /ماجدة سليمان يحيي محمد منفردة دون سواها من المديرين الحق في التوقيع علي عقود 

القرض والرهن واستصدار خطابات الضمان من البنوك وتعيين وتفويض وتوكيل ممثلي الشركة وتعيين مديري 

فروع ادارتها المختلفة والتوقيع علي عقود البيع التي تكون الشركة طرف فيها مع الغير .

1939 - ماجدة سليمان يحيي محمد  مدير   المقيد برقم قيد    109643   وتم ايداعه بتاريخ    2017-09-14 

برقم ايداع   33711 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2017  بــ :  

1940 - عبد الهادي شاكر مسموم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109663   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2017 برقم ايداع   33970 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2017  بــ :  تجديد فترة مجاس ادارة 

الشركة الحالى لمدة ثلث سنوات جديدة حتى 3 / 4 / 2024

1941 - أحمد شفيق أونيس قل  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99330   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2016 برقم ايداع   37012 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2017  بــ :  ممثل عن )شركة دي اكس سي  

هاج بي في( استقاله
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1942 - برافين كومار جوبتا  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99330   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2016 برقم ايداع   37012 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2017  بــ :  - ممثلً عن شركة دي اكس 

سي هاج بي في - بدلً منه . تحديد سلطات وصلحيـات مجلس الدارة والتوقيع نيابة عن الشركة على النحو 

إلغاء كافة سلطات التوقيع الواردة على السجل التجاري الخاصة بالسيد/ علي ممدوح على مبروك عواجة -  التالى -

يملك حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل من رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة وأعضاء 

مجلس الدارة المنتدبين وكل عضو أخر ينتدبه المجلــس لهذا الغرض ويكون لهم حق تفــويض الغير في كل أو 

بعض سلطاتهم . ولكل من السيدة/ نيفين مفتاح جلل فتح الباب )رئيس مجلس الدارة( والسيد/ والسيد/ ساثيا فيجايا 

راو نيريخي )عضو مجلس الدارة( والسيد/ محمد طه محمد حلمي أحمد وهبه  - مصري الجنسية – بطاقة رقم 

قومي رقم 28506080100597)المراقب المالي( الحق منفردين بالتوقيع على تعليمات الدفع للمبالغ التي تصل 

حتي 5000 دولر أمريكي )خمسة ألف دولر أمريكي( أو مبالغ من نفس القيمة بأي عملة أخري, فيما يتعلق 

بالحسابات المصرفية للشركة . ويحق لي اثنين من السادة نيفين مفتاح جلل فتح الباب )رئيس مجلس الدارة( 

وساثيا فيجايا راو نيريخي )عضو مجلس الدارة( و محمد طه محمد حلمي أحمد وهبه )المراقب المالي(- مجتمعين 

– تمثيل الشركة أمام البنوك فيما يلي:1( فتح وإغلق الحسابات المصرفيه نيابة عن الشركة. 2( توقيع تعليمات 

الدفع للمبالغ التي تتجاوز 5000 دولر أمريكي )خمسة ألف دولر أمريكي( أو المبالغ التي لها نفس القيمة بأي 

عملة أخري, وذلك فيما يتعلق بالحسابات المصرفية للشركة. 3( توقيع التفاقيات المتعلقة بالنظم المصرفية 

اللكترونية والترتيبات المصرفية الخري. 4( توقيع جميع التوثيقات المتعلقة بإرسال تعليمات الدفع وتعليمات 

اليداع بالفاكس و/أو بالبريد اللكتروني عند القتضاء.5( تقديم طلبات والحصول على بيانات من حسابات الشركة 

ودفاتر الشيكات وجميع الوراق والمستندات من البنوك والحصول على أوراق الشركة والمستندات والبريد من 

البنوك, ويتم التنازل عن السرية المصرفية على حسابات الشركة لصالح الشخاص المذكورين أعله.

1943 - محمد محمود حافظ محمود سالم  مدير   المقيد برقم قيد    110254   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2017 برقم ايداع   36265 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2017  بــ :  استقالة

1944 - محمد عبد العظيم عبد الوهاب حسن  مدير   المقيد برقم قيد    110254   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2017 برقم ايداع   36265 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2017  بــ :  يمثل المدير الشركه فى علقته 

مع الغير وله منفرد فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه 

عقد الشركه او القانون اولئحته التنفيذيه للجمعيه العامه   وللمدير السيد/ محمد عبد العظيم عبد الوهاب حسن 

منفرد 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 على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع 

البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال والتوقيع على عقود الشراء ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى 

كل او بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها و حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن والبيع 

لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها وله الحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه 

بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .   قبول استقالة و ابراء ذمة مدير 

الشركة الستاذ / محمد محمود حافظ محمود سالم

1945 - محمد عبد العليم عفيفى الصيفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    110409   وتم ايداعه بتاريخ    

08-10-2017 برقم ايداع   36942 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2017  بــ :  للشركه امام القضاء

Page 950 of 1274 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

1946 - يوسف عبد الفتاح السيد عطيه  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    110409   

وتم ايداعه بتاريخ    08-10-2017 برقم ايداع   36942 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2017  بــ :  للشئون 

المالية منفردا حق التوقيع على معاملت الشركة و تعهداتها و حق التوقيع عن الشركة امام كافة الجهات الحكومية 

و غير الحكومية و الحق في اجراء كافة العقود و المعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة و توقيع و تحويل و بيع 

و تسديد كافة السندات الذنية التجارية  و ابرام جميع العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل و حق شراء جميع المواد و المهمات و البضائع و المنقولت و العقارات و الراضي و 

التوقيع علي تلك العقود امام مصلحة الشهر العقاري و التوثيق و حق فتح حسابات باسم الشركة امام البنوك و 

السحب و اليداع و فتح العتمادات المستندية و خطابات الضمان و القتراض و الرهن من البنوك و التوقيع على 

عقود البيع و حق التوقيع عن الشركة على عقود تأسيس الشركات و تعديلها و فسخها و التخارج منها و تصفيتها 

او النضمام لشركات قائمة او الندماج فيها سواء داخل او خارج جمهورية مصر العربية و حق تعيين عدة 

مديرين او وكلء مفوضين و ان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين و له حق توكيل الغير 

في كل او بعض ما ذكر من سلطات و اختصاصات .

1947 - فوزى الهادى السيد عمر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    110409   وتم ايداعه بتاريخ    

08-10-2017 برقم ايداع   36942 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2017  بــ :  

1961 - يسرا عادل عبد اللطيف بدر  مدير   المقيد برقم قيد    111900   وتم ايداعه بتاريخ    2017-10-31 

برقم ايداع   41507 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2017  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة-  يمثل 

مديرة الشركه فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمديره  

منفرده الحق فى 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 

الحسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك لها حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه ولها الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات 

الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقض او بالجل ولها 

حق التوقيع على عقود التاسيس وعقود التعديلت ولها حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

1962 - محمد مصطفى محمد عاشور ابراهيم الخولى  مدير   المقيد برقم قيد    111900   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2017 برقم ايداع   41507 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2017  بــ :  خروج

1963 - معتز محمود محمود فهمى القصبجى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    112190   

وتم ايداعه بتاريخ    05-11-2017 برقم ايداع   42427 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2017  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة حتى عام 2025

1964 - محمد يحى عبدالعزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112190   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2017 برقم ايداع   42427 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2017  بــ :  

1965 - مصطفي اسماعيل عبد الفتاح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112190   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2017 برقم ايداع   42427 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2017  بــ :  

1966 - خالد محمد عبده سالم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112190   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2017 برقم ايداع   42427 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2017  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة

1967 - معتز محمود محمود فهمى القصبجى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    112190   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2017 برقم ايداع   42427 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2017  بــ :  

1968 - وليد حمدي حسين محمد حسين  مدير   المقيد برقم قيد    112373   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2017 برقم ايداع   4298 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2017  بــ :  استقالة
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1969 - محمد سعيد الغوش  مدير   المقيد برقم قيد    112373   وتم ايداعه بتاريخ    07-11-2017 برقم 

ايداع   4298 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2017  بــ :  و يباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة - يمثل المدير 

الشركه فى علقتها مع الغير و له منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه و التعامل بإسمها فيما عدا 

ما إحتفط به صراحه عقد الشركه أو القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه.و للسيد/ محمد سعيد الغوش منفردا 

الحق فى التعامل بإسم الشركه و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه و القطاع العام و 

قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب و إيداع و التوقيع 

على الشيكات و فتح حسابات وإستصدار خطابات الضمان و حق القتراض و الرهن و كذلك حق التوقيع على 

عقود الشراء و البيع و الرهن لصول و ممتلكاتها العقاريه ولراضى والسيارات و المنقولت و كل ذلك بإسم 

الشركه ولصالحها و له الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و أجورهم وله إبرام 

كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل و له حق توكيل أو تفويض 

الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

1970 - عبد الله نايز زهدى شحتو  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112658   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2017 برقم ايداع   44027 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2017  بــ :  تم استقالته

1971 - فوزى بن عبد الشكوربن محمد كمال  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112658   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-11-2017 برقم ايداع   44027 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2017  بــ :  اعطاء كل من السيد/ 

فوزى بن عبد الشكور بن محمد كمال رئيس مجلس الدارة والسيد/ اسامة محمود صالح احمد عضو مجلس 

الدارة )منفردين ( ولهما حق التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

الحسابات وحق الفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان, حق التوقيع على كافة العقود 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال واالقطاع الخاص بكافة اشكالها وعقود المقاولت وعقود 

الستثمارات الخاصة بالشركة وعقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات واللت 

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ,حق التوقيع على كافة العقود البيع والتصرف بكافة الشكال 

القانونية لوحدات الشركة العقارية او مشروعاتها الستثمارية او الراضى المشتراه بغرض الستثمار وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها واعطاء السيد/ بندر بن فوزى بن عبد الشكور بن محمد كمال عضو مجلس الدارة الحق 

فى تعيين وعز مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم

1972 - اسامة محمودصالح احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112658   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2017 برقم ايداع   44027 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2017  بــ :  

1973 - بندر بن فوزى عبد الشكور بن محمد كمال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112658   وتم 

ايداعه بتاريخ    13-11-2017 برقم ايداع   44027 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2017  بــ :  

1974 - محمود منجى عبدالمؤمن عطيه  مدير   المقيد برقم قيد    112725   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2017 برقم ايداع   44304 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2017  بــ :  

1975 - ماجد منجى عبد المؤمن عطية  مدير   المقيد برقم قيد    112725   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2017 برقم ايداع   44304 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2017  بــ :  يتولى ادارة الشركة مدير او 

مديرون - ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة

1976 - عاطف عبد التواب عبد ا عبد

المجيد حمد  مدير   المقيد برقم قيد    112725   وتم ايداعه بتاريخ    14-11-2017 برقم ايداع   44304 تم 

التأشير فى تاريخ 14-11-2017  بــ :  استقاله
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1977 - زكريا عبد السلم عمرين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112766   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2017 برقم ايداع   44345 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2017  بــ :  تحديد اختصاصات مجلس 

الدارة - يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا او مجتمعا مع عضو مجلس الدارة 

السيد / ايمن عبد المعين عبد العزيز في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما 

احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  , ولرئيس مجلس الدارة منفردا او 

مجتمعا مع عضو مجلس الدارة السيد / ايمن عبد المعين عبد العزيز الحق في التعامل بإسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم الحق في  

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وحق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وإيداع وزيادة واستكمال رأس المال للشركة والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات 

وشهادات الضمان و حق القتراض و حق البيع  و حق الرهن وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل 

مع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها .

1978 - احمد وجيه محمد محمد  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    112855   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-11-2017 برقم ايداع   44776 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2017  بــ :  

1979 - ايهاب شكرى ارمانيوس جرجس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112855   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2017 برقم ايداع   44776 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2017  بــ :  المنتدب

1980 - جورج عزت عطاا ابادير  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    112855   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-11-2017 برقم ايداع   44776 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2017  بــ :  - اعادة تشكيل 

اعضاء مجلس الدارة

1981 - محمد احمد عبد السلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112938   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2017 برقم ايداع   45200 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2017  بــ :  منتدب .

1982 - محمد كمال الدين محمد ناصر على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112938   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-11-2017 برقم ايداع   45200 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2017  بــ :  تفويض كل من 

السيد/ محمد احمد عبد السلم زكى عضو مجلس الدارة المنتدب والسيد/ نافع فهمى فهمى عبد المجيد عضو 

مجلس الدارة والسيد/ احمد نافع فهمى فهمى عبد المجيد عضو مجلس الدارة منفردين فى ابرام كافة عقود البيع 

والشراء والصفقات والمشارطات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل التوقيع عن الشركة على عقود 

تأسيس الشركات وتعديل عقود الشركات بكافة أنواعها والتعامل مع الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة 

العامة للرقابة المالية والسجل التجارى و الشهر العقارى ومصلحة الضرائب والتامينات الجتماعية ووزارة 

الصحة والسكان ومصلحة الجمارك والغرفة التجارية والهئية العامة للرقابة على الصادارت والواردات والجهاز 

التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهم حق توكيل أو تفويض 

تفويض كل من السيد/ نافع فهمى فهمى عبد المجيد عضو مجلس الدارة  الغير فى كل أو بعض صلحياتهم .  -

و السيد/ احمد نافع فهمى فهمى عضو مجلس الدارة  منفردين فى التعامل مع البنوك من سحب وإيداع كافة المبالغ 

لدى البنوك باسم    الشركة والتوقيع على الشيكات والتوقيع على المستندات والكمبيالت والسندات الذنية وبيع 

الصول الثابتة و فى التوقيع على عقود القتراض والتسهيلت البنكية وغيرها من التصرفات المالية ولهم حق 

تفويض كل من السيد / محمد احمد عبد السلم زكى  توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض صلحياتهم .  -

عضو مجلس الدارة المنتدب والسيد/ عادل عفيفى عبد المقصود السيد  المدير المالى للشركة مجتمعين فقط فى 

التعامل مع البنوك من سحب وإيداع كافة المبالغ لدى البنوك باسم الشركة والتوقيع على الشيكات والتوقيع على 

المستندات والكمبيالت والسندات الذنية وغيرها من التصرفات المالية ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو 

بعض صلحياتهم .

1983 - احمد نافع فهمى فهمى عبد المجيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112938   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-11-2017 برقم ايداع   45200 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2017  بــ :  

1984 - نافع فهمي فهمي عبدالمجيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112938   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2017 برقم ايداع   45200 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2017  بــ :  
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3513 - محمد صلح الدين السيد شلبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186520   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2022 برقم ايداع   28025 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  ممثلعن جهاز مشروعات 

الخدمة الوطنية

3514 - جاسر السيد ابراهيم السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186520   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2022 برقم ايداع   28025 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  ممثلعن شركة جرين 

إنفستمنت للستثمار التجارى

3515 - احمد محمد النبوى محمد عبدالمنعم على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186520   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-05-2022 برقم ايداع   28025 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  ممثلعن شركة النيل 

للستثمار العقارى و التجارى ش.م.م

3516 - اسامه السيد موسى السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186520   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2022 برقم ايداع   28025 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  ممثلعن جهاز مشروعات 

الخدمة الوطنية

3517 - محمد السيد هشام عبدالحليم جزر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186520   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2022 برقم ايداع   28025 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  ممثلعن شركة جرين ليزر 

انوفاشن لصناعه الجلود و مشتقاتها

3518 - السيد هشام عبدالحليم محمد جزر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    186520   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2022 برقم ايداع   28025 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  ممثل عن شركة جرين ليزر 

انوفاشن لصناعه الجلود و مشتقاتها

1985 - مدحت رؤوف شلبى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    113024   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2017 برقم ايداع   45409 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2017  بــ :  عن نفسه - الموافقة على تعديل 

وتحديـد اختصاصات وسلطاـت رئيس مجلـس الدارة والعضو المنتدب واعضاء مجلـس الدارة كالتى : تفويض 

السيد المهندس / مدحت رؤوف شلبى رئيس مجلس الدارة  فى تمثيل الشركة امام جميع الجهات والهيئات 

والشركات سواء الحكومية أو غير الحكومية - و لرئيس مجلس الدارة في حال غيابة في تفويض النائب في كل او  

بعض اختصاصاتة بموجب تفويض كتابي موضح بة العمال محل التفويض .  وتفويض كل من  المهندس / 

مدحت رؤوف شلبى رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب أو السيد المهندس / شريف مدحت رؤوف شلبى 

مجتمعين مع اى من السيد الستاذ / خالد فوزى ابراهيم بطرس او السيد الستاذ / وسيم حلمى جودة ارسانى  فى 

التعامل مع البنوك لفتح الحساب واصدار وصرف الشيكات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و التوقيع علي 

العقود و المشاركات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وفى البيع والشراء لمنقولت 

الشركة والصول الثابتة والتوقيع على جميع عقود الرهن وتوكيل بالرهن الحيازى والتوكيل بالبيع وحق 

القتراض من البنوك والتوقيع على عقود القروض والتسهيلت البنكية والئتمانية .

1986 - شريف مدحت رؤوف شلبي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    113024   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2017 برقم ايداع   45409 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2017  بــ :  والعضو المنتدب عن نفسه

1987 - شادي مدحت رءوف شلبي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    113024   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2017 برقم ايداع   45409 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2017  بــ :  عن نفسه

1988 - خالد فوزى ابراهيم بطرس  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    113024   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2017 برقم ايداع   45409 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2017  بــ :  وعضو مجلس الدارة عن 

نفسه

1989 - وسيم حلمي جوده ارسانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    113024   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2017 برقم ايداع   45409 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2017  بــ :  عن نفسه

1990 - ايهاب سامى جرجس  عضو مجلس ادارة منتخب   المقيد برقم قيد    113024   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2017 برقم ايداع   45409 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2017  بــ :  ممثل لشركة ويل سبرنج 

للتجارة وخدمات التدريب
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1991 - هاجر اسلم سعيد عبد الحفيظ  مدير   المقيد برقم قيد    113203   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2017 برقم ايداع   46134 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2017  بــ :  ويباشر المديران وظيفتهم لمدة 

غير محددة. - يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير وللمديرة السيدة/هاجر اسلم سعيد عبد الحفيظ والمدير 

السيد/ جلل الدين اسلم سعيد عبد الحفيظ مجتمعان أو منفردان في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة ولهما 

مجتمعان أو منفردان حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها واجراء كافة العقود والمعاملت الداخلية ضمن 

غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافآتهم وقبض 

ودفع كافة المبالغ والتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل والتوقيع امام الشهر العقاري علي كافة العقود ,والحق في قبض 

واستلم المبالغ المستحقة للشركة سواء كانت نقدية او بشيكات ,وحق شراء وبيع جميع المواد والمهمات والبضائع 

والمنقولت والتعامل مع البنوك والمصارف والهيئات المالية باي نوع من المعاملت المالية كالسحب واليداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راسمال الشركة والرهن والقتراض والتصرف في اي 

اصل من اصول الشركة ولتكون التصرفات ملزمة للشركة ال اذا وقعه المدير مشفوعا بالصفة التي يتعامل بها 

ولهما مجتمعان أو منفردان الحق فى القيام بكافة العمال المتعلقة بالشئون الدارية وجميع ما يتعلق بادارة الشركة 

من حيث المرتبات والجور والهيكل التنظيمى ولهما حق تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.

1992 - سما احمد اسماعيل احمد الفرماوي  مدير   المقيد برقم قيد    113315   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2017 برقم ايداع   46669 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2017  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة وللسيدة / نهله هشام بشرى 

السيد محمود والسيدة / سما احمد اسماعيل الفرماوى مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم و لهما حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وتعديلها والتخارج منها وكذلك 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 بأسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق 

التوقيع على  عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والمنقولت والراضى والسيارات 

بكافة انواعها والدراجات النارية بأنوعها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السنتدات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر والسيدة / نهله هشام بشرى السيد محمود بصفتها 

ممثل عن شركة ايه بى ان جى للتجارة والستيراد ABNG المدير الدارى للشركة

1993 - محمد منير طارق زلط  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    113406   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2017 برقم ايداع   46950 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2017  بــ :  تجديد تعيين اعضاء مجلس 

ادارة الشركة بنفس عدد اعضائه ونفس صفاتهم وصلحياتهم لمده 3 سنوات تبدأ من 2021/7/7
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

1994 - كريستوس أنتنوبولوس Christos Antonopoulos  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

83652   وتم ايداعه بتاريخ    03-06-2015 برقم ايداع   16046 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2017  بــ :  

ممثل عن شركة ليكيل باور هولدينجز ) ايجيبت ويند 2 ( بى . فى -  إلغاء كافة سلطات وصلحيات التوقيع 

المؤشر بها في السجل التجاري للشركة وتحديد سلطات وصلحيات التوقيع عن الشركة بدل منها على النحو 

التالي: يملـــك حق التوقيع على معامــلت الشركــة وتعهداتهـــا كل شخـــــص مفـــوض بالتوقيـــع على هذه 

المعامــلت والتعهدات من مجلــس الدارة, ولمجلـــــس الدارة الحــق في أن يعييـن عــدة مديريــــن أو وكلء 

مفوضين وأن يخولهــــم أيضا حق التوقيـــــع عن الشركــــــة منفرديـــــن أو مجتمعيـــــن.  ولرئيس مجلس 

الدارة وأعضاء مجلس الدارة, منفردين أو مجتمعين, حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركــــة وضمـــــن أغراضهـــــا وكذلك لهــــم الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن  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 المستندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلـــــق بمعامــــــلت 

الشركـــــــــة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكــيــــــــل أو تفويــــــــــض الغيــــــــر فـــــي كـــــــل أو بعـــــض ما 

ذكـــــــــــر.  ثالثاً : - تفويض السيد/ كريستوس أنتنوبولوس والسيد/ كريستوفر جون فورد والسيد/ شريف هشام 

التفاوض والتوقيع على والتسليم نيابة عن الشركة اتفاقية الشروط  محمد الخولي, منفردين أو مجتمعين, في:   أ.

المشتركة, ومستندات الصفقة )كما هي معرفة بموجب اتفاقية الشروط المشتركة( المشار إليها بالجمعية العامة 

العادية المؤرخة 23/06/2019 وعلى جميع التفاقيات والمستندات والمحررات والخطابات والموافقات 

والتصريحات والتصديقات والقرارات والتراخيص والبيانات اللزم إصدارها أو تنفيذها فيما يتعلق بهذا الشأن, بما 

في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر تعديلتها وأية ملحق أو وثائق أو ضمانات أو تنازلت أو إخطارات أو 

إقرارات أو موافقات أو أي مستندات أخرى )بما في ذلك أي طلب سحب أو استخدام( متعلقة بذلك أمام جميع 

واتخاذ أية إجراءات  الجهات الحكومية وغير الحكومية المصرية, وأية كيانات أخرى على النحو اللزم .    ب.

لزمة لصرف القرض ونفاذ مستندات الصفقة المتعلقة بالمشروع والتصديق والموافقة وقبول إبرام المستندات 

التصديق على أي مستند تحرره الشركة لي شخص أو جهة حكومية فيما يتعلق بالمشروع,  سالفة الذكر؛ و   ج.

على أنه نسخة طبق الصل  كما قرر مجلس الدارة بالجماع أن توقيع مستندات الصفقة )كما هي معرفة باتفاقية 

الشروط المشتركة( المشار إليها بالجمعية العامة العادية المؤرخة 23/6/2019 وأية مستندات أخرى وأي تعديلت 

تطرأ عليها من قبل السادة/ كريستوس أنتنوبولوس, وكريستوفر جون فورد, وشريف هشام محمد الخولي يعد 

ملزما وساريا في حق الشركة ويعتبر دليل قاطع على موافقة الشركة عليها والتزامها ببنودها.  كما قرر مجلس 

الدارة بالجماع الموافقة على تعيين السادة/ كريستوس أنتنوبولوس, وكريستوفر جون فورد, وشريف هشام محمد 

الخولي, منفردين أو مجتمعين, للتوقيع نيابة عن الشركة أمام جميع الجهات المختصة, بما في ذلك على سبيل 

المثال وليس الحصر, مكتب الشهر العقاري والتوثيق, وإدارة المساحة فيما يتعلق بأي رهن عقاري و/أو رهن حق 

انتفاع تمنحه الشركة على أية أصول عقارية أو حقوق انتفاع خاصة بالشركة. كما يكون لكل منهم منفرداً أو 

مجتمعين, وعلى النحو الذي يراه ملئما, حق إصدار توكيلت أمام مكتب الشهر العقاري والتوثيق لي شخص من 

الغير للتوقيع نيابة عن الشركة على أي رهن عقاري و/أو رهن حق انتفاع للشركة أو للغير, والتوقيع نيابة عن 

الشركة فيما يتعلق بتسجيل, وتعديل, وإصدار, وتحديث, وتجديد أي رهن عقاري و/أو رهن حق انتفاع والتوقيع 

نيابة عن الشركة على عقود بيع حق النتفاع أمام مكتب الشهر العقاري والتوثيق, مع توقيع وتنفيذ اتفاقيات شراء 

وبيع الصول المتعلقة بالمشروع.  كما قرر مجلس الدارة بالجماع الموافقة على تعيين السادة/ كريستوس 

أنتنوبولوس, وكريستوفر جون فورد, وشريف هشام محمد الخولي, منفردين أو مجتمعين, لتخاذ كافة الجراءات 

لتسجيل مستندات الصفقة والتوقيع نيابة عن الشركة أمام جميع الجهات المصرية الحكومية وغير الحكومية 

المختصة أو أي جهة, بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر, البورصة المصرية, وشركة مصر للمقاصة 

واليداع والقيد المركزي ومكتب الشهر العقاري والتوثيق, ومصلحة السجل التجاري, وسجل الضمانات المنقولة, 

المنشئ بموجب القانون رقم 115 لسنة 2015 فيما يتعلق بالضمانات التي ينطبق عليها هذا القانون.
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

1995 - باسل محمد الحلبى  مدير   المقيد برقم قيد    113726   وتم ايداعه بتاريخ    06-12-2017 برقم 

ايداع   48168 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2017  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

bassel mohamed al  عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية وللسيد/ باسل محمد الحلبي

halabi  حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن 

والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها لنفسه وللغير 

وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة ولصالحها لنفسه وللغير وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة المستندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد 

او بالجل حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله حق توكيل ا تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

1996 - حسيب على محمد حسيب رجب  مدير   المقيد برقم قيد    114088   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2017 برقم ايداع   49526 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2017  بــ :  

1997 - عبد الرحمن عادل مرسى على احمد  مدير   المقيد برقم قيد    114088   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2017 برقم ايداع   49526 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2017  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة 

غير محددة

2032 - نورمحمد طارق محمد هاشم العشيرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    116107   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-01-2018 برقم ايداع   3873 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2018  بــ :  

2033 - ياسمين سراج السيد زياده  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    116107   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-01-2018 برقم ايداع   3873 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2018  بــ :  

2046 - احمد شريف عبد الهادى عمر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    117972   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2018 برقم ايداع   10289 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  الرئيس التنفيذى- اضافة 

صلحيات للسيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى - تفويض السيد / احمد شريف عبد الهادى عمر العضو المنتدب 

والرئيس التنفيذى فى تاسيس كافة انواع الشركات وتعديلها وفسخها وتصفيتها والتوقيع على العقود الخاصة بذلك 

امام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وهيئة سوق المال والغرفة التجارية والسجل التجارى والضرائب 

العامة وله الحق فى محو السجل التجارى والتوقيع امام الشهر العقارى على عقود التاسيس وتعديل الشركات 

ونظامها الساسى والتاشير بالسجل التجارى وله الحق فى اتخاذ كافة الجراءات امام جميع الجهات الحكومية 

والغير حكومية لتاسيس كافة انواع الشركات وتعديلها وفسخها واستلم وتقديم كافة انواع المستندات وله الحق فى 

تفويض وتوكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

2047 - مجدى ابراهيم محمد الدوينى ابو طالب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117977   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-03-2018 برقم ايداع   10340 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2018  بــ :  استقالة
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1998 - محمد السيد جمعة علي طنجه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114164   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2017 برقم ايداع   49739 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2017  بــ :  - الموافقة على اعاده تجديد مدة 

وصلحيات مجلس الدارة لمده جديده - اضافة اختصاصات الى كل من السيد / محمد السيد جمعه على طنجه - 

رئيس مجلس الدارة والسيد / فوزى مأمون حسن الجوجرى - نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد 

/ محمد حمدى السعيد السعيد - عضو مجلس الدارة .  يكون لهم منفردين او مجتمعين الحق فى فتح الحسابات 

بإسم الشركة امام جميع البنوك ولهم منفردين او مجتمعين حق السحب واليداع والتوقيع على الشيكات والفراج 

عن راسمال الشركة من البنك ولهم منفردين او مجتمعين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك لهم منفردين او مجتمعين الحق فى التوقيع على عقود الشراء 

والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات للنفس او للغير والحق فى اجراء كافة 

العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وتعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام 

جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم منفردين او مجتمعين حق 

التوقيع على عقود الشتراك فى تاسيس الشركات وتعديل النظام الساسى للشركة والندماج فى الشركات ولهم 

منفردين او مجتمعين حق التوقيع على عقود شراء وبيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والعقارات 

والراضى والسيارات امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وجميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه ولهم 

منفردين او مجتمعين حق ادارة الشركة وتمثيلها امام الغير والتوقيع عن الشركة والتعامل باسمها امام جميع 

الجهات الحكومية والرسمية والوزارات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ومصلحة الجمارك والسجل التجارى والشهر العقارى والهيئة 

العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجميع السفارات والقنصليات 

داخل وخارج جمهورية مصر العربية والموانى والمطارات وكافة الجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات 

الجمهورية والتعامل مع الدارة العامة للمرور ونياباتها بكافة انحاء الجمهوريه وتعيين وعزل وكلء ومستخدمى 

الشركة واستخراج كافة تراخيص الشركة ولهم منفردين او مجتمعين حق البيع والشراء للنفس اوللغير والتصرفات 

للنفس اوللغير ولصالح الشركة والتوقيع علي كافه العقود البتدائية والنهائيه والتسجيل والتوقيع امام الشهر العقاري 

والتوثيق لجميع العقارات والمحلت التجاريه والسيارات ولهم مجتمعين او منفردين حق كفالة الغير وحق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر .

1999 - فوزي مامون حسن الجوجري  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    114164   

وتم ايداعه بتاريخ    14-12-2017 برقم ايداع   49739 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2017  بــ :  

2000 - محمد حمدي السعيد السعيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114164   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2017 برقم ايداع   49739 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2017  بــ :  

2001 - احمد محمد السيد جمعه علي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114164   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2017 برقم ايداع   49739 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2017  بــ :  

3519 - احمد محمد زكى جزر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186520   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2022 برقم ايداع   28025 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  ممثلعن شركة جرين ليزر 

انوفاشن لصناعه الجلود و مشتقاتها

3520 - محمد ياسر احمد زكى احمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186520   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-05-2022 برقم ايداع   28025 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  ممثلعن جهاز 

مشروعات الخدمة الوطنية

3521 - رضا على السيد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186520   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2022 برقم ايداع   28025 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  ممثلعن جهاز مشروعات 

الخدمة الوطنية

3522 -  جرجس حبيب عطيه عويضه  مدير   المقيد برقم قيد    103404   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2017 برقم ايداع   9701 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة غير 

محددة
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3523 - محمود نادر عبدالهادى محمد  مدير   المقيد برقم قيد    103404   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2017 برقم ايداع   9701 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  استقالة

3585 - ناصر احمد ابراهيم محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    108820   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2017 برقم ايداع   29885 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

3586 - محمد عبدا يونس حسين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    108820   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2017 برقم ايداع   29885 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  - يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها السيد / رئيس مجلس الدارة والسيد /على محمد على عبد الموجود )عضو مجلس 

الدارة(  والتوقيع على جميع المعاملت والتعهدات والحق فى تعيين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم 

أيضا حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين .  وللسيد / رئيس مجلس الدارة  منفرداً الحق فى التعامل مع 

كافة البنوك والمصارف فى فتح الحسابات والعتمادات والسحب واليداع وإصدار الشيكات البنكية والمصرفية 

وله حق الرهن والقتراض وإجراء أى تسهيلت بنكية أخرى بإسم الشركة وضمن أغراضها .

3587 - عبد ا يونس حسين سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    108820   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2017 برقم ايداع   29885 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

3588 - على محمد على عبد الموجود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    108820   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2017 برقم ايداع   29885 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

2002 - محمود محمد محمود عبدالهادى  مدير   المقيد برقم قيد    114467   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2017 برقم ايداع   51091 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2017  بــ :  بالشركه و مسئول عن 

الستيراد - و يباشر المديرون وظائفهما لمدة غير محدده -   يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغيرولهم 

مجتمعيين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة 

او القانون او الئحته التنفيذية للجمعية العامة وللشركاء )السيد /غسان عزت فريد الكيلنى والسيد /احمد عزت 

فريد كيلنى( مجتمعين حق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم الحق مجتمعين  فى   

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم فيما سبق حق توكيل او تفويض 

بعضهم البعض فى هذا الشان وللمديرين )السيد /غسان عزت فريد الكيلنى  والسيد /احمد عزت فريد الكيلنى( 

الحق مجتمعين أو 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 وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على 

الشيكات والفراج عن راس المال ولهم الحق منفردين أو مجتمعين فى تعيين وعزل مستخدمى وكلء الشركة  

وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  ولهم منفردين أو مجتمعين حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولها حق  توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكراو توكيل او 

تفويض بعضهم البعض فى بعض او كل ماذكر .   ويكون السيد /محمود محمد محمود عبدالهادى  مديرا مسؤل 

عن جميع العمال المتعلقه بالستيراد وله الحق منفردا فى التوقيع باسم الشركة امام كافة الجهات الحكوميه وغير 

الحكومية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك المصرية بكافة منافذها فيما يتعلق 

باعمال الستيراد وله حق توكيل او تفويض الغير فى ذلك.

2003 - أحمد عزت فريد كيلني  مدير   المقيد برقم قيد    114467   وتم ايداعه بتاريخ    2017-12-20 

برقم ايداع   51091 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2017  بــ :  

2004 - غسان عزت فريد الكيلني  مدير   المقيد برقم قيد    114467   وتم ايداعه بتاريخ    2017-12-20 

برقم ايداع   51091 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2017  بــ :  

2005 - محمد عبد العزيز عبدالمعبود عفيفى  مدير   المقيد برقم قيد    114467   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2017 برقم ايداع   51091 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2017  بــ :  استقاله

2006 - احمد رضوان سـمـاقـيـه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    339768   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-2001 برقم ايداع   11118 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2017  بــ :  

2007 - فاطمة محمد محمد سرحان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115047   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2018 برقم ايداع   98 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2018  بــ :  تم تعيين
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2008 - احمد رضا المغربى على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115047   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2018 برقم ايداع   98 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2018  بــ :  أستقالة

2009 - شركه كابيتال وان للستثمار العقاري و

التجاره ) كورت (  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115047   وتم ايداعه بتاريخ    2018-01-01 

Capitalone  For Realestateand    : برقم ايداع   98 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2018  بــ

Tradingcort و يمثلها عضو

2010 - احمد ماهر صديق حسنين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    115047   وتم 

ايداعه بتاريخ    01-01-2018 برقم ايداع   98 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2018  بــ :  

2011 - محمد ابراهيم عبدالفتاح علم  مدير   المقيد برقم قيد    115084   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2018 برقم ايداع   206 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2018  بــ :  قبول استقالته

2012 - على محمد صالح مصطفى محمد صالح  مدير   المقيد برقم قيد    115084   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2018 برقم ايداع   206 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2018  بــ :  

2013 - محمد ابراهيم عبدالغنى عبدربه  مدير   المقيد برقم قيد    115084   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2018 برقم ايداع   206 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2018  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديرين الشركة فى علقتها مع الغير ولهما فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة- 

وللمديرين مجمعين أو منفردين  الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن وبيع اصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر.

2014 - صلح الدين احمد بهلوان  مدير   المقيد برقم قيد    97301   وتم ايداعه بتاريخ    2016-09-26 

برقم ايداع   29335 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2018  بــ :  

3621 - لوسي طلعت سليمان نيروز سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    178331   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-12-2021 برقم ايداع   62471 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

3622 - رامز هنرى نسيم تادرس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    178331   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2021 برقم ايداع   62471 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

2015 - محمد احمد اللو  مدير   المقيد برقم قيد    97301   وتم ايداعه بتاريخ    26-09-2016 برقم ايداع   

29335 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2018  بــ :  للمديران السيد / محمد احمد اللو  والسيد / صلح الدين احمد 

بهلوان منفردين او مجتمعين 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 فتح وغلق الحسابات والسحب واليداع والتوقيع على الشيكات واستصدار الشيكات وشهادات 

وخطابات الضمان والفراج عن رأس المال من البنك والقتراض ورهن وبيع وشراء اصول الشركة وشراء 

الممتلكات العقارية والمنقولت والراضى والسيارات والتوقيع على عقود البيع والشراء لكافة اصول الشركة 

والتوقيع على عقود اليجار والحق فى ابرام وتوقيع كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل والحق فى قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

وضمن اغراضها ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

2016 - وليد ممدوح محمد عبد المجيد  مدير   المقيد برقم قيد    115382   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2018 برقم ايداع   1319 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2018  بــ :  استقاله

Page 960 of 1274 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

2017 - هشام محمد عبد ا ادريس  مدير   المقيد برقم قيد    115382   وتم ايداعه بتاريخ    2018-01-09 

برقم ايداع   1319 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2018  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير 

ولهما مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة   ولهما الحق فى 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 وايداع وفتح وغلق حسابات والقتراض والرهن 

والتوقيع على 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 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 الغير فى كل أو بعض ما ذكر

2018 - اميره محمد رضا عبد المنعم  مدير   المقيد برقم قيد    115382   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2018 برقم ايداع   1319 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2018  بــ :  

2019 - مصطفي عبدالظاهر عبدالهادي محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115570   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-01-2018 برقم ايداع   2025 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2018  بــ :  يملك حق التوقيع علي 

معاملت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة 

وللمجلس الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين و أن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين 

أو مجتمعين . ولرئيس مجلس الدارة و أعضاء مجلس الدارة مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة 

و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص 

بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصاريف من سحب و إيداع و فتح وغلق الحسابات و التوقيع 

علي الشيكات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل 

ذلك باسم الشركة و ضمن أغراضها و الحق في تعيين أو عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و 

أجورهم و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وحق الفراج 

عن رأس مال الشركة من البنك وحق التوقيع علي عقود الشتراك في تأسيس الشركات و حق التوقيع و الفتراض 

و الرهن و كافة التصرفات و توكيل البنوك كل ذلك مجتمعين أو منفردين ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل 

أو بعض ما ذكر . و التصرف في الصوال من خلل الجمعية العامة

2020 - محمد سليمان محمد الكيلني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115570   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2018 برقم ايداع   2025 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2018  بــ :  

2021 - علء محمد شلبي عبدالعزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115570   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2018 برقم ايداع   2025 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2018  بــ :  

2022 - أحمد سالم أحمد الفخراني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115570   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2018 برقم ايداع   2025 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2018  بــ :  

2023 - نجلء سيد احمد فهيم غراب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    86248   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2015 برقم ايداع   25988 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2018  بــ :  
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2024 - محمد عبدالعزيز سيد احمدمحمد خضره  مدير   المقيد برقم قيد    115730   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2018 برقم ايداع   2686 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2018  بــ :  ويباشر المديرون ظائفهم  لمدة 

غير محددة .يمثل المدير الشركة في علقتهــا مع الغير وله منفــردا في هذا الصــدد أوسع السلطات لدارة 

الشركـة والتعامـل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .    

وللمـدير  منفردا الحق فى التعامل بإسم الشـركة وضـمن أغراضـها أمام جميع الجهات الحكومية و غيرالحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشـكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سـحب وإيداع وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وله الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بإسم الشركه وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر و التوقيع 

على كافة العقود البتدائية والنهائية وحق القتراض والتوقيع على عقود البيع أو الرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقاريه للنفس أو للغير وكل ذلك بإسم الشركه ولصالحها

2025 - وفاء حسب سيد احمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    115747   وتم ايداعه بتاريخ    2018-01-17 

برقم ايداع   2773 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2018  بــ :  ويباشر المديرون ظائفهم  لمدة غير محددة  . 

يمثل المدير الشركة في علقتهــا مع الغير وله منفــردا في هذا الصــدد أوسع السلطات لدارة الشركـة والتعامـل 

بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .    وللمـدير  

منفردا الحق فى التعامل بإسم الشـركة وضـمن أغراضـها أمام جميع الجهات الحكومية و غيرالحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشـكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سـحب 

وإيداع وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وله الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بإسم الشركه وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر و التوقيع 

على كافة العقود البتدائية والنهائية وحق القتراض والتوقيع على عقود البيع أو الرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقاريه للنفس أو للغير وكل ذلك بإسم الشركه ولصالحها .

2026 - ألء محمد عبد العزيز سيد أحمد  مدير   المقيد برقم قيد    115749   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2018 برقم ايداع   2775 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2018  بــ :  ويباشر المديرون ظائفهم  لمدة 

غير محددة . يمثل المدير الشركة في علقتهــا مع الغير وله منفــردا في هذا الصــدد أوسع السلطات لدارة 

الشركـة والتعامـل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .    

وللمـدير  منفردا الحق فى التعامل بإسم الشـركة وضـمن أغراضـها أمام جميع الجهات الحكومية و غيرالحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشـكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سـحب وإيداع وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وله الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بإسم الشركه وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر و التوقيع 

على كافة العقود البتدائية والنهائية وحق القتراض والتوقيع على عقود البيع أو الرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقاريه للنفس أو للغير وكل ذلك بإسم الشركه ولصالحها .

2027 - حسام الدين عبد الحميد  مدير   المقيد برقم قيد    116095   وتم ايداعه بتاريخ    23-01-2018 برقم 

ايداع   3817 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2018  بــ :  استقالة

2028 - شريف هشام محمد الخولى  مدير   المقيد برقم قيد    116095   وتم ايداعه بتاريخ    2018-01-23 

برقم ايداع   3817 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2018  بــ :  

2029 - محمد سامى هشام محمد سامى شريف  مدير   المقيد برقم قيد    116095   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2018 برقم ايداع   3817 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2018  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة
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2030 - هشام عبد الحميد محمد مرزوق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    116107   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2018 برقم ايداع   3873 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2018  بــ :  اصبح لكل من رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب منفردين او مجتمعين  حق التوقيع والسحب والفراج عن رأس المال المودع بالبنك - 

يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من 

مجلس الدارة , لمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم  ايضا حق التوقيع 

عن الشركة منفردين أو مجتعين لكل من رئيس مجلس الدارة وعضو مجلس الدارة المنتدب  منفردين او 

مجتمعين حق التوقيع والسحب والفراج عن راس المال المودع بالبنك

2031 - عمرو عبدالحميد محمد مرزوق  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    116107   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2018 برقم ايداع   3873 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2018  بــ :  

2034 - مجاهد جمال مجاهد علي حسن  مدير   المقيد برقم قيد    116203   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2018 برقم ايداع   4217 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2018  بــ :  ويباشر المديرون ظائفهم  لمدة 

غير محددة . يمثل المدير الشركة في علقتهــا مع الغير وله منفــردا في هذا الصــدد أوسع السلطات لدارة 

الشركـة والتعامـل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .    

وللمـدير  منفردا الحق فى التعامل بإسم الشـركة وضـمن أغراضـها أمام جميع الجهات الحكومية و غيرالحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشـكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سـحب وإيداع وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وله الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بإسم الشركه وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر و التوقيع 

على كافة العقود البتدائية والنهائية وحق القتراض والتوقيع على عقود البيع أو الرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقاريه للنفس أو للغير وكل ذلك بإسم الشركه ولصالحها .

2035 - مجاهد جمال مجاهد علي حسن  مدير   المقيد برقم قيد    116263   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2018 برقم ايداع   4468 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2018  بــ :  ويباشر المديرون ظائفهم  لمدة 

غير محددة . يمثل المدير الشركة في علقتهــا مع الغير وله منفــردا في هذا الصــدد أوسع السلطات لدارة 

الشركـة والتعامـل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .    

وللمـدير  منفردا الحق فى التعامل بإسم الشـركة وضـمن أغراضـها أمام جميع الجهات الحكومية و غيرالحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشـكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سـحب وإيداع وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وله الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بإسم الشركه وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر و التوقيع 

على كافة العقود البتدائية والنهائية وحق القتراض والتوقيع على عقود البيع أو الرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقاريه للنفس أو للغير وكل ذلك بإسم الشركه ولصالحها

2148 - رشدى على أنور سليمان موسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119589   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2018 برقم ايداع   15751 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2018  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من  مجلس الدارة 

ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين أو مجتمعين -وللسيد رئيس مجلس الدارة حق التوقيع بالسحب والفراج عن راس المال الشركه المودع 

بالبنك وللسيد / رئيس مجلس الدارة حق البيع للغير وحق القرار والصلح والنكار

2149 - مطاوع مجدي خلف بطرس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122345   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2018 برقم ايداع   27273 تم التأشير فى تاريخ 25-06-2018  بــ :  وافقت الجمعية العامة العادية 

على تجديد مدة مجلس الدارة بنفس الصلحيات

2150 - حسن عزب حسن لطفى عزب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    77422   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2014 برقم ايداع   25759 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2018  بــ :  
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2151 - شادي مصطفى محمد نصر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    77422   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2014 برقم ايداع   25759 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2018  بــ :  

MUNAWAR JAWAID - 2152  مدير   المقيد برقم قيد    122497   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2018 برقم ايداع   27875 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2018  بــ :  

2162 - اميت كومار راجبوت  مدير   المقيد برقم قيد    123139   وتم ايداعه بتاريخ    18-07-2018 برقم 

ايداع   30744 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2018  بــ :  فرع - كافه الصلحيات التيه . تمثيل الشركه في 

الحصول على جميع او اي مستندات من اي نوع كانت وتوقيع وتقديم ومتابعه اي وجميع الطلبات لتعديل او تجديد 

جميع التراخيص والتسجيلت التي قد تكون ضروريه للشركه لتسجيل وتشغيل فروعها في جمهورريه مصر 

العربيه بما في ذلك من بين أمور أخرى التسجيل لدي الهيئة العامة لستمار والمناطق الحره والسجل التجاري 

والتسجيلت التسجيلت الضريبه وتسجيل ضريبه القيمه المضافه وتسجيل التأمين الجتماعي والعماله والهجره 

والتصاريح المحليه والتسجيلت والتعامل مع مكاتب التوثيق والشهر العقاري وجميع الهيئات والمصالح التابعه 

لوزاره العدل وذلك في تعين وكلء الشحن وتفوبضهم بتخليص الشحنات نيابه عن الشركه .

2036 - احمد عبد الفتاح بيومي بدر  مدير   المقيد برقم قيد    116545   وتم ايداعه بتاريخ    2018-02-04 

برقم ايداع   5455 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2018  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 للجمعية العامة . وله منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك له حق 

التوقيع على عقود شراء وبيع الراضي والعقارات وإجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة في أغراضها وتوقيع 

كافة العقود باسم ولصالح الشركة والتوقيع على عقود التأسيس وتعديلها وله الحق في اجراء كافة العقود 

والمعاملت الداخلية ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة , وله الحق في تمثيل الشركة أمام مصلحة التوثيق والشهر العقاري والهيئة 

المصرية العامة للمساحة وادارات السجل التجاري والتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات 

المصرية وغرفة التطوير العقاري والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية 

والبورصة المصرية ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية  ) العقارية - العامة - القيمة المضافة - 

المبيعات ( وهيئة التأمينات الجتماعية ومكاتب العمل وإدارات المرور والهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات والهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الزراعة والهيئات التابعة لها وهيئة المجتمعات العمرانية 

الجديدة وكذلك كافة الجهزة التابعة للحياء لكافة المحافظات , وله الحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل وحق بيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وغلقها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق في شراء 

أو بيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت , كما له حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .

2037 - محمد فاروق شعلن سيد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    80328   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2015 برقم ايداع   4416 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2018  بــ :  

2038 - مريانه وجيه عوض ا عبدالمسيح  مدير   المقيد برقم قيد    117728   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2018 برقم ايداع   9523 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2018  بــ :  

2039 - عماد انطون نقول مسعد  مدير   المقيد برقم قيد    117728   وتم ايداعه بتاريخ    2018-02-27 

برقم ايداع   9523 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2018  بــ :  

2040 - سمير عماد انطون مسعد  مدير   المقيد برقم قيد    117728   وتم ايداعه بتاريخ    2018-02-27 

برقم ايداع   9523 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2018  بــ :  
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2041 - كريم عماد انطون مسعد  مدير   المقيد برقم قيد    117728   وتم ايداعه بتاريخ    2018-02-27 

برقم ايداع   9523 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2018  بــ :  ويباشر المديرون اختصاصاتهم 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 أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللسيد عماد أنطون نقول 

مسعد )منفردا( أو لي اثنين )مجتمعان( من السادة/ سمير عماد أنطون مسعد وكريم عماد أنطون مسعد ومرقص 

عيسى حنا إبراهيم ومريانة وجيه عوض ا عبد المسيح وداليا نادي لطف ا عبد السيد الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وتوكيل أو تفويض الغير فيما يخص نشاط الشركة.  

وللسيد/ عبد ا سعد علي إسماعيل المدير من خارج الشركاء الحق في إدارة وتمثيل الشركة فيما يتعلق بأعمال 

التخليص الجمركي.  وللسيد/ عماد أنطون نقول مسعد )منفردا( حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والقتراض 

والرهن وشطب الرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وبيع أصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها. 

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 ولتسهيل أو إنهاء أية أعمال تتعلق بنشاط الشركة , وله حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

2042 - مرقص عيسى حنا ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    117728   وتم ايداعه بتاريخ    2018-02-27 

برقم ايداع   9523 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2018  بــ :  

2043 - ايمان محمد ابراهيم الدبس  مدير   المقيد برقم قيد    117728   وتم ايداعه بتاريخ    2018-02-27 

برقم ايداع   9523 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2018  بــ :  استقالة

2044 - داليا نادى لطف ا عبد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    117728   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2018 برقم ايداع   9523 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2018  بــ :  

2045 - عبدا سعد على اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    117728   وتم ايداعه بتاريخ    2018-02-27 

برقم ايداع   9523 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2018  بــ :  من خارج الشركاء

2048 - عاصم محمد حسن على بخيت  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117977   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2018 برقم ايداع   10340 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2018  بــ :  سلطات توقيع مجلس الدارة - 

بعد تداول الراء تمت الموافقة بالجماع على ان للسيد / عاصم محمد حسن على بخيت رئيس مجلس الداره الحق 

منفردا التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافه اشكاله التعامل مع البنوك والمصارف فى سحب وايداع وفتح حسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وله حق التوقيع على عقود 

القتراض والرهن وكل ذالك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذالك له الحق على توقيع البيع لصول الشركه 

وممتلكاتها العقاريه وعقود شراء وبيع منقولت والت ومعدات والراضي وسيارات الشركه وكل ذالك باسم 

الشركه ولمصلحتها وله حق تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله ابرام كافه 

العقود والمشاركات والصفقات التلى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل وتفويض الغير فى 

كل او بعض ما ذكر

2049 - صلح شعبان عبد الجواد البراوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117977   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-03-2018 برقم ايداع   10340 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2018  بــ :  

2050 - هند جمال الدين صالح عبد الفضيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117977   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-03-2018 برقم ايداع   10340 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2018  بــ :  

Page 965 of 1274 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

2051 - أمنية مصطفي محمد الحملي  مدير   المقيد برقم قيد    118200   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2018 برقم ايداع   10958 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2018  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محدودة - يمثل المدير الشركة في علقاتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللسيدة 

/ أمنية مصطفي محمد الحملي منفردا الحق في التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك بإسم الشركة والتعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على 

الشيكات ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات وله حق القتراض بإسم الشركة والتوقيع على عقود الرهن وله حق التوقيع على 

عقود القتراض والتسهيلت الئتمانية من كافة البنوك المصرية والتوقيع نيابة عن الشركة أمام البنوك التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

2052 - نادر محمد محمد البغدادى  مدير   المقيد برقم قيد    118200   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-06 

برقم ايداع   10958 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2018  بــ :  خروج من الشركة

2053 - محمد محمد عبدالمجيد منيسي  مدير   المقيد برقم قيد    118391   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2018 برقم ايداع   11582 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2018  بــ :  

2054 - حسن زكريا حسن السيد  مدير   المقيد برقم قيد    118391   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-08 

برقم ايداع   11582 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2018  بــ :  

2055 - محمد فتوح محمد منيسى  مدير   المقيد برقم قيد    118391   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-08 

برقم ايداع   11582 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2018  بــ :  

2056 - نبيل عبدالكريم محمد خليل ابو عرب  مدير   المقيد برقم قيد    118391   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2018 برقم ايداع   11582 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2018  بــ :  

2057 - اسامه محمد محمد محمود بسيونى  مدير   المقيد برقم قيد    118391   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2018 برقم ايداع   11582 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2018  بــ :  

2058 - حسن فتوح محمد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    118391   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-08 

برقم ايداع   11582 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2018  بــ :  

2059 - عمرو بلل عبد الموجود محمد حجاج  مدير   المقيد برقم قيد    118391   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2018 برقم ايداع   11582 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2018  بــ :  

2060 - سعيد محمد حنفي  مدير   المقيد برقم قيد    118391   وتم ايداعه بتاريخ    08-03-2018 برقم 

ايداع   11582 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2018  بــ :  

2061 - محمود محمد احمد عبد العزيز  مدير   المقيد برقم قيد    118391   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2018 برقم ايداع   11582 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2018  بــ :  ) استقالة ( .

2062 - احمد محمد محمد مرعى  مدير   المقيد برقم قيد    118391   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-08 

برقم ايداع   11582 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2018  بــ :  ) استقالة ( .

2063 - فرج الباتع رمضان البنا  مدير   المقيد برقم قيد    118391   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-08 

برقم ايداع   11582 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2018  بــ :  

2064 - سهام السعيد راشد العباسى  مدير   المقيد برقم قيد    118391   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-08 

برقم ايداع   11582 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2018  بــ :  

2065 - عمر محمد محمود عبد الحليم  مدير   المقيد برقم قيد    118391   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2018 برقم ايداع   11582 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2018  بــ :  

2066 - احمد مرسى نصر فتيان  مدير   المقيد برقم قيد    118391   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-08 

برقم ايداع   11582 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2018  بــ :  

2067 - احمد سعيد عبدالعال عبدالغني  مدير   المقيد برقم قيد    118391   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2018 برقم ايداع   11582 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2018  بــ :  
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2068 - عصام محمد محمد منيسى  مدير   المقيد برقم قيد    118391   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-08 

برقم ايداع   11582 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2018  بــ :  

2069 - شنودة حفظى فرح توفيق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118575   وتم ايداعه بتاريخ    

12-03-2018 برقم ايداع   12155 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2018  بــ :  استقالة

2094 - عاصم محمود كمال عبد اللطيف اسماعيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    119530   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2018 برقم ايداع   15515 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2018  بــ :  

2070 - خالد الشريف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118575   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-12 

برقم ايداع   12155 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2018  بــ :  تحديد صلحيات واختصاصات مجلس الدارة :

ـ  الموافقه على اعطاء السيد / خالد الشريف رئيس مجلس الداره والسيد / خلف ا محمود شاكر سليم العضو 

المنتدب والسيد / احمد عبدالظاهر عبدالراضى احمد عضو مجلس ادارة حق الداره والتوقيع عن الشركه امام كافه 

الجهات الحكوميه والغير حكوميه والسحب واليداع من البنوك وفتح وغلق الحسابات المصرفيه واصدار دفاتر 

الشيكات والتوقيع امام الشهر العقارى والسجل التجارى والغرفه التجاريه ومصلحه الضرائب العامه بكافه 

ماموريتها والهيئة العامة للرقابه الماليه والهيئة العامة للستثمار وزاره الصحه وشركات الكهرباء والغاز وشركات 

التصالت وامام جميع المحاكم والداره العامه للمرور ومصلحه الجمارك  ) مجتمعين اومنفردين (  اما حق 

القرض والرهن وبيع اصول وممتلكات الشركه الثابته والمنقوله فيكون للثلثة  ) مجتمعين فقط ( ولهم توكيل الغير 

فى كل او بعض ما ذكر

2071 - خلف ا محمود شاكر سليم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    118575   وتم ايداعه بتاريخ    

12-03-2018 برقم ايداع   12155 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2018  بــ :  

2072 - احمد  عبد الظاهر عبد الراضى احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118575   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-03-2018 برقم ايداع   12155 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2018  بــ :  

2073 - محمد سليمان عبدالحميد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118575   وتم ايداعه بتاريخ    

12-03-2018 برقم ايداع   12155 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2018  بــ :  

2074 - طه على ابراهيم مبارك  مدير   المقيد برقم قيد    118799   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-15 

برقم ايداع   12906 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2018  بــ :  استقالة

2075 - حسام الدين زين العابدين حسين 

اسماعيل القاضى  مدير   المقيد برقم قيد    118799   وتم ايداعه بتاريخ    15-03-2018 برقم ايداع   

12906 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2018  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة-  يمثل 

المديرون الشركة في علقتها مع الغير وللسيد/ حسام الدين زين العابدين حسين منفرداً والسيد/ حاتم زين العابدين 

حسين والسيد /مجدي شفيق شبل علي مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمديرون الحق في التعامل 

بإسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع وفتح حسابات و 

كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و التوقيع علي الشيكات و الفراج عن رأس المال وحق القتراض و 

الرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه 

و ممتلكاتها العقاريه ولهم الحق ف تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك 

باسم الشركه ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه 

و ابرام كافة العقود و المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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2076 - طارق زكى رمضان ابو زيد  مدير   المقيد برقم قيد    118817   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2018 برقم ايداع   12948 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2018  بــ :  يمثل السيد / طارق زكى 

رمضان ابو زيد - المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردأ فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعام بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعيه العامة وللمدير 

منفردا الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالها وكذلك التعامل امام جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال 

والقتراض والرهن وذلك بأسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وله حق التوقيع منفردا على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر وللسيد / طارق زكى رمضان 

ابوزيد و السيد / محمد طارق زكى رمضان ابوزيد ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر

2077 - محمد طارق زكى رمضان  مدير   المقيد برقم قيد    118817   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-18 

برقم ايداع   12948 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2018  بــ :  

2078 - عمراسماعيل عمر غرغار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119005   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2018 برقم ايداع   13603 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2018  بــ :  استقالة

2079 - عبير كريم عبد السميع حسنين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119005   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2018 برقم ايداع   13603 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2018  بــ :  

2080 - محمد كريم عبد السميع حسنين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    119005   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-03-2018 برقم ايداع   13603 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2018  بــ :  يصبح للسيد 

رئيس مجلس الدارة 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 واصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع  جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وحق التوقيع على 

عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك 

حق التوقيع على عقود القرض والرهن والستدانه باسم الشركة ولمصلحتها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد  السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل والفراج عن 

راس المال وتاسيس وتعديل والندماج بجميع انواع الشركات وكذلك له حق توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ماذكر.

2081 - تامر كريم عبدالسميع حسنين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119005   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2018 برقم ايداع   13603 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2018  بــ :  

2082 - محمد محمود احمد سند عثمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    119150   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2018 برقم ايداع   14156 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2018  بــ :  

2083 - محمود امين محمود نمر  مدير   المقيد برقم قيد    119423   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-29 

برقم ايداع   15232 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2018  بــ :  
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2084 - أمين محمود أمين محمود نمر  مدير   المقيد برقم قيد    119423   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2018 برقم ايداع   15232 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2018  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - 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 أولئحتة التنفيذية 

للجمعية العامة . وللمديرون منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهم الحق فى 

التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت ولهم الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات 

وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل 

مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم حق التوقيع على عقود شراء لصول  

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل اوتفويض 

الغير فى كل او بعض ما ذكر .

2085 - ياسر محمود عبد النبى عبد ا  مدير   المقيد برقم قيد    119423   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2018 برقم ايداع   15232 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2018  بــ :  

2086 - مصطفى عدلى اسماعيل محمد جبر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    119496   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2018 برقم ايداع   15481 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2018  بــ :  استقالة

2087 - عمر محمد سعيد ابراهيم السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119496   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2018 برقم ايداع   15481 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2018  بــ :  استقالة

2088 - جليله محمود عثمان البغل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119496   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2018 برقم ايداع   15481 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2018  بــ :  

2089 - احمد يسرى فؤاد سعدهم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119496   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2018 برقم ايداع   15481 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2018  بــ :  

2090 - سامح مصطفى فؤاد سعدهم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119496   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2018 برقم ايداع   15481 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2018  بــ :  " يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس 

الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو 

مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام 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 جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع 

على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل وكذلك حق توكيل و تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

2091 - مينا اسحق مرزوق ارمانيوس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    119530   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2018 برقم ايداع   15515 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2018  بــ :  

2092 - احمد عبد النبى محمد عبد السلم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    119530   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2018 برقم ايداع   15515 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2018  بــ :  

2093 - ابرام نصحى حليم عبدا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    119530   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2018 برقم ايداع   15515 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2018  بــ :  
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2095 - محمد بن عبد العالي بن علي العجمي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93464   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-05-2016 برقم ايداع   15203 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2018  بــ :  يملك حق التوقيع 

علي معاملت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع عي هذه المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة 

ولكل من السيد / محمد بن عبد العالي بن علي العجمي )رئيس مجلس الدارة ( و السيد / مازن بن صالح بن 

سعود الحربي ) نائب رئيس مجلس الدارة ( و السيد / كمال سعد زغلول حلمي محمد ) العضو المنتدب ( 

مجتمعين او منفردين الحق في فتح الحسابات باسم الشركة امام البنوك وله حق السحب و اليداع و التوقيع علي 

الشيكات و الفراج عن رأسمال الشركة من البنوك و التوقيع علي عقود القرض و الرهن و الحق في اجراء كافة 

العقود و التعاقدات و التفاقيات و المعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة و التوقيع عليها  وعلي الخص  تعيين 

ووقف و عزل وكلء و مستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم و اجورهم ومكافأتهم وقبض و دفع كافة المبالغ وتوقيع 

وتحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات و الصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق التوقيع علي عقود الشتراك في تأسيس الشركات داخل و خارج 

جمهورية مصر العربية وفتح فروع للشركة بالخارج او الداخل وله الحق في التوقيع علي كافة العقود البيع 

والشراء وعقود تعديل النظام الساسي للشركة بعد موافقة الجمعية العامة الغير عادية او مجلس الدارة والتعامل 

مع كافة ادارات المرور لترخيص وتجديد و استخراج شهادات بيانات للسيارات و التعامل مع هيئة المجتمعات 

العمرانية الجديدة ووزارة السكان وجميع الجهزة التابعة لها وهيئة التنمية الصناعية وله حق ادارة الشركة و 

تمثيلها امام الغير و التوقيع عن الشركة و التعامل باسمها امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية و 

الوزارات و الجهزة التنفيذية التابعة للدولة و القطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص و مصلحة الجوازات 

و الهجرة و الجنسية ومصلحة الجمارك والسجل التجاري و الشهر العقاري بكافة مأمورياته لتوثيق و الغاء 

التوكيلت بأنواعها و هيئة الستثمار و الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات و الغرفة التجارية وجميع 

السفارات و القنصليات داخل و خارج جمهورية مصر العربية و المواني و المطارات وكافة الجهزة التابعة 

للحياء بكافة محافظات الجمهورية والتأمينات الجتماعية واستخراج كافة تراخيص الشركة من بناء و خلفه 

ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين او مجتمعين . كما لرئيس مجلس الدارة والعضاء منفردين او مجتمعين حق بيع أصول الشركة سواء 

عقارات او منقولت او سيارات   ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض مما ذكر.

2096 - محمد حسن انور محمد  مصفى   المقيد برقم قيد    119693   وتم ايداعه بتاريخ    2018-04-05 

برقم ايداع   16240 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2018  بــ :  وفاء ما على الشركة من ديون.  2- بيع مال 

الشركة منقولً أو عقاراً بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى.  3- تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح 

والتحكيم.  4- التعامل مع كافة الجهزة والمصالح الحكومية وغير الحكومية والدارية .  5- التعامل أمام الهيئة 

العامة للستثمار والمناطق الحرة وقطاع شركات الموال.  6- التعامل أمام مأموريات مصلحة الضرائب العامة.  

7- التعامل أمام السجل التجاري والغرفة التجارية.  8-  التعامل أمام مأموريات التوثيق "الشهر العقاري" 

ومكاتبها.  التعامل مع كافة الجهزة والمصالح الحكومية وغير الحكومية والدارية والتعامل أمام الهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة وقطاع شركات الموال  وأمام مأموريات مصلحة الضرائب  والتأشير والتعديل والفسخ 

أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والتصديق على عقود التصفية والفسخ أمام مأموريات التوثيق "الشهر 

العقاري  ومكاتبها .

2097 - محمد حسن محمد على حسن البرديسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    119881   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2018 برقم ايداع   17010 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2018  بــ :  الشركة بالعنوان الكائن مكتب 

رقم 11 الدور الول فوق الرضى والجراج والميزانين بالعقار رقم 9 شارع رستم باشا سابقا ــ حاليا شارع محمد 

فهمى السيد ــ شياخة قصر الدوبارة ــ قصر النيل ــ القاهرة ,   بدل من الستاذ / تامر ماهر أنور عبده

2098 - هشام حليم رزق ا حنين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119899   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2018 برقم ايداع   17044 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2018  بــ :  

2099 - فادي فوزي توما فريد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119899   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2018 برقم ايداع   17044 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2018  بــ :  

2100 - موريس رزق كامل معوض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119899   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2018 برقم ايداع   17044 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2018  بــ :  

Page 970 of 1274 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

2101 - فادى سمير عبوده عبدالملك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119899   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2018 برقم ايداع   17044 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2018  بــ :  

2215 - محمود رمضان حسن محمد  مدير   المقيد برقم قيد    125989   وتم ايداعه بتاريخ    2018-10-09 

برقم ايداع   42150 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2018  بــ :  يتولي اداره الشركه السيد / زيد بن هشام بن 

عبدالعزيز السيد والسيد / محمود رمضان حسن محمد

 - 2216

مصطفى فتحي حامد بدرالدين  مصفى   المقيد برقم قيد    126238   وتم ايداعه بتاريخ    15-10-2018 برقم 

ايداع   43130 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2018  بــ :  له كافه الصلحيات لنهاء اجراءات التصفيه من 

اخطار الجهات الحكوميه بالتصفية و انهاء اي ديون تتعلق بالشركة و تحصيل اي مستحقات و تمثيل الشركة امام 

كافه الجهات و النشر عن التصفيه

2102 - محمد عبد الحميد احمد بيومي ابو العل  مدير   المقيد برقم قيد    119933   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2018 برقم ايداع   17211 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2018  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة 

غير محددة . ويمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير و لهما منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد تعديل الشركة او القانون او لئحتة 

التنفيذية للجمعية العامة .  ولهما منفردين او مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص  بكافة اشكالها و كذالك التعامل 

مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح و غلق حسابات و الفراج عن راس المال و القتراض و 

الرهن و التوقيع على الشيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و بيع اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية 

و الراضي و السيارات و المنقولت و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و له الحق في تعيين و عزل 

مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق قبضو دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و 

تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشاطرات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بانقد او بالجل وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  .

2103 - حسني احمد علي سعيد  مدير   المقيد برقم قيد    119933   وتم ايداعه بتاريخ    15-04-2018 برقم 

ايداع   17211 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2018  بــ :  

2104 - محمد احمد عبد الستار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    119963   وتم ايداعه بتاريخ    2018-04-15 

برقم ايداع   17340 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2018  بــ :  

2105 - احمد محمود عبد العزيز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    119993   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2018 برقم ايداع   17488 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2018  بــ :  

2106 - اسامه عبدالعزيز رجب عبدالحميد الشيخ  مدير فرع   المقيد برقم قيد    119993   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2018 برقم ايداع   17488 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2018  بــ :  

2107 - حسنى

 هانى عبد المجيد محمود عمر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    120236   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-04-2018 برقم ايداع   18477 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2018  بــ :  ممثل لشركة 

مجموعة عامر القابضة ) عامر جروب ( الموافقة والتصديق بالجماع على : المجموعة )أ( ان يكون حق التوقيع 

لدى البنوك والمصاريف على حسابات التحصيل و شيكات حسابات الصرف والتحويلت البنكية على النحو 

التالى:-  1- السيد / حسنى هانى عبد المجيد عمر رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب  ) بحد اقصى خمسة 

مليون جنيه( 2- السيد / امجد حسين سباق ابو زيد  رئيس القطاع المالى  لمجموعة عامر القابضة  )بحد اقصى 

خمسة مليون جنيه( ) مجتمعين ( المجموعة )ب( وان يكون حق التوقيع لدى البنوك والمصاريف على شيكات 

حسابات الصرف فقط على النحو التالى :1 - السيد / حسنى هانى عبد المجيد عمر رئيس مجلس الدارة و العضو 

المنتدب ) بحد اقصى خمسمائة الف جنيه ( 2-  السيد / وليد نبيل بدر على  المدير المالى )بحد اقصى )خمسمائة 

الف جنيه () مجتمعين ( وتكون اى زيادة عن الحد القصى وكذلك التسهيلت الئتمانية وشيكات القطع و خطابات 

الضمان و عقود التاجير التمويلى و القتراض و الرهن و بيع الصول و الوحدات بتفويض و موافقة مسبقة من 

مجلس الدارة.  واحكاما للرقابة ل يحق التبديل بين المجموعتين حتى لو فى حدود التوقيعات .

2108 - محمود حسن على حسين  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    120416   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2018 برقم ايداع   19317 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2018  بــ :  استقالة
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2109 - ايمان عطية ا منصور جاد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    120416   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2018 برقم ايداع   19317 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2018  بــ :  

2110 - ايمن عبدالحكيم على ابو طالب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120636   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2018 برقم ايداع   20098 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2018  بــ :  تم تعيينه

 - 2111

هشام عبد الحكيم على أبو طالب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120636   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2018 برقم ايداع   20098 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2018  بــ :  تم استقالته

2112 - عصام محمد بسيونى النجار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120636   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2018 برقم ايداع   20098 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2018  بــ :  تم استقالته

2113 - حسام محمد بسيونى النجار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120636   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2018 برقم ايداع   20098 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2018  بــ :  تم استقالته

2114 - محمد حمدى توفيق محمد  مدير   المقيد برقم قيد    120818   وتم ايداعه بتاريخ    2018-05-08 

برقم ايداع   20744 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2018  بــ :  . ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل المديرون الشركة) خالد خليفة عبد المجيد – محمد عاصم احمد – زياد محمد احمد – محمد حمدى توفيق (  

فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين او منفردين 

الحق فى 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 وفتح 

حسابات كافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج عن راس  المال وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه 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 الشركه بالنقد او 

بالجل ولهما حق اتوكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

2115 - زياد محمد احمد عبد القادر  مدير   المقيد برقم قيد    120818   وتم ايداعه بتاريخ    2018-05-08 

برقم ايداع   20744 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2018  بــ :  

2118 - هشام سالم محمد الحداد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    121044   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2018 برقم ايداع   21607 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2018  بــ :  تم تعديل اختصاصات مجلس 

الدارة ليصبح السيد / هشام سالم محمد الحداد ) العضو المتندب ( وله مجتمع او منفرد مع رئيس مجلس الداره 

كافه الصلحيات لداره الشركة وتمثيلها امام كافه الجهات حق التعامل باسم الشركة ومعاملتها وضمان اغراضها 

امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام والخاص وقطاع العمال والفراد بكافه اشكالها وكل 

ذلك وضمن اغراضها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف كل ذلك 

باسم الشركه وضمن اغراضها  وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والرض والسيارات باسم الشركة لمصلحتها و الحق فى تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

و أجورهم وحق قبض ودفع والمبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه 

العقود والصفقات التى تتعلق بالشركه وتاسيس الشركات جديده والتعديل والفسخ والنهاء للشركات والنضمام 

والندماج في الشركات القائمه والتوقيع على العقود اللزمه لذلك وكذلك حق توكيل وتفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر

2119 - محمود السيد محمود السيد الجارحى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    

121138   وتم ايداعه بتاريخ    15-05-2018 برقم ايداع   21919 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2018  بــ 

  :
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2120 - السيد محمود السيد منصور الجرحى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121138   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-05-2018 برقم ايداع   21919 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2018  بــ :  حق الدارة والتوقيع 

لكل من رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين اومنفردين ولهم حق البيع او الشراء 

والمعاملت الخاصة بالبنوك والقتراض والرهن والعقارات والمنقولت والصول الثابتة وغيرها بأ سم الشركة 

ولغراض الشركة امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والجهات الرسمية والحكومية وقطاع العمال العام 

والقطاع الخاص وكذلك فى التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية والرهن والقرض واى نوع من انواع 

المعاملت المالية مع البنوك والمصارف والهيئات المالية وكذلك فى التوقيع على عقود تعديل النظام الساسى 

للشركة وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية وكذلم التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات لصالح الشركة 

وابرام توكيلت بيعها وتمثيل الشركة امام ادارات المرور والتوقيع على عقود التأجير التمويلى لللت والمعدات 

وصرف الشيكات الخاصة بالشركة وتوكيل الغير نيابه عنه فى صرفها وله حق ابرام عقود المعاوضة وذلك بعد 

موافقة الجمعية العامة العادية على كل عقد على حده وابرام عقود الكفاله والضمان للغير للشركات الشقيقة التى 

يساهم فيها ذات الشركاء وتشمل الكفاله والضمان كفاله الشركات الشقيقة والغير امام البنوك والمصارف المختلفة 

وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك وكذلك له حق توكيل الغير فى ذلك كله او بعضه ولمجلس 

الدارة الحق فى ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخوله ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او 

مجتمعين وكذلك شراء السيارات الخاصة بالشركة وتسهيل اعمال الشركة

2121 - ايمن انيس السيد موسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121326   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2018 برقم ايداع   22629 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2018  بــ :  تحديد اختصاصات السيد ايمن 

انيس السيد موسى ) رئيس مجلس الدارة ( لتصبح :-  يكون لرئيس مجلس الدارة السيد المهندس / ايمن انيس 

السيد موسى ) رئيس مجلس الدارة ( , رقم قومي 27303280102673 منفرداً حق التوقيع عن الشركة امام 

الغير ولدى كافة الجهات الدارية والحكومية والخاصة والتوقيع على عقود تأسيس الشركات بكافة انواعها 

والتعديلت اللزمة وعقود التعديل وعلى جميع الطلبات والنماذج وعقود الندماج وكذلك التوقيع امام الهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري والغرفة التجارية ومركز تنمية 

التجارة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وامام 

هيئة التنمية الصناعية وكافة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية , وله منفرداً حق التوقيع امام كافة البنوك 

والمصارف وفتح الحسابات لديها والتوقيع على خطابات الضمان والشيكات والتوقيع على عقود الرهن والقتراض 

والتسهيلت الئتمانية وكافة العمليات المصرفية ولصالح البنوك وبيع وشراء اصول الشركة المنقولة وخاصة 

السيارات ووسائل النقل المختلفة , وله منفرداً حق تمثيل الشركة امام الهيئة القومية للتأمينات الجتماعية والشهر 

العقاري والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومكاتب العمل ونقابة المهندسين ووزارة الدفاع 

ووزارة السكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واجهزة تنمية المدن الجديدة والهيئة العامة للرقابه علي 

الصادرات والواردات وكافة جهات انواع التراخيص اللزمة لستخراج مزاولة انشطة الشركات وادارة الجوازات 

وجميع الجهات الحكومية والغير حكومية التي تتعامل معها الشركة , ولرئيس مجلس الدارة الحق في ذلك تفويض 

او توكيل الغير في كل او بعض مما ذكر

2122 - محمد امان ا محمد الهادي سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121469   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-05-2018 برقم ايداع   23225 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2018  بــ :  
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2123 - ثروت مصطفي السيد عبدا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121469   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2018 برقم ايداع   23225 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2018  بــ :  يمثل رئيس مجلس الدارة 

الشركة امام القضاء . ويملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه 

المعاملت والتعهدات من رئيس مجلس الدارة ولمجلس الدارة أن يعينوا عدة مديرين او وكلء مفوضين او 

يخولهم ايضا حق التوقيع منفردين او مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود البيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت بأسم الشركه ولصالحها وتحتفظ الجمعيه العامه بحق 

التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن من البنوك فيصدر بها قرار من الجمعيه العامه العاديه ويجوز لها 

ان تفوض من تراه فى ذلك – ولرئيس مجلس الدارة الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى 

كل او بعض ما ذكر .  ولرئيس مجلس الدارة والمدير المالى للشركة مجتمعين حق التوقيع والسحب الفراج عن 

رأس المال المودع بالبنك وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات 

وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك 

باسم الشركه ومن ضمن اغراضها .

2124 - محمد عبدالمنعم محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121469   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2018 برقم ايداع   23225 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2018  بــ :  

2125 - سعديه عادل نبوي عبد الفتاح محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121469   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-05-2018 برقم ايداع   23225 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2018  بــ :  

2126 - احمد سامي محمود  مدير مالى   المقيد برقم قيد    121469   وتم ايداعه بتاريخ    2018-05-23 

برقم ايداع   23225 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2018  بــ :  للشركه و تفويض مجلس الداره في تحديد مهام 

و اختصاصات و صلحيات لسيادته و تحديد راتبه

2127 - محمد علي ماهر عبد الواحد مرسي الصعيدي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121477   وتم 

ايداعه بتاريخ    24-05-2018 برقم ايداع   23295 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2018  بــ :  وتكون 

صلحيات رئيس مجلس الدراة كما يلى :-  السيد رئيس مجلس الدارة منفردا يمثل الشركة في حق التعامل بإسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم وكذلك حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات 

وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك 

بإسم الشركة ولمصلحتها وضمن أغراضها وحق القتراض والرهن وبيع صول الشركة وكذلك له حق التوقيع 

علي عقود الشراء و البيع بإسم ولصالح الشركة وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي و وكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية 

والتوقيع على كافة العقود والتفاقيات بما فى ذلك عقود تأسيس الشركات وابرام عقود المعاوضة وقبوله وكذلك 

ابرام المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو الجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل 

أو بعض ما ذكر .

2128 - حازم علي ماهر عبدالواحد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121477   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2018 برقم ايداع   23295 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2018  بــ :  

2129 - دعاء فتحي صادق احمد عبدا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121477   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2018 برقم ايداع   23295 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2018  بــ :  

2130 - طارق عبدالمنعم بيومى خطاب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121477   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2018 برقم ايداع   23295 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2018  بــ :  استقاله

2131 - نهى مجدى عبدالمنعم احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121477   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2018 برقم ايداع   23295 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2018  بــ :  استقاله

2132 - مدحت عادل حسن عبد الحليم اسلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121477   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-05-2018 برقم ايداع   23295 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2018  بــ :  استقاله
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2133 - رامي سعيد جابر ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    121760   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-2018 برقم ايداع   24592 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2018  بــ :  

2134 - باسم خالد حسين محمود حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121762   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-2018 برقم ايداع   24594 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2018  بــ :  ممثل لشركة إيجل كابيتال 

للستثمارات المالية ش.م.م Eagle Capital for Financial Investments - بدل من السيد / طارق عبد 

السلم عبد الفتاح نديم

2135 - وائل محمد توفيق صابر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121762   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-2018 برقم ايداع   24594 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2018  بــ :  ممثل لشركة فلوينس 

انفستمنتس ال ال سى Fluence Investments  LLC - وتفويضة نفس اختصاصات رئيس مجلس الدارة 

السابق

2136 - إنچى أحمد محمد عبد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121762   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-2018 برقم ايداع   24594 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2018  بــ :  ممثلة لشركة إيجل كابيتال 

للستثمارات المالية ش.م.م Eagle Capital for Financial Investments - بدل من السيد / ايمن المام 

حسين محمد عزت بيومى

2137 - اشرف ممدوح حسن سلمه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121762   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-2018 برقم ايداع   24594 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2018  بــ :  ممثل لشركة فلوينس 

انفستمنتس ال ال سى Fluence Investments  LLC - بدل من السيد كريم طلعت عبد الحميد نصر

2138 - ايهاب جميل عزيز سعيد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    121765   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-2018 برقم ايداع   24605 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2018  بــ :  استقاله

2139 - وليد السيد عبد الحميد العوضى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121765   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-2018 برقم ايداع   24605 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2018  بــ :  استقاله

2140 - خلف ا محمود شاكر سليم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    121765   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-2018 برقم ايداع   24605 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2018  بــ :  

2141 - احمد  عبد الظاهر عبد الراضى احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121765   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-06-2018 برقم ايداع   24605 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2018  بــ :  

2142 - خالد الشريف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121765   وتم ايداعه بتاريخ    2018-06-04 

برقم ايداع   24605 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2018  بــ :  تحديد صلحيات واختصاصات مجلس الدارة :

ـ  الموافقه على اعطاء السيد / خالد الشريف رئيس مجلس الداره والسيد / خلف ا محمود شاكر سليم العضو 

المنتدب والسيد / احمد عبدالظاهر عبدالراضى احمد عضو مجلس ادارة مجتمعين او منفردين  حق الداره 

والتوقيع عن الشركه امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه والسحب واليداع من البنوك وفتح وغلق 

الحسابات المصرفيه واصدار دفاتر الشيكات والتوقيع امام الشهر العقارى والسجل التجارى والغرفه التجاريه 

ومصلحه الضرائب العامه بكافه ماموريتها والهيئة العامة للرقابه الماليه والهيئة العامة للستثمار وزاره الصحه 

وشركات الكهرباء والغاز وشركات التصالت  والقرض والرهن وبيع اصول وممتلكات الشركه الثابته والمنقوله 

ولهم مجتمعين او منفردين الحق في توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .

2143 - نقول حبيله Nicolas HOBEILAH  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    

69026   وتم ايداعه بتاريخ    24-02-1986 برقم ايداع   1603 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2018  بــ :  

ممثل عن شركة بتشينو

2144 - يريه دومينيك روياك Yriex Dominique ROULLAC  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

69026   وتم ايداعه بتاريخ    24-02-1986 برقم ايداع   1603 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2018  بــ :  

2145 - ديفيد بيجين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69026   وتم ايداعه بتاريخ    1986-02-24 

برقم ايداع   1603 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2018  بــ :  استقالة

2146 - فرانك روجر ميشيل ليمري Franck Roger michel lemery  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم 

قيد    69026   وتم ايداعه بتاريخ    24-02-1986 برقم ايداع   1603 تم التأشير فى تاريخ 2018-06-05  

بــ :  الموافقة على تجديد مدة مجلس الدارة الحالي بنفس السلطات وصلحيات التوقيع السابقة -
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2147 - ميشل جبرائيل احد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69026   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-1986 برقم ايداع   1603 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2018  بــ :  

2159 - هانى يان سويشانج يانخويان هوابنج  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    44764   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-03-2010 برقم ايداع   6121 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2018  بــ :  - تشكيل مجلس الدارة 

خلل ثلث سنوات 31 / 12 / 2024

2160 - عصام البير ندره اسعد جحا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    44764   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2010 برقم ايداع   6121 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2018  بــ :  

2161 - سامر سمير فهمى ميخائيل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    44764   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2010 برقم ايداع   6121 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2018  بــ :  

2153 - احمد محمد شفيع سلم  مدير   المقيد برقم قيد    122536   وتم ايداعه بتاريخ    28-06-2018 برقم 

ايداع   28025 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2018  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقاتها مع الغير ولهم 

مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعية العامة . ويكون لكل من المديران السيد / أحمد محمد شفيع سلم 

و السيد / إيريك أندرى بارب Eric Andre Barbe مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل بإسم الشركة و 

ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص 

بكافة أشكالهم و لهما مجتمعين أو منفردين الحق فى التوقيع بإسم الشركة أمام كافة البنوك و وفتح و إدارة وغلق 

الحسابات البنكية والسحب منها واليداع فيها والتوقيع على الشيكات و الكمبيالت و تظهيرها بدون حد أقصى كما 

يكون لهما الحق فى التوقيع على عقود القرض و الرهن و تقديم الضمانات . وكذلك لهما حق التوقيع مجتمعين أو 

منفردين على كافة أنواع العقود و التى تشمل على سبيل المثال وليس الحصر عقود تأسيس الشركات عقود بيع و 

شراء العقار والمنقول و السيارات و عقود الدارة بدون حد أقصى بإسم الشركة و لمصلحتها و ذلك بعد موافقة 

الجمعية العامة للشركة . وكذلك لهما الحق مجتمعين أو منفردين فى تعيين ووقف و عزل وكلء و موظفى الشركة 

و تحديد مرتباتهم و أجورهم . كذلك لهما الحق مجتمعين أو منفردين القيام بالتصالح و التنازل فى القضايا المقدمة 

من أو على الشركة و كذلك إصدار كافة أنواع التفويضات أمام مصلحة الشهر العقارى مجتمعين أو منفردين . 

ويكون فقط للسيد / رضا أبو المكارم حسن – مدير التخليص  الجمركى – الحق فى التوقيع منفردا على كافة 

العمليات الخاصة بالتخليص الجمركى للبضائع بكافة أنواعها و أعمال النقل و الشحن و التفريغ على الصادرات و 

الواردات . كما يكون لهم الحق مجتمعين أو منفردين فى تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض مما تقدم .

2154 - إيريك أندرى بارب Eric Andre Barbe  مدير   المقيد برقم قيد    122536   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2018 برقم ايداع   28025 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2018  بــ :  

2155 - رضا ابو المكارم حسن  مدير   المقيد برقم قيد    122536   وتم ايداعه بتاريخ    2018-06-28 

برقم ايداع   28025 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2018  بــ :  تخليص جمركى

2156 - رضا ابو المكارم حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    122536   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2018 برقم ايداع   28025 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2018  بــ :  

2157 - مصطفى مصطفى محمد يحيى  مدير   المقيد برقم قيد    122611   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2018 برقم ايداع   28354 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2018  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمده 

غير محدده - يمثل المدير الشركة  فى علقتها مع الغير وله في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمدير منفردا 

الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل الشركة أمام القضاء وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصاارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والتوقيع على العقود والقتراض 

والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله 

حق توكيل الغير فى كل أو بعض ماذكر
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2158 - كميل مسعد شحاته خليل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122762   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2018 برقم ايداع   29154 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2018  بــ :  تحديد صلحيات مجلس الدارة 

- على أن يكون حق الدارة والتوقيع لجميع اعضاء مجلس الدارة او اى عضوين مجتمعين فى التعامل باسم 

الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 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 التوقيع 

على الشيكات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و الفراج عن راس مال الشركة من البنك و كافة صور 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة ضمن اغراضها و كذلك لهما حق التوقيع على عقود 

الشراء و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و 

لهما الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم , و لهما ابرام كافة العقود و 

المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل 

او بعض ما ذكر ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين . وللسيد / شحاته مسعد شحاته 

خليل الحق فى التوقيع على عقود القتراض والرهن بكافة انواعه لصالح البنوك او البنك الهلى المصرى او للغير 

وله حق توكيل النفس او الغير فى كل او بعض مما ذكر و ذلك امام مصلحة الشهر العقارى و التوثيق و امام 

البنوك و امام كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية .

2163 - عبدالرحمن على احمد عبدا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123252   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2018 برقم ايداع   31066 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2018  بــ :  لرئيس مجلس الدارة ونائب 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردين أو مجتمعين حق السحب و اليداع من البنوك وصرف الشيكات و 

التوقيع علي الشيكات وفتح وإغلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان وحق القتراض و الرهن 

لدي البنوك و إبرام كافة التعاقدات و المعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين وعزل وكلء 

ومستخدمي الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و مكافأتهم وقبض  ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع كافة 

السندات الذنية  التجارية و إبرام العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد  أو الجل 

وله حق شراء جميع المواد و المهمات و البضائع و المنقولت و العقارات و الرضي  والمعدات و السيارات و 

التوقيع علي ذلك أمام مصلحة الشهر العقاري و التوثيق و تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية و القطاع 

العام  و قطاع العمال و بالخص الهيئة العامة للستثمار و الشهر العقاري وهيئة سوق المال و الضرائب و 

الغرفة التجارية و الرقابة علي الصادرات و الواردات و الجمارك و إدارات المرور المختلفة و الهيئة القومية 

للتأمين الجتماعي كما له الحق في جميع المواد و البضائع و المنقولت و العقارات و الراضي و السيارات و 

المعدات بأنواعها و التوقيع نيابة عن الشركة علي هذه العقود أمام الشهر العقاري و لرئيس مجلس الدارة التصالح 

و البراء و النكار كما لهما الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

2164 - عمر محمد نظير احمد هلول  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    123252   

وتم ايداعه بتاريخ    22-07-2018 برقم ايداع   31066 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2018  بــ :  

2165 - ضياء ابو الحسن حمدان احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123252   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2018 برقم ايداع   31066 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2018  بــ :  

2166 - محمد صالح ابراهيم صالح  مدير   المقيد برقم قيد    123296   وتم ايداعه بتاريخ    2018-07-24 

برقم ايداع   31411 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2018  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقته مع الغير  وله 

منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون 

او اللئحة التنفيذية للجمعية العامة. وللمدير منفردا  الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والخاص وقطاع العمال بكافة أشكالهم وله حق التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات 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 شراء وبيع السيارات وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية. 

وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وللمدير الحق في التوقيع 

علي عقود والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة 

ولصالحها. وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر.
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2167 - هشام شوقى على محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123413   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2018 برقم ايداع   31855 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2018  بــ :  ممثل عن شركة نعد 

للستثمارات والتنمية - منح حق التوقيع منفردا عن الشركة لدى البنوك للسيد / هشام أحمد عبد اللطيف العوضي - 

العضو المنتدب فى حدود مبلغ أقصاه 100000 جنيه ) فقط مائة ألف جنيه مصري ( منح حق التوقيع ثنائيا عن 

الشركة لدى البنوك  لكل من السادة ) مجتمعين ( السيد / هشام شوقى على محمد - رئيس مجلس الدارة و السيد / 

هشام أحمد عبد اللطيف العوضي - العضو المنتدب مجتمعين فيما يزيد عن مبلغ 100000 جنيه ) مائة ألف جنيه 

مصري ( منح حق التوقيع ثنائيا لكل من السادة ) مجتمعين ( السيد / هشام شوقى على محمد - رئيس مجلس 

الدارة و السيد / هشام أحمد عبد اللطيف العوضي - العضو المنتدب فى المنقولت الخاصة بالشركة , إبرام 

وتوقيع عقود البتدائية والنهائية لراضي وممتلكات الشركة , إبرام العقود البتدائية والنهائية للعقارات المملوكة  

للشركة , ترتيب وأنشاء الحقوق العينية على جميع عقارات وممتلكات الشركة كحق أمتياز والراهن وغيرها من 

الحقوق والموافقة على شطب هذه الحقوق شطبا كليا أو جزئيا ويسري ذلك على  أملك الغير التى تفوض الشركة 

فى التصرف فيها , إبرام عقود المقاولت وعقود المشتريات بأنواعها , التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها 

أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص بكافة أشكالهم - منح 

حق توكيل المحامين الذين يمثلون الشركة أمام كافة المحاكم بإختلف أنواعها ودرجاتها ومنح حق الصلح فى 

القضايا والنكار والبراء والقرار ومنح حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر للسيد / هشام شوقي على محمد 

- رئيس مجلس الدارة منفردا .

2168 - هشام احمد عبد اللطيف العوضى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    123413   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2018 برقم ايداع   31855 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2018  بــ :  

2177 - سامح مرسى محمد امام مرسى  مدير   المقيد برقم قيد    123665   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2018 برقم ايداع   32867 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2018  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة 

غير محدودة . يمثل المديرين الشركة  فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا  الصدد أوسع 

السلطات  لدارة الشركه والتعامل باسمها  فيها عدا ما احتفط  به صراحة عقد الشركة  أو القانون أو لئحة 

التنفيذية  للجمعية العامة . وللمديران مجتمعان  أو منفردان : الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع  العام وقطاع  العمال  والقطاع الخاص  بكافة أشكالهم  

ومسئولين عن اعمال التنقيب عن المعادن وكافة المواقع والمناجم الخاصة بالشركة ولهما فى ذلك كافة الصلحيات 

ولهما الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع  وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك  والمصارف والتوقيع على الشيكات  والفراج عن رأس المال وحق التوقيع على عقود القتراض 

والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على العقود الشراء والبيع  والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتهما العقارية ولهما الحق فى التعامل مع  السجل التجارى والغرف التجارية والغرف الصناعية 

والتنمية الصناعية والهما الحق فى التعامل مع الشهر العقارى ومامؤرية والتوقيع امامة على العقود وعقود التعديل 

ولهما الحق فى التوقيع على العقود تأسيس الشركات وفى تعيين  وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحدبد 

مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة  ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشاوطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

2178 - احمد عطيه على الشيشى  مدير   المقيد برقم قيد    123849   وتم ايداعه بتاريخ    2018-08-06 

برقم ايداع   33623 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2018  بــ :  استقالة

2179 - حمدى عبد الحميد محمود محمد الجيزاوى  مدير عام   المقيد برقم قيد    123849   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2018 برقم ايداع   33623 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2018  بــ :  

2180 - طارق سيد احمد بخاتي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    123887   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2018 برقم ايداع   33766 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2018  بــ :  للفروع

2181 - محمد ابراهيم ابراهيم الليثى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    123953   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2018 برقم ايداع   34008 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2018  بــ :  

Page 978 of 1274 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

2182 - خاطر محمد عبد الجواد  مصفى   المقيد برقم قيد    124077   وتم ايداعه بتاريخ    2018-08-12 

برقم ايداع   34543 تم التأشير فى تاريخ 12-08-2018  بــ :  تعيين مصفى للشركة وتحديد مهام المصفى 

كالتى : وفاء ما على الشركة من ديون وبيع مال الشركة منقول اوعقارا بالمزاد العلنى او بأيه طريقة اخرى مالم 

ينص فى وثيقة تعيين المصفى على اجراء البيع بطريقة معينة وتمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم

2183 - عمر حمدي أسماعيل محمد حمدى  مصفى   المقيد برقم قيد    124286   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2018 برقم ايداع   35279 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2018  بــ :  

2184 - مصطفى نبيل محمد بكرى  مصفى   المقيد برقم قيد    124372   وتم ايداعه بتاريخ    

19-08-2018 برقم ايداع   35647 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2018  بــ :  1- وفاء ما على الشركة من 

ديون والتزامات  2- بيع مال الشركة منقوًل أو عقاًرا بالمزاد العلني أو بأي طريقة اخرى يراها  3- تمثيل الشركة 

أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم

2185 - مصطفى محمد مصطفى كمال امام 

شعبان  مدير   المقيد برقم قيد    124493   وتم ايداعه بتاريخ    28-08-2018 برقم ايداع   36132 تم 

التأشير فى تاريخ 28-08-2018  بــ :  استقالة

2186 - احمد سيد امام محمد مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    124493   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2018 برقم ايداع   36132 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2018  بــ :  استقالة

2187 - احمد عطيفى رمضان عطيفى  مدير   المقيد برقم قيد    124493   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2018 برقم ايداع   36132 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2018  بــ :  استقالة

2188 - سمير صبرى محمد امين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    124679   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-09-2018 برقم ايداع   36954 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2018  بــ :  1 - للسيد / رئيس 

مجلس الدارة منفردا حق الصلح و القرار و النكار و البراء في القضايا المقامة من او ضد الشركة و حق 

توكيل الغير في ذلك و كل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها 2- يكون لكل من السيد / سمير صبرى محمد أمين ) 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ( والسيد / مصطفي محمود امام محمد ) المدير المالى ( مجتمعين , حق 

التوقيع عن الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية , والحق في اجراء كافة العقود والمعاملت الداخله 

ضمن غرض الشركة وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل , وحق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع 

والمنقولت والعقارات والراضي والتوقيع على تلك العقود امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وحق فتح 

حسابات باسم الشركة امام البنوك واغلقها والسحب واليداع وفتح العتمادات المستندية وخطابات الضمان 

والقروض قصيرة الجل وحق تعيين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين او مجتمعين ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر من سلطات واختصاصات ويمثل السيد / 

رئيس مجلس الدارة منفردا الشركة امام الغير 3-يكون بيع السيارات و حق اصدار توكيلت رسمية عامة او 

خاصة للغير تبيح لهم بيع السيارات للنفس او الغير , و حق التوقيع عن الشركة على عقود تاسيس الشركات و 

تعديلها بقرار من مجلس الدارة 4- يكون بيع الصول الثابته و العقارات و الرهن و القروض طويلة الجل بقرار 

من الجمعية العامة للشركة

2189 - ياسر الدسوقى عطية سالم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    124679   وتم 

ايداعه بتاريخ    03-09-2018 برقم ايداع   36954 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2018  بــ :  استقالة

2190 - سمير صبرى محمد امين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    124679   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-09-2018 برقم ايداع   36954 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2018  بــ :  
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كريم ياسر سيد عباس حسين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    124944   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2018 برقم ايداع   38167 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2018  بــ :  إعادة تشكيل مجلس الدارة 

وتعديل سلطات الدارة والتوقيع على النحو التالى يتولى السيد/  كريم ياسر سيد عباس حسين   رئيس مجلس 

الدارة     ـ منفـرداً ـ   تمثيل الشركة أمام القضاء ولدى الغير .  ولكلً من : السيد / كريم ياسر سيد عباس حسين 

نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب   )  رئيس مجلس الدارة والسيد / أحمد  ياسر سيد عباس حسين

مجتمعيـن أو منفردين ( إدارة الشركة والتعامل بإسمها والتوقيع عنها أمام جميع الجهات الحكوميـة والرسمية 

ومجلس الوزراء وكافة الوزارات وخاصةً وزارة الدفـاع ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة البيئة ووزارة 

التجارة والصناعة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة اجهزة المدن التابعة لها وجهاز إسـتخدامات أراضى 

الدولة التابع لرئاسة مجلس الوزراء والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية . والقطاع العام وقطاع 

العمال العام والقطاع الخاص , وجميع الجهزة التنفيذية التابعة للدولة والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة 

والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة التسجيل التجارى 

ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك والهيئة القومية للتأمينات 

الجتماعيـة , وبورصتى القاهرة والسكندرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزى وإدارات المرور 

وبيع وشراء وترخيص السيارات وتجديد تراخيصها . وتسـجيل السماء والعلمات التجارية وإدخال كافة أنواع 

المرافق والتراخيص وإبرام وتوقيع وإلغاء وتنفيذ عقود المعاوضة وعقود التأجير التمويلى والتأجير التشغيلى 

وجميع العقـود الصادرة بإسم ولصالح الشركة والتى تتعلق بنشـاط الشـركة , والتوقيع على عقود تأسيس الشركات 

التى قد تشارك فيها الشركة امام كافة الجهات وخاصة أمام الشهر العقارى والهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية . وكذا حق التوقيع عن الشركة فى جميع التعاملت المالية والبنكيـة والسحب 

واليداع من البنوك والمصارف وفتح وإلغاء الحسابات والعتمادات المستندية وخطابات الضمان وكافة التسهيلت 

البنكية وكافة أنواع الحسابات البنكية  , وإستثمار الموال المودعة لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالية 

الخرى . فيما عدا بيع الصول والقرض والرهن وإبرام وتوقيع عقود الضمان والكفالت وكافة الضمانات 

المرتبطة بها أمام البنوك وكافة الجهات فتكون  لهما ) مجتمعيـن فقط ( . ولهما تفويض أو توكيل الغير فى بعض 

أو كل مما ذكر , وللسيد / كريم ياسر سيد عباس حسين رئيس مجلس الدارة توكيل المحامين .

 - 2193

احمد ياسر سيد عباس حسين  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    124944   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-09-2018 برقم ايداع   38167 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2018  بــ :  

2194 - اسامه سعد محمد حكمت صالح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    124944   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2018 برقم ايداع   38167 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2018  بــ :  

2195 - ياسر  سيد عباس   حسين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    124944   وتم 

ايداعه بتاريخ    12-09-2018 برقم ايداع   38167 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2018  بــ :  استقالة

2196 - نصر عبد الفتاح نصر القط  مدير   المقيد برقم قيد    125128   وتم ايداعه بتاريخ    2018-09-17 

برقم ايداع   38769 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2018  بــ :  

2197 - عاصم عبد الفتاح نصر عبد الفتاح القط  مدير   المقيد برقم قيد    125128   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2018 برقم ايداع   38769 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2018  بــ :  

2198 - اسماعيل احمد اسماعيل محمود  مدير   المقيد برقم قيد    125128   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2018 برقم ايداع   38769 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2018  بــ :  
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2199 - عبد الفتاح نصر عبد الفتاح القط  مدير   المقيد برقم قيد    125128   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2018 برقم ايداع   38769 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2018  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفه 

لمدة غير محددة - يمثل الشركة السيد /عبدالفتاح نصر عبدالفتاح القط  والسيد /عاصم عبدالفتاح نصر عبدالفتاح 

القط والسيد /نصر عبدالفتاح نصر القط  بصفتهم مديرون الشركة  في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين  

في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ولهم 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 وغلق حسابات والفراج عن راس 

المال والقتراض والرهن  والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات  الضمان  وبيع اصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك  باسم الشركة وضمن اغراضها  وله الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر. ويمثل السيد اسماعيل احمد 

اسماعيل محمود بصفته مدير الشركة ويمثلها مع الغير فيما يتعلق بتمثيل الشركة وادارتها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال وجميع العملء وله ابرام عقود التشغيل والتفاقيات 

والتوقيع نيابة عن الشركة

 - 2207

احمد محمد فتحي رجب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    125241   وتم ايداعه بتاريخ    2018-09-19 

برقم ايداع   39256 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2018  بــ :  . تحديد حق الدارة والتوقيع عن الشركة يمثل 

رئيس مجلس الدارة الشركة امام القضاء . يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض 

بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او 

وكلء او مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين . وللسيد / أحمد محمد فتحى 

رجب – رئيس مجلس الدارة والسيد / خالد عبدالرحمن إبراهيم صفوت – عضو مجلس الدارة مجتمعين الحق 

فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و الهيئه القوميه للتصالت السلكيه واللسلكيه ومكاتب العمل ونقل 

التليفونات او تحويلها والتعاقد عليها ومكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها ومصلحة 

الضرائب ومأمورياتها ومصلحة الضرائب على المبيعات ومصلحة الجمارك ومكاتب خبراء وزارة العدل 

والتصديق والتوقيع امام الشهر العقارى على كافة عقود تأسيس الشركات والتخارج منها وفسخها و تعديلها بكافة 

انواعها والتعديلت اللزمة وعلى جميع المستندات وإجراءات التأسيس والفسخ والتصفية والتعديل وكذلك أمام 

مصلحه الشركات والشهر العقارى واثبات التاريخ على المحررات لدى الشهر العقارى والسجل التجارى والغرفة 

التجارية والتأمينات الجتماعية والمعاشات والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات وتسجيل العلمات التجارية وجميع الوزارات والمصالح والنقابات وكذلك لهم الحق فى التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات و الفراج عن رأس المال 

المودع بالبنك واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها و لصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء ولهم 

الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع كافة المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السهم والسندات الذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

2208 - منه ا محمد احمد فتحي رجب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    125241   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-2018 برقم ايداع   39256 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2018  بــ :  

2209 - منه ا محمد احمد فتحي رجب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    125271   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-2018 برقم ايداع   39334 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2018  بــ :  

2210 - خالد عبدالرحمن إبراهيم صفوت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    125271   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-2018 برقم ايداع   39334 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2018  بــ :  
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2217 - ضياء الدين اسماعيل حسن ابو النور  مصفى   المقيد برقم قيد    126383   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2018 برقم ايداع   43711 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2018  بــ :  تحديد اختصاصات المصفي 

علي النحو التالي : وفاء ما علي الشركه من ديون و بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلني او باي طريقه 

اخري ما لم ينص في وثيقه تعيين المصفي علي اجراء البيع بطريقه معينه و تمثيل الشركه امام القضاء و قبول 

الصلح و التحكيم و للسيد / ضياء الدين الدين اسماعيل حسن ابو النور الشركه كافه الصلحيات للتعامل باسم 

الشركة و التوقيع نيابه عنها امام كافه الجهات الحكوميه و الغير حكوميه و علي الخص مصلحه الضرائب و 

الشهر العقاري و العيئه العامه للستثمار و البنوك و الغرفه التجاريه و الهيئه القوميه للتامينات الجتماعيه و 

مصلحه السجل التجاري

2218 - كمال محمد كمال عبد السميع  مدير فرع   المقيد برقم قيد    126832   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2018 برقم ايداع   45562 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2018  بــ :  ارض الترجمان

2219 - محمد زين العابدين محمد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    126832   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2018 برقم ايداع   45562 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2018  بــ :  احمد ادريس

2220 - محمد كمال محمد حسن ابو المجد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    127315   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2018 برقم ايداع   47515 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2018  بــ :  

2221 - عمر امجد احمد حسن حسن على الفقى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    127710   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2018 برقم ايداع   49063 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2018  بــ :  

2291 - طاهر عبدالرازق عيسى عبدالرازق  مدير   المقيد برقم قيد    132211   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2019 برقم ايداع   9940 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2019  بــ :  قررت الجمعية إجراء التعديلت 

التالية على صلحيات التوقيع المؤشر بها بالسجل التجاري 1- إضافة السادة التالي إسماهم بجدول المجموعات 

بالمجموعة )أ( والمؤشر بها في السجل التجاري ومنحهم كافة الصلحيات الخاصة بالمجموعة )أ( - علء 

عزالرجال محمد العوضي - ماجد موسى فهمي إبراهيم موسى - مجدي محمد عبدالرحمن عوض - هشام فرج 

عامر إسماعيل فايد - نبيل عبدالحليم عبدالهادي السيد 2- إلغاء كافة صلحيات التوقيع الخاصة بالستاذ/ محمد 

أحمد محمد فولي من المجموعة )أ( المؤشر بها بالسجل التجاري نظراً لستقالته وذلك مع البقاء على باقي 

صلحيات التوقيع المؤشر بها بالسجل التجاري كما هي دون أدنى تعديل

2211 - احمد محمد فتحى رجب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    125271   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-2018 برقم ايداع   39334 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2018  بــ :  - تحديد حق الدارة والتوقيع 

عن الشركة يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة امام القضاء – يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها 

كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين 

عدة مديرين او وكلء او مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين . وللسيد / 

أحمد محمد فتحى رجب – رئيس مجلس الدارة والسيد / خالد عبدالرحمن إبراهيم صفوت – عضو مجلس الدارة 

مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و الهيئه القوميه للتصالت السلكيه واللسلكيه ومكاتب العمل 

ونقل التليفونات او تحويلها والتعاقد عليها ومكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها 

ومصلحة الضرائب ومأمورياتها ومصلحة الضرائب على المبيعات ومصلحة الجمارك ومكاتب خبراء وزارة 

العدل والتصديق والتوقيع امام الشهر العقارى على كافة عقود تأسيس الشركات والتخارج منها وفسخها و تعديلها 

بكافة انواعها والتعديلت اللزمة وعلى جميع المستندات وإجراءات التأسيس والفسخ والتصفية والتعديل وكذلك 

أمام مصلحه الشركات والشهر العقارى واثبات التاريخ على المحررات لدى الشهر العقارى والسجل التجارى 

والغرفة التجارية والتأمينات الجتماعية والمعاشات والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات وتسجيل العلمات التجارية وجميع الوزارات والمصالح والنقابات وكذلك لهم الحق فى التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات و الفراج عن رأس المال 

المودع بالبنك واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها و لصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء ولهم 

الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع كافة المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السهم والسندات الذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
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2212 - محمد محب السيد احمد مسعد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    38309   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-04-2009 برقم ايداع   7879 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2018  بــ :  للسيد الستاذ / 

محمد محب السيد أحمد مسعد بصفته رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق في تأسيس الشركات والتوقيع 

نيابة عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص بكافة 

أشكالهم والتوقيع على عقود والشراء والتوقيع على توكيلت وعقود وشراء السيارات والتوقيع على العقود 

البتدائية والنهائية لصول الشركة لدى كافة مأموريات الشهر العقاري والتوثيق والرهن والقرض والستدانة وحق 

التوقيع أمام كافة البنوك ومكاتب التأمينات الجتماعية وله توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

2213 - احمد محمد يسرى نور محمد كامل عبد

القادر نور  مدير   المقيد برقم قيد    125546   وتم ايداعه بتاريخ    26-09-2018 برقم ايداع   40483 تم 

التأشير فى تاريخ 26-09-2018  بــ :  يمثل كل من السيد/ احمد محمد يسري نور. والسيد / ساري محمد سعيد 

صافي وللسيد / سعيد مجدي سعيد محمود الشركة في علقتها مع الغير و لهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد 

أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها في ماعدا مااحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانونأ ولئحته 

التنفيذيه للجمعيه العامه و للمديرون مجتمعين اومنفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكوميه وغيرالحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهم 

حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه ولهم الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقداوبالجل ولهم حق توكيل اوتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.                         

ولكل من السيد/ احمد محمد يسري نور. والسيد / ساري محمد سعيد صافي . وللسيد / سعيد مجدي سعيد محمود 

مجتمعين اومنفردين التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال وحق التوقيع علي عقود القتراض 

والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وتمثيل الشركة امام كافة الجهات ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض 

ما ذكر

2214 - جمال احمد عطيه فراج  مدير فرع   المقيد برقم قيد    125603   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2018 برقم ايداع   40685 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2018  بــ :  

2222 - محمد على محمد على سويلم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    107540   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-07-2017 برقم ايداع   24978 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2018  بــ :  يملك حق 

التوقيع  على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس 

الدارة ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن 

الشركة منفردين أو مجتمعين وللسيد/ محمد على محمد على سويلم رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد/ 

فؤاد رأفت محمد عبد ربه  نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  مجتمعين أو منفردين حق التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وصرف الشيكات والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والفراج عن راس المال 

من البنك وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وحق التوقيع على عقود البيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم 

الشركة ولمصلحتها وحق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها و التوقيع على عقود الشراء والبيع والتعامل أمام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وحق في 

ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقض أو بالجل وحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومهامهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية لصالح الشركة ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر  

وحق اعداد توكيلت للمحامين عن الشركة و حق  التفويض يالتصالح  مع الغير.
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2223 - حسن على حسن ضوه  مدير   المقيد برقم قيد    128186   وتم ايداعه بتاريخ    29-11-2018 برقم 

ايداع   50898 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2018  بــ :  يتولي ادارة الشركة مدير - يمثل المدير الشركة فى 

علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة - للمدير 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 وغلق الحسابات والفراج عن 

راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على شيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان والتوقيع على عقود 

الرهن والقتراض وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر.

2224 - شيرين محمد مختار حشمت  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    128831   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2018 برقم ايداع   53287 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2018  بــ :  استقالة

2225 - محمد يزن محمد نزار الحملي  مدير   المقيد برقم قيد    128831   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2018 برقم ايداع   53287 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2018  بــ :  

2226 - معاذ محمد نزارالحملي  مدير   المقيد برقم قيد    128831   وتم ايداعه بتاريخ    2018-12-13 

برقم ايداع   53287 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2018  بــ :  يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير 

ولهما مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللسيد / معاذ محمد نزار الحملي , والسيد / 

محمد يزن محمد نزار الحملي منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن 

والتوقيع على الشيكاتوإستصدار 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 وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات ألذنية 

والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق 

توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر

2227 - محمد صخر زكى محمد غانم  مدير   المقيد برقم قيد    128857   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2018 برقم ايداع   53375 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2018  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محدوده - يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة و المدير 

منفردا لة حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وابداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح وعلى الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و حق الفراج عن رأس 

المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وحسن اغراضها وكذلك لهما الحق في 

التوقيع على عقود الشراء والقتراص والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة و لصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم لهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تعلق معاملت الشركة بالنقد أو بالجل و لة حق اصدار شهادات الخبرة 

والتدريب وله حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

2228 - محمد شكرى محمد مرسى  مدير   المقيد برقم قيد    128857   وتم ايداعه بتاريخ    2018-12-16 

برقم ايداع   53375 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2018  بــ :  استقالة

2229 - وليد احمد محمود جبر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    128893   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2018 برقم ايداع   53503 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2018  بــ :  
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2230 - هشام محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    128893   وتم ايداعه بتاريخ    16-12-2018 برقم 

ايداع   53503 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2018  بــ :  

2231 - محمد مصطفى محمد القاضى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    128893   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2018 برقم ايداع   53503 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2018  بــ :  بقاء صلحيات رئيس مجلس 

الدارة كما هى

2232 - طلعت محمود طلعت محمود على  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    128893   

وتم ايداعه بتاريخ    16-12-2018 برقم ايداع   53503 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2018  بــ :  

2233 - محمد فهمى عباس محمد العمرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    128893   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2018 برقم ايداع   53503 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2018  بــ :  استقالة

2234 - محمد محمود اسماعيل محمود  مدير   المقيد برقم قيد    128960   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2018 برقم ايداع   53694 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2018  بــ :  

2235 - هيثم محمد مصطفى لطفى  مدير   المقيد برقم قيد    128960   وتم ايداعه بتاريخ    2018-12-17 

برقم ايداع   53694 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2018  بــ :  ويباشر 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 العامه . 

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 ولهما الحق في تعيين وعزل 

مستخدمى و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  و لهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر . وللمديرين 

مجتمعين فقط حق والقتراض والرهن  والبيع لصول الشركه و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و 

المنقولت و كل ذلك باسم الشركه وضمن اغرضها .

2236 - خالد محمد عبد المنعم راضى  مدير   المقيد برقم قيد    128960   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2018 برقم ايداع   53694 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2018  بــ :  

2237 - محمد راشد خلف عبدا العتيبة  مدير   المقيد برقم قيد    129001   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2018 برقم ايداع   53919 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2018  بــ :  

2292 - سعيد علي علي زعتر  مدير   المقيد برقم قيد    132212   وتم ايداعه بتاريخ    03-03-2019 برقم 

ايداع   9941 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2019  بــ :  تحديث صلحيات التوقيع الخاصة بالشركة:   قررت 

إضافة السادة التالي  الجمعية إجراء التعديلت التالية على صلحيات التوقيع المؤشر بها بالسجل التجاري   1.

إسماءهم بجدول المجموعات بالمجموعة )أ( والمؤشر بها في السجل التجاري ومنحهم كافة الصلحيات الخاصة 

علء عزالرجال محمد العوضي   -ماجد موسى فهمي إبراهيم موسى   -مجدي محمد  بالمجموعة )أ(.  -

نبيل عبدالحليم عبدالهادي السيد   2.إلغاء كافة صلحيات  عبدالرحمن عوض   -هشام فرج عامر إسماعيل فايد   -

التوقيع الخاصة بالستاذ/ محمد أحمد محمد فولي من المجموعة )أ( المؤشر بها بالسجل التجاري  نظراً لستقالته  

و ذلك مع البقاء على باقي صلحيات التوقيع المؤشر بها بالسجل التجاري كما هي دون أدنى تعديل

2293 - احمد مدحت محمد ابراهيم خليل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    113960   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2017 برقم ايداع   49058 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2019  بــ :  

2294 - هانم ابراهيم محمد السيد على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    26860   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-1995 برقم ايداع   5420 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2019  بــ :  

2295 - مهدى مصطفى السيد المحلوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    132817   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2019 برقم ايداع   12041 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2019  بــ :  

2296 - مؤمن عزت عبدالعظيم على النمرسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    132817   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2019 برقم ايداع   12041 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2019  بــ :  
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2297 - طاهر عبدالرازق عيسى عبدالرازق  مدير   المقيد برقم قيد    132830   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2019 برقم ايداع   12185 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2019  بــ :  تحديث صلحيات التوقيع 

الخاصة بالشركة : قررت الجمعية العامة العادية تحديث صلحيات التوقيع الخاصة بالشركة لتصبح كالتالى : أول 

: البقاء على صلحيات التوقيع الممنوحة طبقاً للمادة )12( من النظام الساسى للشركة ثانيا: منح صلحية التوقيع 

لبعض مدراء شركة كونتكت للتمويل فيما يخص المعاملت المالية والمعاملت مع إدارات المرور والجهات 

الحكومية المختلفة لتصبح صلحيات التوقيع عن الشركة كما يلى : 1- للمدير المسئول أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتوقيع نيابة عنها على كافة العقود بما فيها العقود والمستندات الخاصة بالبيع والشراء وفى التعامل باسم 

الشركة أمام الجهات الحكومية والبنوك وفى التوقيع على السحب واليداع والقتراض والرهن وفتح الحسابات 

باسم ونيابة عن الشركة وكل العمال البنكية والمصرفية والتوقيع لدى الشهر العقارى والتوقيع على كافة معاملت 

الشركة مع الشركات والفراد تحت اسم الشركة وعنوانها وله الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض 

سلطاته 2- لكل من السادة عمرو محمد محمد لمعى وحازم عمرو محمود موسى وسعيد علي علي زعتر وأيمن 

الصاوى محمود علي وعمرو رفعت سالم عفيفي صلحية التوقيع منفردا حتى مبلغ 50 ألف جنيه 3- لكل من 

السادة عمرو محمد محمد لمعى وحازم عمرو محمود موسى وسعيد على على زعتر وأيمن الصاوى محمود علي 

وعمرو رفعت سالم عفيفي صلحية التوقيع على التحويلت الخارجية والداخلية والمدفوعات والشيكات وعقود 

القتراض والرهن وعقود الكفالة التضامنية وكافة المستندات المتعلقة بما سبق بما فى ذلك طلبات السحب 

والسندات الذنية بدون حد أقصى على أساس توقيع مزدوج 4- توقيع مزدوج لى السادة عمرو محمد محمد لمعى 

أوحازم عمرو محمود موسى أوسعيد علي علي زعتر أو أيمن الصاوى محمود علي أوعمرو رفعت سالم عفيفي 

مع الستاذ/ محمد سعيد محمد أبو نوارج أو الستاذ/ أسامة رجب صابر عبدربه بحد أقصى 5 مليون جنيه 5- 

توقيع مزدوج لى من السادة عمرو محمد محمد لمعى وحازم عمرو محمود موسى وسعيد علي علي زعتر وأيمن 

الصاوى محمود علي وعمرو رفعت سالم عفيفي مع أي من المجموعة )ج( بحد أقصى 2 مليون جنيه 6- لكل من 

الستاذ/ محمد سعيد محمد ابو نوارج أو الستاذ/ أسامة رجب صابر عبدربه صلحية التوقيع مع أى من 

المجموعة )أ( على اساس توقيع مزدوج بحد أقصى 1.5 مليون جنيه مصري 7- لكل من الستاذ/ محمد سعيد 

محمد ابو نوارج أو الستاذ/ أسامة رجب صابر عبدربه صلحية التوقيع مع أى من المجموعة )ب( على اساس 

توقيع مزدوج بحد أقصى 500 ألف جنيه مصري 8- توقيع مجموعة  )أ( +  توقيع مجموعة )ج( على اساس 

توقيع مزدوج  بحد أقصى 750 ألف جنيه مصري 9- توقيع  مجموعة )ب( +  توقيع مجموعة )ج( على اساس 

توقيع مزدوج  بحد أقصى 250 ألف جنيه مصري 10- لكل من السادة عبدا قناوي محمد أو أحمد عبد المجيد 

خير الدين مع أى من السادة محمد سعيد محمد ابو نوارج أو أشرف محمد محمد جبريل أو الستاذ/ أسامة رجب 

صابر عبدربه حق التوقيع على طلبات السحب الخاصة بعقود القروض المبرمة والتوقيع على السندات الذنية فى 

حدود مبلغ 10 مليون على أساس توقيع مزدوج 11- لكل من السادة عمرو محمد محمد لمعى و حازم عمرو 

محمود موسى وسعيد علي علي زعتر وأيمن الصاوى محمود علي وعمرو رفعت سالم عفيفي مع الستاذ/ محمد 

سعيد محمد ابو نوارج أو الستاذ/ أسامة رجب صابر عبدربه أو اى من المجموعة )ج( حق التوقيع على طلبات 

السحب الخاصة بعقود القروض المبرمة والتوقيع على السندات الذنية بدون حد أقصى على أساس توقيع مزدوج 

12- لكل من السادة عبدا قناوي محمد أو أحمد عبدالمجيد خيرالدين مع الستاذ/ محمد سعيد محمد ابو نوارج أو 

الستاذ/ أسامة رجب صابر عبدربه أو اى من المجموعة )ج( حق التوقيع على التحويلت - فيما يخص حسابات 

الشركة الداخلية والشركات التابعة والشقيقة - بحد أقصى 20 مليون جم على أساس توقيع مزدوج 13- لكل من 

الستاذ/ عبدا قناوي محمد محمد قناوي أو الستاذ/ أحمد عبدالمجيد وهبه خيرالدين مع اي من المجموعة )ج( 

صلحية ربط و كسر الودائع البنكية و شراء و بيع أذون الخزانة و سندات الخزانة على اساس توقيع مزدوج بحد 

اقصى 20 مليون جنيه مصري 14- للسادة عمرو محمد محمد لمعى وحازم عمرو محمود موسى وسعيد علي 

علي زعتر و أيمن الصاوى محمود علي وعمرو رفعت سالم عفيفي والسادة المدرجين تحت المجموعة )أ( 

صلحية التوقيع فيما يختص بالمعاملت مع إدارات المرور والجهات الحكومية الخرى المرتبطة بها 15- للسادة 

شريف صبرى عبد المجيد و تامر محمود هشام إسماعيل مرسي وأحمد إبراهيم صالح نصير وياسر وحيد 

عبدالعزيز أحمد حق الدارة والتوقيع على أوراق التجديد والترخيص بالنسبة للسيارات والبيع باسم الشركة و لهم 

حق إلغاء التوكيلت والتعامل مع إدارات ونيابات المرور المختلفة على أساس توقيع مزدوج 16- توقيع السيد/ 

علء الدين عوض محمد عوض مع أى من السادة عمرو محمد محمد لمعى وحازم عمرو محمود موسى وسعيد 

علي علي زعتر على أساس توقيع مزدوج  بحد أقصى 2000000 جم )اثنين مليون جنيه مصري( -- جدول 
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المجموعات -- مجموعة أ : شريف صبري عبد المجيد عبدالرحمن - أحمد ابراهيم صالح نصير - محمود علي 

محمود حسن - علء الدين أحمد محمد أمين راغب - محمود محمد مندى احمد - تامر محمود هشام إسماعيل 

مرسي - أيمن محمد حليم إبراهيم سالم - إسلم أحمد محمد محمد أبو السعود - طارق أحمد محمد عطا الدروى - 

كريم محمد هاشم حسين تهامي - ثروت محمد طارق حسين محمد - مروة على موسى محمد علي - لمياء على 

عبد الحميد لطفى - منة ا أحمد محمد على - نسرين صالح محمد على - شريف محمد سليمان المدبولى - أحمد 

فتحى محمد الهوارى - الشيماء محمد سليمان مرسي - وليد جمال محمد السيد - سمر سمير محمد نجيب سالم - 

محمد جلل الدين ربيع يوسف - رامى محسن محمد أحمد يسن - أحمد رفعت محمد صادق قابيل - شريف سمير 

السعيد السعيد أبو النور - أحمد حسن عطية شحاته - علء ابراهيم محمود محمد - حاتم حمدى لطيف حافظ - 

طارق محمد السعيد نجيب الجندي - أشرف محمد متولي شرارة - هشام سعيد مكاوى مصطفى عيسى - بهاء الدين 

محمود حسين رجب - نجلء عز الرجال محمد العوضي - محمود عوض على محمد مطر - ياسر سعد احمد سلم 

- زياد حازم عبدالوهاب على حسني - محمد سراج الدين حسين السيد زغلول - وسام أحمد عبدالوهاب عبود - 

أحمد محمود محمد حبيب - هيثم محمود عباس عبدالباقي - كريم محمود المهدي شاكر زيدان - لؤي فاروق حسين 

الجمل - نبيل بخيت محمد سيد - سيد محمد مصري جامع - توفيق سعد زكريا عبداللطيف - طارق جمعة مهدي 

عبدالصادق - أحمد محمد أحمد الصعيدي - بانسيه مجدي علي مغراوي الدغري - علء عزالرجال محمد العوضي 

- ماجد موسى فهمي إبراهيم موسى - مجدي محمد عبدالرحمن عوض - هشام فرج عامر إسماعيل فايد - نبيل 

عبدالحليم عبدالهادي السيد -- مجموعة ب: علء الدين عوض محمد عوض - محمد محمد سمير محمد عوض - 

محمد عبد الحميد محمد حشيش - محمدعزت محمد السيد -- مجموعة ج : أشرف محمد محمد جبريل - أيمن ماجد 

نصر على الكسار - محمد محمد عبدالستار الطبال - محمد مصطفى أحمد عبدالباقى - أيه محمود صالح 

عبدالمطلب

2238 - زكريا علي نعمان حسين  مدير   المقيد برقم قيد    129001   وتم ايداعه بتاريخ    2018-12-17 

برقم ايداع   53919 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2018  بــ :  يمثل السيد/ محمد راشد خلف عبدا العتيبة 

الشركة منفرداً وله مطلق الصلحيات في إدارة الشركة و التعامل بإسمها وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك و المصارف من سحب و إيداع وفتح حسابات وغلقها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و 

التوقيع على الشيكات و الفراج عن رأس المال وحق القتراض و الرهن وكل    ذلك بإسم الشركة ولصالحها 

وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و شراء وبيع 

السيارات و الجهزة و المعدات و بيع كافة المقومات المادية و المعنوية للشركة وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و أجورهم وكذلك المساهمة وتملك الحصص في الشركات وتأسيسها 

بإسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية 

و إبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر,  وكل ذلك داخل الدولة و خارجها.  و للسيد/ زكريا علي نعمان حسين 

منفرداً الحق في التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع 

العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم )مثل الهيئة العامة للستثمار ووزارة الزراعة وإدارات 

الطب البيطري و هيئة التنمية الصناعية ومصلحة الضريبة ومصلحة الشهر العقاري والمساحة و إدارة النقل 

والمرور ومصلحة الجمارك ومصلحة الكهرباء و الماء ( والقيام بتمثيل الشركة لدى كافة الدوائر الرسمية 

والخاصة لعمل كافة الجراءات وتقديم الستمارات والخطابات و الطلبات والتعهدات  وكل ذلك بإسم الشركة 

ولصالحها وكذلك له حق في التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية,  و شراء وبيع 

السيارات و الجهزة و المعدات وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و أجورهم  

وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية و إبرام كافة العقود و 

المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر,  وكل ذلك داخل الدولة و خارجها.
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2239 - مصطفى محمود عبد القادر الخفيف  مدير   المقيد برقم قيد    129202   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2018 برقم ايداع   54682 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2018  بــ :  ويباشر المدير وظائفه  لمدة 

غير محددة  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 او لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للمدير 

منفردا  حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع  

والتوقيع علي الشيكات وفتح و غلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق  الفراج عن راس 

المال و كافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له الحق في 

التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن  والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات  

والمنقولت بأسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و 

اجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية والتجارية و ابرام كافة 

العقود المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى 

كل او بعض ما ذكر .

3631 - كريم غريب خليل عبد الرازق  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    177108   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2021 برقم ايداع   58308 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  خروج

3632 - مينا سمير رزق منصور  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    177108   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2021 برقم ايداع   58308 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  
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2240 - سعيد عبد ا محمد الغفيلي  مدير   المقيد برقم قيد    58222   وتم ايداعه بتاريخ    2012-05-06 

برقم ايداع   9528 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2018  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة غير محددة - 

الموافقة على تعديل صلحيات التوقيع لتصبح كالتالي : يمثل السيد/ سعيد عبد ا محمد الغفيلي –منفرداً-الشركة 

في علقاتها مع الغير وله منفرداً في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ 

به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وله منفردا الصلحيات التالية : 1- تمثيل 

الشركة والتوقيع باسمها جميع التعاملت مع الغير وتمثيلها أمام جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية المصرية 

والشركات والسلطات داخل مصر أو خارجها بما فيها على سبيل المثال وليس الحصر الهيئة العامة للتأمينات 

الجتماعية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة الهامة للرقابة المالية ومصلحة الشركات ومصلحة 

الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري والغرفة التجارية ومصلحة الضرائب العامة ومصلحة الضرائب على 

المبيعات وهيئات وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية ووزارة الستثمار وصحيفة الستثمار والمطابع 

الميرية والسجل التجاري ومصلحة الضرائب والعلمات التجارية والغرفة التجارية والهيئة العامة للتأمينات 

الجتماعية ومأمورياتها ومكاتبها والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك, ومكاتب 

العمل ومكاتب تراخيص العمل, وجميع إدارات المرور, والدارات والمصالح المختصة بالبيئة ووزارة البيئة, 

وشركات وإدارات الكهرباء والغاز والتليفونات ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية 2- 

تمثيل الشركة أمام كافة الدوائر والجهات العامة والخاصة سواء داخل الدولة أو خارجها بما في ذلك المحاكم 

وهيئات التحكيم على اختلف اواعها ودرجاتها  3- تمثيل الشركة والتوقيع باسمها أمام كافة شركات التصالت 

وجميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية المصرية الخاصة بالتصالت بما في ذلك على سبيل المثال وليس 

الحصر شركة فودافون مصر للتصالت ش.م.م. , شركة اتصالت مصر ش.م.م., شركة اورنج مصر 

للتصالت )ش.م.م.()موبينيل(, والجهاز القومي لتنظيم التصالت وجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 

وذلك للقيام بكافة التصرفات الضرورية للشركة بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر التعاقد لشراء أو بيع 

أو استبدال أو تفعيل وإعادة تفعيل خطوط التليفون الرضي أو المحمول أو خطوط النترنت 4- التوقيع على كافة 

العقود بما في ذلك عقود تأسيس الشركات والعروض والطلبات وتعيين الموظفين والعمال وتحديد صلحياتهم 

ومرتباتهم ومكافأتهم وفصلهم 5- له الحق الصلح والقرار والتنازل والتسوية والبراء والنكار نيابة عن الشركة 

6- الحق في فتح البلغات لدى النيابة العامة والشرطة والتوقيع على كافة الوراق والمستندات أمام جميع محاكم 

القضاء الداري )مجلس الدولة( والمحاكم القتصادية وجهات التحقيق ووزارة العدل بمختلف أجهزتها وهيئاتها 

التابعة 7- الحق في توكيل المحامين إذا لزم المر في القضايا العمالية 8- التعامل مع جميع البنوك والمصارف بما 

في ذلك من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على جميع الحسابات, والصكوك 

والمحررات المصرفية واستصدار خطابات وشهادات الضمان والحصول على قروض وتسهيلت وكل ذلك باسم 

الشركة ولمصلحتها وضمن أغراضها 9- تعيين وإزالة ووقف وكلء الشركة والموظفين عن العمل وكذلك تحديد 

الرواتب والجور والعلوات 10- التعاقد مع كل المحامين وشركات المن والمستشارين الماليين او أي استشاريين 

آخرين, فضل عن إبرام وتوقيع اتفاقيات مع جميع المقاولين 11- التعامل مع التأمينات الجتماعية وتمثيل الشركة 

والتوقيع نيابة واستلم وتسليم والتوقيع على جميع الوراق والمستندات والستمارات الخاصة بالهيئة العامة للتأمين 

الصحي. وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

2241 - أمجد عباس حسن عباس  مدير   المقيد برقم قيد    58222   وتم ايداعه بتاريخ    06-05-2012 برقم 

ايداع   9528 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2018  بــ :  استقالة

2242 - ايمن حامد عبد الحليم حسن  مدير   المقيد برقم قيد    58222   وتم ايداعه بتاريخ    2012-05-06 

برقم ايداع   9528 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2018  بــ :  استقالة

2243 - عمرو عبد الحميد على الرمادى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129292   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2018 برقم ايداع   55173 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2018  بــ :  تعيين

2244 - اكرم محمد الشريف يونس عمار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129292   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2018 برقم ايداع   55173 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2018  بــ :  استقاله
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2245 - احمد محمد صلح احمد صالح  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    52795   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-07-2011 برقم ايداع   12170 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2018  بــ :  ممثل عن 

شركة بايونيرز كابيتال للستشارات المالية - بدل من السيد / محمد نهاد محمد يحي محمد عزت - يحل السيد / 

احمد محمد صلح احمد صالح بصفته رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب محل السيد / محمد نهاد محمد يحي 

محمد عزت في كافة التوقيعات عن الشركة سواء المنفردة أو المشتركة مع الستاذ / مصطفي حسين محمد محمود

2246 - كريم صلح محمد على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    129463   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2018 برقم ايداع   55946 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2018  بــ :  

2247 - محمود احمد محمد الجندى  مدير   المقيد برقم قيد    129463   وتم ايداعه بتاريخ    2018-12-27 

برقم ايداع   55946 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2018  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير 

ولـهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة  الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة   وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى 

التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق 

الحسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع و الرهن 

لصول الشركه وممتلكاتها العقارية ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

2248 - عمرو محمد محمد محمد الفرماوي  مدير   المقيد برقم قيد    130011   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2019 برقم ايداع   1734 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2019  بــ :  

2249 - ايهاب محمد محمد محمد الفرماوي  مدير   المقيد برقم قيد    130011   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2019 برقم ايداع   1734 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2019  بــ :  

2250 - يسري محمد محمد محمد الفرماوي  مدير   المقيد برقم قيد    130011   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2019 برقم ايداع   1734 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده 

غير محدده

2251 - نور محمد محمد محمد الفرماوي  مدير   المقيد برقم قيد    130011   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2019 برقم ايداع   1734 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2019  بــ :  

2252 - اسماعيل مصطفي ابوالعطا علي  مدير   المقيد برقم قيد    130579   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2019 برقم ايداع   3942 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2019  بــ :  

2253 - محمد عبد الفتاح سليمان مسلم  مدير   المقيد برقم قيد    130579   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2019 برقم ايداع   3942 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2019  بــ :  

2254 - محمد مجدى انور حامد  مدير   المقيد برقم قيد    130656   وتم ايداعه بتاريخ    2019-01-28 

برقم ايداع   4185 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2019  بــ :  تم استقالته
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2255 - محمد يوسف محمد السعيد يوسف الغرباوى  مدير   المقيد برقم قيد    130656   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2019 برقم ايداع   4185 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2019  بــ :  يمثل المديران الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا مااحتفظ به صراحةعقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه - وللمديرون مجتمعين او 

منفردين الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفتراض والرهن 

والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحق فى 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 والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد 

اوبالجل وللمديرون مجتمعين فقط بيع اصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والرضى والسيارات والمنقولت وكل 

ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر.

2256 - نورالدين عبدالفضيل ابو زيد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130663   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-01-2019 برقم ايداع   4192 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2019  بــ :  

2257 - احمد فهمى على على  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130663   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2019 برقم ايداع   4192 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2019  بــ :  استقالة

2258 - نور الدين عبد الشكور عمر خطاب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130663   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-01-2019 برقم ايداع   4192 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2019  بــ :  

2259 - ايمن طلعت عثمان محمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130663   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2019 برقم ايداع   4192 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2019  بــ :  

2260 - نورا محمود لطفى ابراهيم عبيد  مدير   المقيد برقم قيد    131095   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2019 برقم ايداع   5725 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2019  بــ :  

2261 - محمد محمود رشاد حسن حنتيره  مدير   المقيد برقم قيد    131095   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2019 برقم ايداع   5725 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2019  بــ :  

2298 - محمد طه محمود عبد الحميد  مدير   المقيد برقم قيد    132831   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2019 برقم ايداع   12186 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2019  بــ :  تحديث صلحيات التوقيع 

الخاصة بالشركة : قررت الجمعية إجراء التعديلت التالية على صلحيات التوقيع المؤشر بها بالسجل التجاري 1- 

إضافة السادة التالي إسماهم بجدول المجموعات بالمجموعة )أ( والمؤشر بها في السجل التجاري ومنحهم كافة 

الصلحيات الخاصة بالمجموعة )أ( - علء عزالرجال محمد العوضي - ماجد موسى فهمي إبراهيم موسى - 

مجدي محمد عبدالرحمن عوض - هشام فرج عامر إسماعيل فايد - نبيل عبدالحليم عبدالهادي السيد 2- إلغاء كافة 

صلحيات التوقيع الخاصة بالستاذ/ محمد أحمد محمد فولي من المجموعة )أ( المؤشر بها بالسجل التجاري  نظراً 

لستقالته وذلك مع البقاء على باقي صلحيات التوقيع المؤشر بها بالسجل التجاري كما هي دون أدنى تعديل

2299 - طارق سعيد حامد شمخ  مدير   المقيد برقم قيد    132877   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-17 

برقم ايداع   12327 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2019  بــ :  استقالة

 - 2300

محمد حسين عبد المجيد مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    132877   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-17 

برقم ايداع   12327 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2019  بــ :  استقالة
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2262 - بلل سيد سيد الطراوى  مدير   المقيد برقم قيد    131095   وتم ايداعه بتاريخ    2019-02-06 

برقم ايداع   5725 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2019  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمده غير محدده- يمثل 

المديرين الشركة في علقاتها مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  

وللمديرون مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على 

الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 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 الذينة والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل وتفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر.  وقد قرر الشركاء تفويض السيد/  بلل سيد سيد الطراوي, والسيد/ محمد محمود رشاد حسن حنتيرة 

- منفردين أو مجتمعين - في  تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عن الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

خارج جمهورية مصر العربية وتوقيع عقود التأسيس والدخول كشريك بشركات خارج جمهورية مصر العربية 

والتوقيع على عقود الفسخ والتخارج والتصفية والندماج مع شركات آخري خارج جمهورية مصر العربية.

2263 - سعد فتحى محمد رفاعى  مدير   المقيد برقم قيد    131183   وتم ايداعه بتاريخ    2019-02-07 

برقم ايداع   6013 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2019  بــ :  استقالة

2264 - ادريس محمد الفادري محمد  مدير   المقيد برقم قيد    131183   وتم ايداعه بتاريخ    2019-02-07 

برقم ايداع   6013 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2019  بــ :  استقالة

2265 - كامل بن غالب بن كامل القدسي  مدير   المقيد برقم قيد    131183   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2019 برقم ايداع   6013 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة . يمثل السيد/ كامل بن غالب بن كامل القدسي - الصفة : مدير - الجنسية : سعودي - الشركة في 

علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن 

رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات وأصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول الشركة وممتلكتها العقار?ه والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود 

والمشارطات والصفات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق توكيل الغير في كل او بعض ما 

ذكر.  السيد / عبد الدايم عبد الحق عبد الدايم الششتاوي , مديراً مسئول عن الشئون الصناعيه والفنيه .  والسيد / 

سامح خليفه امام خليفه ,  مديراً مسئولً عن العلقات العامه والشئون الداريه بالشركة , وله حق التعامل مع كافة 

الجهات الحكومية من تقديم الطلبات والمستندات واستلمها .

2266 - عبدالدايم عبدالحق عبدالدايم الششتاوى اللفى  مدير   المقيد برقم قيد    131183   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2019 برقم ايداع   6013 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2019  بــ :  مسئول عن الشئون الصناعيه 

والفنيه

2267 - سامح خليفه امام خليفه  مدير   المقيد برقم قيد    131183   وتم ايداعه بتاريخ    07-02-2019 برقم 

ايداع   6013 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2019  بــ :  مسئولً عن العلقات العامه والشئون الداريه بالشركة 

, وله حق التعامل مع كافة الجهات الحكومية من تقديم الطلبات والمستندات واستلمها

2268 - ربيع حسن مقبل  مدير   المقيد برقم قيد    131294   وتم ايداعه بتاريخ    11-02-2019 برقم ايداع   

6486 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2019  بــ :  
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2269 - فؤاد احمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    131294   وتم ايداعه بتاريخ    11-02-2019 برقم ايداع   

6486 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2019  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 احتفظ بة هذا العقد او قانون الشركات او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة . وللمديرين ) مجتمعين 

او منفردين ( الحق فى التعامل وإبرام التعاقدات مع وامام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وللمديرين ) مجتمعين فقط ( الحق فى إبرام التعاقدات مع 

المورديين والمقاولين باسم الشركة وكذالك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق 

حسابات والفراج عن راس المال والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف كذلك القتراض و الرهن والبيع و التنازل عن اصول  الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية والتنازل كافه العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذالك لهم  الحق فى التوقيع باسم الشركة على عقود تاسيس الشركات 

التى تساهم فيها الشركة ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر .

2270 - احمد المصيلحى محمد صادق المصيلحى داود  مدير   المقيد برقم قيد    131356   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2019 برقم ايداع   6710 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2019  بــ :  تحديث صلحيات التوقيع 

الخاصة بالشركة : قررت الجمعية إجراء التعديلت التالية على صلحيات التوقيع المؤشر بها بالسجل التجاري 1- 

إضافة السادة التالي إسماءهم بجدول المجموعات بالمجموعة )أ( والمؤشر بها في السجل التجاري ومنحهم كافة 

الصلحيات الخاصة بالمجموعة )أ( - علء عزالرجال محمد العوضي - ماجد موسى فهمي إبراهيم موسى - 

مجدي محمد عبدالرحمن عوض - هشام فرج عامر إسماعيل فايد - نبيل عبدالحليم عبدالهادي السيد 2- إلغاء كافة 

صلحيات التوقيع الخاصة بالستاذ/ محمد أحمد محمد فولي من المجموعة )أ( المؤشر بها بالسجل التجاري نظراً 

لستقالته وذلك مع البقاء على باقي صلحيات التوقيع المؤشر بها بالسجل التجاري كما هي دون أدنى تعديل

2271 - محمد السيد ابراهيم القصراوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131435   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2019 برقم ايداع   6964 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2019  بــ :  تفويض السيد / رضا السيد عبد 

ا والى رقم قومي  26309140102414- مصري - و النسة / ساره محمد السيد ابراهيم القصراوى فى 

التوقيع عن الشركة على كافة المستندات الخاصة بخطابات المرور و كذلك تفويضهم فى  التوقيع على الستدانة و 

القتراض باسم الشركة و التوقيع على الشيكات مجتمعين مع البقاء على كافة الصلحيات و التوقيعات المقررة 

للسيد / محمد السيد ابراهيم القصراوى رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب منفردا عن الشركة .

2272 - احمد محمد جلل محمد عبد ا  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131479   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-02-2019 برقم ايداع   7305 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2019  بــ :  وافق مجلس الداره 

علي تفويض السيد / نائب رئيس مجلس الدارة للقيام بكافه المهام و العمال و السلطات و الصلحيات المخوله 

لرئيس مجلس الداره

2273 - احمد مسعد صلح محمد سليم  مدير   المقيد برقم قيد    131545   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2019 برقم ايداع   7585 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محدوده  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولي اثنين منهم مجتمعين فى هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة ولهم حق 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 وايداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق فى التوقيع 

علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها و لهم الحق فى  تعيين وعزل  مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهم 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.
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2274 - فرح مسعد صلح محمد سليم  مدير   المقيد برقم قيد    131545   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2019 برقم ايداع   7585 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2019  بــ :  

2275 - احمد مسعد صلح محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    131545   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2019 برقم ايداع   7585 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2019  بــ :  

2276 - نورهان مسعد صلح محمد سليم  مدير   المقيد برقم قيد    131545   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2019 برقم ايداع   7585 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2019  بــ :  

2277 - مازن خيرى شاكر مناع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131593   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2019 برقم ايداع   7799 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2019  بــ :  غير تنفيذى - ممثل لمجموعة 

البركة - بدل من السيد / حمد عبدا العقاب - استكمال لدورة المجلس الحالية ) 2020 - 2023 (

2278 - محمد عبد ا محمد موسى  مدير   المقيد برقم قيد    131613   وتم ايداعه بتاريخ    2019-02-18 

برقم ايداع   7869 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2019  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة غير محددة - 

تعديل حق التوقيع عن الشركة ولدى البنوك ليصبح على النحو التالى - يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير 

ولهم منفردان او مجتمعان فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديران منفردان او مجتمعان 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 وغلق حسابات 

و الفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع 

اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

2279 - احمدمحي الدين عبدا شتا عبدالعال  مدير   المقيد برقم قيد    131613   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2019 برقم ايداع   7869 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2019  بــ :  

2280 - كريم هشام محمد عبد المجيد  مدير   المقيد برقم قيد    131828   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2019 برقم ايداع   8630 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل السيد / كريم هشام محمد عبد المجيد والسيد / بدوي محمد حندوقها حسن والسيد / تشينج هوايي 

الشركة  في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللسيد / كريم هشام 

محمد عبد المجيد والسيد / بدوي محمد حندوقها حسن والسيد / تشينج هوايي 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 النوك والمصارف من  سحب وإيداع وفتح حسابات 

والفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 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 أول بعض ما ذكر

2281 - بدوي محمد حندقها حسن  مدير   المقيد برقم قيد    131828   وتم ايداعه بتاريخ    2019-02-24 

برقم ايداع   8630 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2019  بــ :  

2282 - تشينج هوايي  مدير   المقيد برقم قيد    131828   وتم ايداعه بتاريخ    24-02-2019 برقم ايداع   

8630 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2019  بــ :  

2283 - محمد صبحي شهدي علي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    131867   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2019 برقم ايداع   8863 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2019  بــ :  

2284 - طارق مصطفى محمد الشاذلي  مدير   المقيد برقم قيد    131874   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2019 برقم ايداع   8870 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2019  بــ :  
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2285 - محمد نقيب توفيق دهب  مدير   المقيد برقم قيد    131874   وتم ايداعه بتاريخ    2019-02-25 

برقم ايداع   8870 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2019  بــ :  

2286 - عماد عبدالعزيزالمسعودي AMAD ABDULAZIZ AL MSAODI  مدير   المقيد برقم قيد    

131874   وتم ايداعه بتاريخ    25-02-2019 برقم ايداع   8870 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2019  بــ :  

بصفته ممثل شركة/عقار سلوشنز ش.ذ.م.م Aqar Solutions - يكون للمدير السيد / عماد عبدالعزيز 

المسعودى منفردا 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 وللسيد / عماد عبدالعزيز المسعودى  

منفردا حق تمثيل الشركة أمام القضاء والغير . ويكون مسؤل عن إدارتها . 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 جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع  وفتح وغلق حسابات والفراج 

عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات و المنقولت و كل ذلك بأسم  الشركة وضمن أغراضها وله حق 

قبض و دفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود و المشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل .    وللمديرون الثلثة السيد / عماد عبدالعزيز المسعودى  

و السيد / محمد نقيب توفيق دهب  والسيد / طارق مصطفى محمد الشاذلى )مجتمعين أو منفردين( الحق فى تعيين 

وعزل موظفي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم  واجورهم وحق العلقات العامة بالشركة وحق ابرام عقود 

اليجار وفسخها وتوثيقها واثبات تاريخها ولهم كافة الختصاصات الدارية بالشركة , ولهم حق توكيل الغير فى 

كل او بعض ما ذكر كل حسب أختصاصاته.

2287 - خروج  خروج شريك موصى مذكور بالعقد   المقيد برقم قيد    131880   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2019 برقم ايداع   8876 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2019  بــ :  

2301 - كمال عبدالنبى كمال محمد عبدالخالق  مدير   المقيد برقم قيد    132877   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-2019 برقم ايداع   12327 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2019  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة 

غير محددة- يمثل المديران الشركه فى علقتها مع الغير ولهما مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره 

الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه .

وللمديران  محتمعين الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك لهما مجتمعين التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور  التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها 

ولهما مجتمعين الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم 

الشركه ولصالحها ولهما مجتمعين حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه 

والتجاريه وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما 

مجتمعين حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها .

2302 - حافظ طلعت عبد الحافظ حسن  مدير   المقيد برقم قيد    132877   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-2019 برقم ايداع   12327 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2019  بــ :  

2303 - محمد مسعود ابراهيم الديب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78778   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2014 برقم ايداع   31049 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2019  بــ :  ممثل عن شركة بيت الخبرة 

للتاجير التمويلى ) تكنوليس ( منح السيد  / اسامه محمد محمد الصغير بطاقة رقم قومى - 25601011401536 

ذات الصلحيات الممنوحة للسيد المهندس - ابراهيم رشدى محلب محمد ابراهيم كما هى واردة بالسجل التجارى 

فى حالة غيابه .
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2304 - احمد محمود عبدالباقى محمود  مدير   المقيد برقم قيد    132944   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2019 برقم ايداع   12592 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2019  بــ :  - و يباشر المدير وظائفه  لمدة 

غير محددة - يمثل الشركة السيد / احمد محمود عبد الباقي محمود  في علقاتها مع الغير وله  منفرد في هذا 

الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفرد حق التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالها كذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وأستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن 

أغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت بأسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

2305 - كريم محمد محمد حجازي  مدير   المقيد برقم قيد    132953   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-18 

برقم ايداع   12676 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2019  بــ :  قبول استقاله

2306 - وائل محمد ابراهيم ابراهيم عبدا  مدير   المقيد برقم قيد    132953   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2019 برقم ايداع   12676 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2019  بــ :  

2340 - انجى هانى زكى حنا  مدير   المقيد برقم قيد    135020   وتم ايداعه بتاريخ    08-05-2019 برقم 

ايداع   20312 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2019  بــ :  استقالة

2341 - بيتر بسالى نعيم بطرس  مدير   المقيد برقم قيد    135020   وتم ايداعه بتاريخ    2019-05-08 

برقم ايداع   20312 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2019  بــ :  

2342 - ميريت اشرف مراد قيصر  مدير   المقيد برقم قيد    135020   وتم ايداعه بتاريخ    2019-05-08 

برقم ايداع   20312 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة

2343 - ياسر سعيد عبد الحكيم ابو شنب  مدير   المقيد برقم قيد    135030   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2019 برقم ايداع   20322 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2019  بــ :  

2344 - محمد عبدالرحيم محمد محمود  مدير   المقيد برقم قيد    135030   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2019 برقم ايداع   20322 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2019  بــ :  خروج

2345 - يسرى محمد عبد الغنى حسن نوار  مدير   المقيد برقم قيد    135147   وتم ايداعه بتاريخ    

13-05-2019 برقم ايداع   20840 تم التأشير فى تاريخ 13-05-2019  بــ :  

2382 - عمرو السيد انور محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137444   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2019 برقم ايداع   29384 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2019  بــ :  قبول اعتذار

2383 - محمد محمد احمد السبع  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137444   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2019 برقم ايداع   29384 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2019  بــ :  

2384 - عمرو محمد محمد السبع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137444   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2019 برقم ايداع   29384 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2019  بــ :  

2385 - عبد الرحمن محمد محمد السبع  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137444   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-07-2019 برقم ايداع   29384 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2019  بــ :  

2386 - عادل محمود محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    137512   وتم ايداعه بتاريخ    2019-07-16 

برقم ايداع   29650 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2019  بــ :  
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2387 - احمد هشام علي محمد عبد الفتاح  مدير   المقيد برقم قيد    137622   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2019 برقم ايداع   30217 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2019  بــ :  قررت الجمعية إجراء 

التعديلت التالية على صلحيات التوقيع المؤشر بها بالسجل التجاري : إضافة السادة التالي إسماءهم بجدول 

المجموعات بالمجموعة )أ( والمؤشر بها في السجل التجاري ومنحهم كافة الصلحيات الخاصة بالمجموعة )أ( - 

علء عزالرجال محمد العوضي - ماجد موسى فهمي إبراهيم موسى  - مجدي محمد عبدالرحمن عوض - هشام 

فرج عامر إسماعيل فايد - نبيل عبدالحليم عبدالهادي السيد -- إلغاء كافة صلحيات التوقيع الخاصة بالستاذ/ محمد 

أحمد محمد فولي من المجموعة )أ( المؤشر بها بالسجل التجاري  نظراً لستقالته - وذلك مع البقاء على باقي 

صلحيات التوقيع المؤشر بها بالسجل التجاري كما هي دون أدنى تعديل

2307 - محمود ياسر سيد محمود  مدير   المقيد برقم قيد    132953   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-18 

برقم ايداع   12676 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2019  بــ :  و يباشر المديران وظائفهم لمدة غير محددة و 

ذلك بعد التاكد من ان المديرين لم يسبق صدور احكام قضائية ضدهم و بانه لم يسبق صدور احكام عليهم بعقوبة 

جناية او جنحة مخله بالشرف او بعقوبة من العقوبات المشار اليها في المواد )89( , )162( , )163( , )164( 

من قانون الشركات   يمثل المديران الشركة في علقاتها مع الغير و لهما مجتمعين او منفردين في هذا الصدد 

اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته 

التنفيذيه للجمعية العامة   وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة ضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغيرالحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و تمثيل 

الشركة امام الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحره والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الوردات و هيئة 

اتحاد الصناعات المصرية بكافة فروعهم و مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والهيئة العامة للتنميه الصناعية 

والسجل الصناعي وكافة اجهزة المدن العمرانية وادراتها المختلفة وكافة الجهات الحكومية الخري و لهما 

مجتمعين او منفردين حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وايداع و فتح وغلق الحسابات و 

استصدار شهادات و خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و التوقيع علي الشيكات و 

الفراج عن راس المال وحق القتراض و الرهن و كذلك لهما مجتمعين او منفردين حق التوقيع علي عقود الشراء 

و البيع والرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية والراضي و السيارت و المنقولت وكل ذلك باسم الشركة و 

لصالحها , ولهما الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم 

الشركة و لصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل و تسديد كافة السندات الذنيه و التجارية وايرام 

كافة العقود والمشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهما حق توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر

2308 - شروق مصطفى عبدالرحمن نور حمزه  مصفى   المقيد برقم قيد    132962   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-2019 برقم ايداع   12685 تم التأشير فى تاريخ 19-03-2019  بــ :  وفاء ما على الشركة من ديون 

وبيع مال الشركة منقول أو عقارا بالمزاد العلني او بأية طريقة أخرى ما لم ينص فى وثيقة تعيين المصفى على 

إجراء البيع بطريقة معينة

2309 - احمد حسن ابراهيم شوشه  مدير   المقيد برقم قيد    132964   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-19 

برقم ايداع   12687 تم التأشير فى تاريخ 19-03-2019  بــ :  استقالة

2310 - سيد حنفى محمد صالح  مدير   المقيد برقم قيد    132964   وتم ايداعه بتاريخ    19-03-2019 برقم 

ايداع   12687 تم التأشير فى تاريخ 19-03-2019  بــ :  استقالة
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2311 - وليد على محمد على  مدير   المقيد برقم قيد    132964   وتم ايداعه بتاريخ    19-03-2019 برقم 

ايداع   12687 تم التأشير فى تاريخ 19-03-2019  بــ :  ويباشر المدير وظيفته لمدة غير محددة - يمثل المدير 

الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والعمل باسمها فيما عد ما 

احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفذية للجمعية العامة وللمدير  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  وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك  له 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 الذنية والتجارية 

وابرام  كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

2312 - ساره حسين محمد سالم اللحيوى  مصفى   المقيد برقم قيد    132986   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-2019 برقم ايداع   12729 تم التأشير فى تاريخ 19-03-2019  بــ :  مهامها تكون : وفاء ما على 

الشركة من ديون - تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم - بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد 

العلنى او بايه طريقه اخرى ما لم ينص فى وثيقة تعين المصفى اجراءات البيع بطريقه معينه

2313 - ميشيل حليم توفيق فرج  مدير فرع   المقيد برقم قيد    74944   وتم ايداعه بتاريخ    2014-07-01 

برقم ايداع   15829 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2019  بــ :  

2314 - مصطفى محمد نبيل مصطفى أحمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133211   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-03-2019 برقم ايداع   13554 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2019  بــ :  يملك حق التوقيع 

علي معاملت الشركه وتعهداتها  رئيس مجلس الدارة و له منفرد الحق في التعامل باسم الشركه وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع علي 

الشيكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والقتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له منفرد فقط حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها منفرد الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل له منفرد حق التوقيع علي عقود الشتراك في تأسيس الشركات وله حق 

توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ولمجلس الدارة الحق في ان يعيين عدة مديريين أو وكلء 

مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفرد.

2315 - مصطفى ابراهيم السيد محمد دهشان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133620   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-04-2019 برقم ايداع   15076 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2019  بــ :  يملك حق التوقيع عن 

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولرئيس مجلس 

الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او 

مجتمعين وللسيد العضو المنتدب السيد / احمد ابراهيم السيد دهشان العضو المنتدب منفردا له الحق في التعامل 

باسم الشركة او ضمن 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 واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة 

ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة 

ولصالحها 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 او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل اوبعض ما ذكر.
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2316 - هديه رجب متولى ابو داود  مدير   المقيد برقم قيد    134119   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-11 

برقم ايداع   16763 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2019  بــ :  ممثل عن شركة ناينتي ناين للتطوير العقاري 

وادارة المشروعات  )ش.ذ.م.م( ق 159 لسنة 1981                                                                        

يمثل المديرون  الشركه فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركه والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحة  عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه   

وللمديرين  مجتمعين او منفردين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع و فتح حسابات  

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق الفراج عن راس المال الشركة 

المودع بالبنك وحق التوقيع علي عقود القتراض والرهن  وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما الحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم 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  

ولهما مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير 

الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهما مجتمعين فقط حق التوقيع علي 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والعقارات ولهما حق حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر.

2317 - سامر اسماعيل محمود البيك  مدير   المقيد برقم قيد    134119   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2019 برقم ايداع   16763 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2019  بــ :  ممثل عن شركة ناينتي ناين 

للتطوير العقاري وادارة المشروعات  )ش.ذ.م.م( ق 159 لسنة 1981 - ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير 

محددة

2318 - علء محمد شوقى على  مدير   المقيد برقم قيد    134119   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-11 

برقم ايداع   16763 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2019  بــ :  ممثل عن شركة ناينتي ناين للتطوير العقاري 

وادارة المشروعات  )ش.ذ.م.م( ق 159 لسنة 1981 - ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - يمثل المدير   

الشركه فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا 

مااحتفظ به صراحة  عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه   وللمدير منفردا فقط حق التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع و فتح حسابات  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

وحق التوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق التوقيع علي عقود القتراض والرهن وكذلك له الحق 

في التعامل والتوقيع امام شركات التمويل الخاصه والجهات المانحه للقروض وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها  

وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه و فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها كما له حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله في ذلك حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر  

كما له منفردا حق التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وله في هذا الحق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر

2319 - طارق محمد الظاهر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134155   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2019 برقم ايداع   17012 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2019  بــ :  ممثل  عن  جهاز  مشروعات 

الخدمة الوطنية

2320 - محمد عبدالرحمن محمد المنياوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134155   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2019 برقم ايداع   17012 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2019  بــ :  ممثل عن جهاز مشروعات 

الخدمة الوطنية

2321 - جوده إسماعيل محمد سلمة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134155   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2019 برقم ايداع   17012 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2019  بــ :  ممثل عن جهاز مشروعات 

الخدمة الوطنية
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2322 - اسامه احمد عزت فريد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134155   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2019 برقم ايداع   17012 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2019  بــ :  ممثل عن جهاز مشروعات 

الخدمة الوطنية

2323 - خالد محمود حمدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134155   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2019 برقم ايداع   17012 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2019  بــ :  ممثل عن جهاز مشروعات 

الخدمة الوطنية

2324 - محمود محمد فراج على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134155   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2019 برقم ايداع   17012 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2019  بــ :  ممثل لجهاز مشروعات الخدمة 

الوطنية

2325 - عبد الحميد مصطفى عبد الحميد على  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    134155   

وتم ايداعه بتاريخ    11-04-2019 برقم ايداع   17012 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2019  بــ :  

2326 - عادل محمود محمد المرسى ابو العنين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134155   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-04-2019 برقم ايداع   17012 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2019  بــ :  ممثل عن جهاز 

مشروعات الخدمة الوطنية

2327 - ماجد محمد عادل حسن الشامى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134155   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2019 برقم ايداع   17012 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2019  بــ :  ممثل عن جهاز مشروعات 

الخدمة الوطنية

2328 - طاهر دخيل حامد مدكور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134155   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2019 برقم ايداع   17012 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2019  بــ :  ممثل لجهاز مشروعات الخدمة 

الوطنية

2329 - محمد عبد العزيز طه محمد البشارى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134155   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-04-2019 برقم ايداع   17012 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2019  بــ :  ممثل جهاز 

مشروعات الخدمة الوطنية

2330 - يحيى زكريا 

محسب حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134155   وتم ايداعه بتاريخ    11-04-2019 برقم 

ايداع   17012 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2019  بــ :  ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

2331 - وسام حسين عبدالسلم عبدالمؤمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134155   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-04-2019 برقم ايداع   17012 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2019  بــ :  ممثل لجهاز 

مشروعات الخدمة الوطنية

2332 - رامى احمـد فتحـى محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134155   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2019 برقم ايداع   17012 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2019  بــ :  ممثل جهاز مشروعات الخدمة 

الوطنية

2333 - ياسر كمال على أبو مندور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134155   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2019 برقم ايداع   17012 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2019  بــ :  ممثل عن جهاز مشروعات 

الخدمة الوطنية

2334 - سيف السلم عبد الحميد عبد القادر حمزه  مدير   المقيد برقم قيد    78600   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2014 برقم ايداع   30209 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2019  بــ :  تجديد مده مدير الشركة
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2335 - أسامة حمدى إسماعيل محمد يحى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    134469   

وتم ايداعه بتاريخ    21-04-2019 برقم ايداع   18265 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2019  بــ :  تفويض 

السيد المهندس اسامة حمدي اسماعيل رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب في التي : رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب هو من له حق التوقيع منفردا للشركة أمام جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والغير حكومية 

وان يكون له حق التوقيع أمام جميع البنوك المصرية والجنبية منفردا وان يكون له الحق في فتح جميع الحسابات 

البنكية للشركة وله حق التوقيع منفردا على جميع الشيكات والوراق المالية وأن يكون له حق للسحب واليداع من 

كافة  حسابات الشركة بجميع البنوك المصرية و الجبية وان يكون له الحق في القتراض والرهن امام جميع 

البنوك المصرية والجنبية باسم الشركة وان يكون له الحق في التوقيع بصفته رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب للشركة في التعاقد او فسخ التعاقد و عقود البيع و الرهن و اليجار مع جميع الشركات المتعاملة من 

الشركة سواء الحكومية أو غير الحكومية و جميع الشخاص , وان يكون له حق توكيلف أتفويض الغير في جزء 

او كل ما سبق بما يترا? له دوان الرجوع الى مجلس الدارة  .

2336 - عمرو محمد زكى عبد الحميد عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    134574   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-2019 برقم ايداع   18700 تم التأشير فى تاريخ 23-04-2019  بــ :  يمثل المدير الشركة فى 

علقاتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير 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 وغلق حسابات والفراج عن 

راس المال والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وله الحق فى تفويض الغير لدى البنوك 

والمصارف فى كافة المعاملت السابقة  وشراء اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وله حق قبض المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو الجل وله حق توكيل الغير فى كل أو بعض 

ماذكر .   وله حق التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك  باسم الشركة ولصالحها.

2337 - محمد نبيل محمد ابراهيم الدسوقى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    134786   

وتم ايداعه بتاريخ    30-04-2019 برقم ايداع   19528 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2019  بــ :  -  السيد/ 

محمد نبيل محمد إبراهيم الدسوقى رئيس مجلس الدارة مجتمعاً مع السيد / احمد كامل احمد عيسى العضو المنتدب 

التعامل بإسم الشركة وضمن اغراضها مع كافة الجهات والمصالح الرسمية أو الشركات أو الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتوقيع كافة العقود وإجراء كافة 

المعاملت الثابته ضمن غرض الشركة والحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر والحق في 

اجراء كافة المعاملت البنكية من سحب وإيداع وفتح الحسابات والتوقيع علي الشيكات بدون حد أقصي وإصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف .  - السيد/ محمد نبيل محمد إبراهيم 

الدسوقى رئيس مجلس الدارة مجتمعاً مع السيد/ احمد كامل احمد عيسى العضو المنتدب الحق في التوقيع علي 

حق القتراض والرهن باسم الشركة ولصالحها, وأتخاذ كافة إجراءات التسهيلت الئتمانية أمام كافة البنوك 

والمصارف. على الشركة مراعاة سلطات التوقيع والعرض على الجمعية العامة .

2338 - علءالدين ابراهيم عثمان ابو حباجه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    47948   

وتم ايداعه بتاريخ    07-09-2010 برقم ايداع   19917 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2019  بــ :  الموافقة 

على بقاء تشكيل مجلس الدارة الحالى ليكون كما هو بدون تعديل للسنة المالية المنتهية فى 2022/12/31 كما 

وافق السادة اعضاء الجمعية العامه العادية على بقاء اختصاصات السيد / علء الدين ابو حبابه - رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب  من ذوى الخبره كما هى بدون تعديل
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2339 - سرمد أندرى شريدان SARMED ANDRE SHERIDAN  مدير   المقيد برقم قيد    134950   

وتم ايداعه بتاريخ    07-05-2019 برقم ايداع   20021 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2019  بــ :  يمثل 

المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم )مجتمعين او منفردين( فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . ويكون 

 SARMED ANDRE SHERIDAN للسيد / خالد محمد وجيه حسن عاشور والسيد / سرمد أندرى شريدان

والسيد / محمد هشام محمد على سالم )مجتمعين أو منفردين( حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك لهم 

حق التوقيع على عقود الشراء والعقود بكافة أنواعها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم . ويكون للسيد / محمد هشام محمد على سالم والسيدة / رنده حسن حافظ حسنين 

والسيدة / يارا هشام محمد على سالم )مجتمعين أو منفردين( الحق فى تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام كافة 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راس المال 

وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلك الحق فى التوقيع على عقود القتراض والرهن وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك الحق فى كفاله الشركات الخرى أو 

شخص أو كيان أخر ولهما الحق فى تنفيذ ذلك والتوقيع على العقود اللزمة لذلك , وكذلك الحق فى إبرام كافة  

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية .  وللمديرين مجتمعين فقط حق البيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات . وللمديرين مجتمعين أو منفردين الحق فى توكيل وتفويض الغير فى 

كل أو بعض ما ذكر كلً فيما يخصه.
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2346 - ريهام صلح الدين يوسف ابراهيم القاضى  مدير   المقيد برقم قيد    135147   وتم ايداعه بتاريخ    

13-05-2019 برقم ايداع   20840 تم التأشير فى تاريخ 13-05-2019  بــ :  يباشر المديران وظيفتهما لمدة 

غير محددة - يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة 

ولهم منفردين أو مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك 

لهم منفردين أو مجتمعين حق التوقيع على عقود اليجار بما في ذلك عقود ايجار مكاتب ومقرات وفروع الشركة 

وعقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والسيارات ولهم منفردين أو مجتمعين حق شراء وبيع 

السيارات لحساب الشركة بالثمن والشروط التي يراها مناسبة واتخاذ كافة الجراءات والتوقيع منفردين أو 

مجتمعين على كافة المستندات والعقود الزمة لتمام عمليات بيع وشراء السيارات لحساب الشركة والتوقيع 

منفردين أو مجتمعين على جميع العقود اللزمة في هذا الشأن أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق و لهم منفردين 

أو مجتمعين حق إصدار التوكيلت للغير في هذا الشأن للتوقيع على عقود بيع وشراء السيارات باسم الشركة أمام 

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وإنهاء إجراءات تراخيص هذه السيارات باسم الشركة وتجديد التراخيص وكل ما 

يتعلق بتراخيص هذه السيارات أمام إدارات المرور المختصة ولهم منفردين أو مجتمعين الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم منفردين أو مجتمعين حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية و لهم منفردين أو مجتمعين حق ابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم منفردين أو مجتمعين حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.  وللسيدة/ ريهام صلح الدين يوسف إبراهيم القاضي )مديرة الشركة( الحق 

في التوقيع على عقود تعيين العاملين بالشركة وكافة المستندات والوراق والمخالصات والعقود والخطارات 

المتعلقة بعلقة العمل بين الشركة والعاملين و/أو الناشئة عن تلك العلقة وكذلك إخطارات إنهاء خدمة أي منهم 

وفقا لما تراه كل إدارة والتوقيع على استمارات التأمين عليهم .  وتكون سلطات التوقيع أمام البنوك وكذلك التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولصالحها كالتي:  من 

الفئة الولى: 1. خالد حمدي حسن جلل )من غير المديرين( 2. أحمد سويدان سيد محمد الرافعي )من غير 

المديرين(  من الفئة الثانية: 1. يسري محمد عبد الغني حسن نوار )مدير الشركة( 2. وائل فهمي محمد فهمي )من 

غير المديرين( 3. ريهام صلح الدين يوسف إبراهيم القاضي 09/05/1976 – مصر رقم قومي 

27605092100066 )مديرة الشركة( بحيث يكون من صلحية أي شخص من الفئة الولى مجتمعا مع أي 

شخص من الفئة الثانية التوقيع عن الشركة لدى البنوك .  ولي شخص من الفئة الولى مجتمعا مع أي من يسري 

محمد عبد الغني حسن نوار )مدير الشركة( و ريهام صلح الدين يوسف إبراهيم القاضي )مديرة الشركة( توكيل 

او تفويض الغير في كل او بعض سلطات التوقيع أمام البنوك والتعامل مع جميع البنوك والمصارف.

2347 - تامر جمـال انـور عباس  مدير   المقيد برقم قيد    135201   وتم ايداعه بتاريخ    2019-05-14 

برقم ايداع   21004 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2019  بــ :  

2348 - عماد احمد احمد على  مدير   المقيد برقم قيد    135201   وتم ايداعه بتاريخ    14-05-2019 برقم 

ايداع   21004 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2019  بــ :  

2349 - محمد احمد عبدالحليم عبدالعال ابوطالب  مدير   المقيد برقم قيد    135201   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2019 برقم ايداع   21004 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2019  بــ :  
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2350 - محمد سامى محمد فهمى امين  مدير   المقيد برقم قيد    135201   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2019 برقم ايداع   21004 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده 

غير محدده . يمثل المديرون كل من : السيد/تامر جمال أنور عباس و السيد/عماد احمد احمد علي و السيد/ محمد 

احمد عبدالحليم عبدالعال والسيد/ محمد سامى محمد فهمى الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين 

في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به  صراحه عقد الشركة او 

القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية غير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  

ولكل من السيد/عماد احمد احمد احمد مع السيد/ محمد احمد عبدالحليم او السيد/ محمد سامي محمد فهمي مجتمعين 

فقط  والسيد / تامر جمال نور عباس مع السيد/ محمد احمد عبدالحليم عبدالعال او السيد/ محمد سامي محمد فهمي 

مجتمعين فقط الحق في 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  والقتراض والرهن وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية ولهم  الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل ولهم حق توكيل الغير في كل اوبعض ما ذكر

2351 - محمد حسن انور محمد  مصفى   المقيد برقم قيد    135269   وتم ايداعه بتاريخ    2019-05-16 

برقم ايداع   21201 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2019  بــ :  1- وفاء ما علي الشركة من ديون 2- بيع مال 

الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلني او باي طريقه اخري 3- تمثيل الشركة امام القضاء و قبول الصلح و 

التحكيم 4- التعامل مع كافه الجهزة و المصالح الحكومية و غير الحكومية و الدارية 5- التعامل امام الهيئة 

العامة للستثمار و المناطق الحرة و قطاع شركات الموال 6- التعامل امام ماموريات مصلحة الضرائب العامة 

7- التعامل امام السجل التجاري و الغرفة التجارية 8- التعامل امام ماموريات التوثيق "الشهر العقاري" و مكاتبها 

و التعامل مع كافه الجهزه و المصالح الحكوميه و غير الحكوميه و الداريه و التعامل امام الهيئة العامة للستثمار 

و المناطق الحرة و قطاع شركات الموال و امام ماموريات مصلحة الضرائب و التاشير و التعديل و الفسخ امام 

السجل التجاري و الغرفة التجارية و التصديق علي عقود التصفية و الفسخ امام ماموريات التوثيق الشهر العقاري 

و مكاتبها

2352 - لبيب محمد فتحى الهبول  مدير   المقيد برقم قيد    135323   وتم ايداعه بتاريخ    2019-05-19 

برقم ايداع   21400 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2019  بــ :  استقاله

2353 - نورهان عبد الحافظ عبد الرحيم  مدير   المقيد برقم قيد    135323   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2019 برقم ايداع   21400 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2019  بــ :  وتباشر المديره وظائفها لمده 

غير محددة - تمثل المديرة الشركه في علقتها مع الغير ولها منفردة في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه 

و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعية العامة   وللسيده 

نورهان عبدالحافظ عبدالرحيم منفردة الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع  وفتح  وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع 

علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع 

اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها 

ولها الحق في تعيين وعزل ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وبيع 

وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه 

بالنقد او بالجل ولها حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر
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2354 - شريف محمد عبد السلم عرفه  مدير   المقيد برقم قيد    135419   وتم ايداعه بتاريخ    

21-05-2019 برقم ايداع   21765 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2019  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة  . يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و 

التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمدير  

منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن إغراضها إمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و 

قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة إشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و 

التوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات و استصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال 

وكافة صور التعامل مع البنوك و المصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها .  وكذلك للمدير منفردا 

الحق في التوقيع علي عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصوال الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضي 

و السيارات و المنقولت باسم الشركة ولصالحها وللمدير منفردا الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وله منفردا 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 منفردا  

حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر .

2355 - جمال محمد دياب على  مدير   المقيد برقم قيد    135520   وتم ايداعه بتاريخ    23-05-2019 برقم 

ايداع   22181 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2019  بــ :  تعديل الصلحيات لتصبح : يمثل المديران الشركة 

في علقتهما مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين  في هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها 

فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمديران مجتمعين او 

منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والتوقيع علي عقود القتراض والرهن والتوقيع على الشيكات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل والمصارف وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهم حق تحرير توكيل بالشهر العقاري ) توكيل قضائي أو عام شامل أو توكيل خاص أو في تأسيس 

الشركات ( وله في ذلك القرار بالصلح و القرار بالنكار والبراء أمام القضاء

2356 - احمد فتحى ابراهيم احمد  مدير   المقيد برقم قيد    135520   وتم ايداعه بتاريخ    2019-05-23 

برقم ايداع   22181 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2019  بــ :  

2357 - باسم خليل محمود أبو غزالة  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135711   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-2019 برقم ايداع   22808 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2019  بــ :  تمت الموافقة علي التجديد 

لمجلس ادارة الشركة الحالي لمدة ثلث سنوات قادمة

 - 2358

نصر ا شاكر جندى بباوى  مدير   المقيد برقم قيد    135974   وتم ايداعه بتاريخ    03-06-2019 برقم 

ايداع   23751 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2019  بــ :  تحديث صلحيات التوقيع الخاصة بالشركة  قررت 

إضافة السادة التالي  الجمعية إجراء التعديلت التالية على صلحيات التوقيع المؤشر بها بالسجل التجاري   1.

إسماهم بجدول المجموعات بالمجموعة )أ( والمؤشر بها في السجل التجاري ومنحهم كافة الصلحيات الخاصة 

علء عزالرجال محمد العوضي   -ماجد موسى فهمي إبراهيم موسى   -مجدي محمد  بالمجموعة )أ(.  -

عبدالرحمن عوض   -هشام فرج عامر إسماعيل فايد   -نبيل عبدالحليم عبدالهادي السيد   2.إلغاء كافة صلحيات 

التوقيع الخاصة بالستاذ/ محمد أحمد محمد فولي من المجموعة )أ( المؤشر بها بالسجل التجاري  نظراً لستقالته  

و ذلك مع البقاء على باقي صلحيات التوقيع المؤشر بها بالسجل التجاري كما هي دون أدنى تعديل .

2359 - وائل محمد احمد جبر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    136476   وتم ايداعه بتاريخ    2019-06-20 

برقم ايداع   25676 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2019  بــ :  

2360 - عمر محمد عدنان حجيج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136476   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2019 برقم ايداع   25676 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2019  بــ :  استقالة

Page 1005 of 1274 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

2457 - محمد يوسف محمد محمد توفيق عبد الفتاح  مدير   المقيد برقم قيد    140475   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2019 برقم ايداع   41276 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2019  بــ :  - مدير للفروع

2361 - محمد احمد اللو  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136476   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2019 برقم ايداع   25676 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2019  بــ :  -يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة 

ولمجلس الدارة  الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين او مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة أو نائب رئيس مجلس الداره أو العضو المنتدب منفردين او 

مجتمعين الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من فتح وغلق 

الحسابات والسحب واليداع والتوقيع على الشيكات واستصدار الشيكات وشهادات وخطابات الضمان والفراج عن 

راس المال من البنك والقتراض ورهن وشراء اصول الشركه وشراء الممتلكات العقارية والمنقولت والراضى 

والسيارات والتوقيع علي عقود الشراء لكافه اصول الشركه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ضمن صلحياتهم المذكوره عاليه

2362 - وليد محمد عبدالغفار  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    49457   وتم ايداعه بتاريخ    2004-11-23 

برقم ايداع   5992 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2019  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام 

الجهات الرسمية للشريك وليد محمد عبد الغفار منفردا ولة حق القتراض من البنوك باسم الشركة ويحق لة بيع اي 

اصل من اصول الشركة موجودا بها بشرط ان تكون تلك التصرفات لصالح الشركة وضمن اغراضها لصالح 

الشركة وضمن اغراضهاولة الحق في توكيل الغير في كل اوبعض ما ذكرفيما عدا الشركاء الموصيين

2363 - طارق محمد السيد بلتاجي  مدير   المقيد برقم قيد    136775   وتم ايداعه بتاريخ    2019-06-27 

برقم ايداع   26837 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2019  بــ :  

2364 - مازن عبدالرحمن عبدا سالم  مدير   المقيد برقم قيد    136775   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2019 برقم ايداع   26837 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2019  بــ :  

2365 - محمد شحاته عبدا شحاته  مدير   المقيد برقم قيد    136775   وتم ايداعه بتاريخ    2019-06-27 

برقم ايداع   26837 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محدده . 

يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير و لهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  

و للمديرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و 

غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك لهم الحق في تعيين و عزل 

مستخدمي ووكلء الشركه و تحديد مرتباتهم  و اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لهم حق قبض و 

دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات السندات الذنيه و التجارية و ابرام كافة العقود و 

المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل و لهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر . و للسيد / مازن عبد الرحمن عبد ا سالم منفردا الحق في التعامل مع جميع البنوك و المصارف 

من سحب و ايداع و فتح حسابات و غلقها و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع علي 

الشيكات و الفراج عن راس المال ,  و للسيد / طارق محمد السيد بلتاجي و السيد / محمد شحاته عبد ا شحاته و 

السيد / مازن عبد الرحمن عبد ا سالم مجتمعين حق القتراض و الرهن و البيع و كل ذلك باسم الشركة و 

لصالحها و كذلك لهم حق التوقيع علي عقود البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و كل ذلك باسم 

الشركة و لصالحها .

2366 - ربيع احمد سالم  مدير   المقيد برقم قيد    136928   وتم ايداعه بتاريخ    02-07-2019 برقم ايداع   

27359 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2019  بــ :  ويباشر المدير وظائفة امدة سنة تنتهي في 2023-4-19
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2367 - وفاء عبدالرحمن احمد عبدالرحمن  مدير   المقيد برقم قيد    136928   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-2019 برقم ايداع   27359 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2019  بــ :  يتولي إدارة الشركة - يمثل 

المديرالسيدة /وفاء عبد الرحمن احمد عبد الرحمن )مدير اول( وتباشر المدية وظائفها لمدة تنتهي في 

29-6-2022 الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وله الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والتوقيع علي عقود العمل, 

والحق في تعيين وعزل مستخدمى وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق في قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك التعامل مع جميع البنوك بالسحب واليداع والتوقيع علي الشيكات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان  وفتح وغلق حسابات والفراج عن مال الشركة في حدود 50.000 جنيه )

خمسون الف جنيه مصري( كحد أقصي اما ما يزيد عن ذلك فيكون بالموافقة الكتابية من الجمعيات العامة الغير 

عادية للشركة, ول يجوز للمدير ابرام الرهون او البيوع الصول الراسمالية للشركة ال بعد الحصول علي موافقة 

الجمعية العامة الغير عادية للشركة, وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر- يكون السيد/ ربيع 

احمد سالم - مديرا ثان للشركة بذات صلحيات المدير الول بالضافة الي التعامل مع الدارة العامة للمرور بشأن 

السيارات المملوكة للشركة وتجديد التراخيص والفحص الفني واستلم وتسليم جميع الوراق اللزمة لذلك والتعامل 

مع الهيئة العامة للتأمينات الجتماعية. وذلك علي ان يمثل كل من المدير الول السيدة /وفاء عبد الرحمن احمد عبد 

الرحمن والمدير الثاني السيد/ ربيع احمد سالم الشركة منفردين او مجتمعين في علقتها مع الغير.

2368 - احمد عبدالحميد شرف  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92372   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2016 برقم ايداع   11556 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2019  بــ :  

2369 - محمد عبد الغني علي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92372   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2016 برقم ايداع   11556 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2019  بــ :  

2370 - احمد فتحى حسن النويهى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92372   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2016 برقم ايداع   11556 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2019  بــ :  الموافقة على التجديد لمجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات - لرئيس مجلس الدارة و نائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين او منفرديين تمثيل 

الشركة امام الغير و لهم فى ذلك اوسع السلطات لداره الشركة و التعامل باسمها و لهم الحق فى ابرام كافه العقود 

و المعاملت و شراء و بيع جميع المواد و المهمات و البضائع و المنقولت و السيارات و الصول و كل 

الجراءات التى تتعلق بنشاط الشركة و تعيين و عزل الموظفين و تحديد رواتبهم و لهم توكيل الغير فى كل او 

بعض ما سبق و لرئيس مجلس الدارة و  نائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين او منفردين تمثيل الشركة امام 

البنوك و السحب و اليداع و فتح العتمادات و القتراض و الرهن و التوقيع على كافه المستندات البنكيه اللزمة 

لذلك و لهم توكيل الغير فى كل او بعض ما سبق

2371 - تريزا يونجى THERESA JUNGE  مدير   المقيد برقم قيد    137040   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-2019 برقم ايداع   27749 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2019  بــ :  و تباشر المديرة وظائفها لمدة 

غير محددة.-

2372 - بيرتا موزرBIRTE MOSER  مدير   المقيد برقم قيد    137040   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-2019 برقم ايداع   27749 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2019  بــ :  استقالة

2373 - زاهر مهند شعبان  مدير   المقيد برقم قيد    137069   وتم ايداعه بتاريخ    04-07-2019 برقم 

ايداع   27945 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2019  بــ :  تحديث رقم الجواز

2374 - احمد عبد الفتاح عبد الحميد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6054   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2005 برقم ايداع   63 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2019  بــ :  -الموافقه علي تعين السيد  / صلح 

عبد الحليم محمد  صالح مدير للمصنع ومسئول   - امام الجهات الرقابيه ومكاتب العمل والتأمينات الجتماعيه 

وكذلك المنتجات المصنعه  ومطابقتها للمواصفات القياسيه المصريه وصلحيات المنتجات والمسئول امام جميع 

الجهات الرقابيه والطب البيطري وصحه و تموين وامام هيئه الغذاء وجهاز مدينه العبور عن اي مخالفات تحدث 

في مواجهه الجهات المذكوره . الموافقه علي  منح صلحيات لرئيس مجلس اداره الشركه  في التصالح والتنازل 

والقرار والبراءعن  القضايا  و الدعاوي التي ترفع منه اوعليه .
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2375 - عماد مرسى محمد مرسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    137182   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2019 برقم ايداع   28433 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2019  بــ :  

2376 - محمد عبد الجليل حسن فؤاد محمد

 خورشيد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137199   وتم ايداعه بتاريخ    09-07-2019 برقم 

ايداع   28450 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2019  بــ :  استقاله

2377 - يوسف عمرو محمد عبدالجليل خورشد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137199   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-07-2019 برقم ايداع   28450 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2019  بــ :  

2378 - عادل فاروق علي حسين  مصفى   المقيد برقم قيد    137242   وتم ايداعه بتاريخ    2019-07-10 

برقم ايداع   28679 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2019  بــ :  ان يقوم بجميع العمال التي تقتضيها التصفيه و 

علي وجه الخصوص طبقا لنص المادة 145 من اللئحه التنفيذيه للقانون رقم 159 لسنه 1981 - وفاء ما علي 

الشركه من ديون - بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلني او بايه طريقه معينه اخري ما لم ينص في 

وثيقه تعيين المصفي علي اجراء البيع بطريقه معينه - تمثيل الشركه امام القضاء و قبول الصلح و التحكيم

2379 - جمال حسن محمد حسن  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    137444   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-07-2019 برقم ايداع   29384 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2019  بــ :  قبول اعتذار

2380 - محمد يوسف دبور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137444   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2019 برقم ايداع   29384 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2019  بــ :  قبول اعتذار

2381 - نهى محمد سامي مصطفى محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137444   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2019 برقم ايداع   29384 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2019  بــ :  قبول اعتذار

2388 - محمد بن علي بن محمد السبيعي  مدير   المقيد برقم قيد    137808   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2019 برقم ايداع   31007 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2019  بــ :  تحديد صلحيات المديرين على 

النحو التالي : يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة - وللسادة / محمد بن على بن محمد السبيعى , زينب حسن احمد عبد الحميد ) مجتمعين أو منفردين 

( الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وفي  الصلح والقرار والنكار والبراء والطعن بالتزوير في 

جميع القضايا التي ترفع من أو على الشركة وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح 

حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات  والفراج عن رأس 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 تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو 

تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر - وللسيد / خالد شحاتة رزق أبو العل الحق فى التعامل باسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة أشكالهم مع تحمل كافة المسئولية المدنية والجنائية لكافة العمال والمشروعات المسندة للشركة ولصالحها 

وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

2389 - زينب حسن احمد عبد الحميد  مدير   المقيد برقم قيد    137808   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2019 برقم ايداع   31007 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2019  بــ :  

2390 - خالد شحاتة رزق أبو العل  مدير   المقيد برقم قيد    137808   وتم ايداعه بتاريخ    2019-07-25 

برقم ايداع   31007 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2019  بــ :  

2391 - احمد عبد العظيم احمد  مدير   المقيد برقم قيد    65851   وتم ايداعه بتاريخ    24-04-2013 برقم 

ايداع   9497 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2019  بــ :  استقالة
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2392 - مايسه عبدالرحمن فهمى حسين  مدير   المقيد برقم قيد    65851   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2013 برقم ايداع   9497 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2019  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة غير 

محددة - يمثل السيدة/ مايسه عبد الرحمن فهمى حسين المدير المسئول الشركة فى علقتها مع الغير ولة منفردا فى 

هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ بة صراحة عقد الشركة او القانون او 

لئحتة التنفذية للجمعية العامة ولة 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 والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان 

وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها 

وضمن اغراضها وكذلك لة حق التوقيع على عقود الشراء والبيع باسم ولصالح الشركة ولة الحق فى تعيبن وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولة حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات  والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد 

اوبالجل ولة حق توكيل او تفويض الغير فى كل اوبعض ماذكر

2393 - المليجي علي المليجي علي محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    138066   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-2019 برقم ايداع   31973 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2019  بــ :  

2394 - سعيد شداد SAID  CHADDAD  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    138111   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-08-2019 برقم ايداع   32205 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2019  بــ :  استقالة

2395 - ايلى ديب الديب Elie Dib EL dib  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    138111   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-08-2019 برقم ايداع   32205 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2019  بــ :  استقالة

2396 - باتريك شاربيل شداد PATRICK CHARBEL CHADDAD  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   

المقيد برقم قيد    138111   وتم ايداعه بتاريخ    01-08-2019 برقم ايداع   32205 تم التأشير فى تاريخ 

01-08-2019  بــ :  - يكون للسيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب كافة الصلحيات اللزمة لتمثيل 

الشركة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع بإسمها ونيابة عنها, بما فى ذلك على سبيل المثال ل 

الحصر الحق فى تعيين الموظفين وعزلهم وتحديد رواتبهم وإبرام العقود وإتمام المعاملت التى تشملها أغراض 

الشركة, وفتح الحسابات البنكية والسحب منها واليداع فيها والتوقيع على الشيكات والعتمادات المستندية 

وخطابات الضمان , وشراء وبيع كافة البضائع اللزمة لنشاط الشركة من أثاث ومكاتب وأجهزة وسيارات 

وترخيصها لدى الجهات المعنية , وإبرام عقود القروض , وله الحق فى التوقيع على كافة العقود والوراق بما فيها 

على سبيل المثال البيع واليجار والرهن أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق كما يكون له الحق فى منح 

التوكيلت أو التفويضات للغير لمباشرة أى من اختصاصاته اللزمة لتمثيل الشركة والتوقيع باسمها أمام أى جهة 

حكومية أو غير حكومية .

2397 - سندرا شداد SANDRA  CHADDAD  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    138111   وتم 

ايداعه بتاريخ    01-08-2019 برقم ايداع   32205 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2019  بــ :  

2398 - ناجى جهاد الحداد Naji Jihad Al Haddad  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    138111   

وتم ايداعه بتاريخ    01-08-2019 برقم ايداع   32205 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2019  بــ :  

2399 - جيهان جهاد بو خليل Jihane Jihad Bou Khalil  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

138111   وتم ايداعه بتاريخ    01-08-2019 برقم ايداع   32205 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2019  بــ 

  :

2400 - جوزف ايلى العقيقى Joseph Elie AlAkiki  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    138111   

وتم ايداعه بتاريخ    01-08-2019 برقم ايداع   32205 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2019  بــ :  
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2403 - ناجى اميل موسى دميان  مدير   المقيد برقم قيد    138395   وتم ايداعه بتاريخ    2019-08-07 

برقم ايداع   33439 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2019  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير ولة 

منفردا هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ بة صراحه عقد الشركه او 

القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذالك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راس المال والقتراض 

والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذالك باسم الشركة وضمن اغراضها ولة الحق فى الشراء وتعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولة حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافه السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولة حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر وكل ذالك باسم الشركة وضمن اغراضها  .

2404 - ألوين دينش جون كراستا Alwyn Crasta  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    138524   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-08-2019 برقم ايداع   33764 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2019  بــ :  استقالة

2405 - مأمون عبد ا على عثمان Mamoon Abdullah Ali Othman  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم 

قيد    138524   وتم ايداعه بتاريخ    18-08-2019 برقم ايداع   33764 تم التأشير فى تاريخ 

AGRINV SPC RSC  18-08-2019  بــ :  ممثل  عن شركة اغريانف اس بي في ريستركتد ليمتد

Limited - مع بقاء صلحيات مجلس الدارة كما هى بالسجل التجارى

2406 - سيف ا محمد أمين محمود فكري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    138524   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-08-2019 برقم ايداع   33764 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2019  بــ :  ممثل  عن شركة 

AGRINV SPC RSC Limited اغريانف اس بي في ريستركتد ليمتد

2407 - محمد سومر نصوح اجليقين MHD SOMAR NASSOUH AJALYAQIN  عضو مجلس ادارة   

المقيد برقم قيد    138524   وتم ايداعه بتاريخ    18-08-2019 برقم ايداع   33764 تم التأشير فى تاريخ 

AGRINV SPC RSC   18-08-2019  بــ :  ممثل عن شركه اغريانف اس بي في ريستركتد ليمتد

Limited

2408 - امل سيد زوام عمر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    138918   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2019 برقم ايداع   35475 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2019  بــ :  

2409 - دلل احمد راشد قمحاوى احمد سيد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    138918   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-08-2019 برقم ايداع   35475 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2019  بــ :  

2410 - خالد سعداوى خضر عمر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    138918   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2019 برقم ايداع   35475 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2019  بــ :  

2411 - اكرم سمير فارس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    139133   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2019 برقم ايداع   36273 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2019  بــ :  استقالة

2412 - جورج صبحي ابراهيم خليل ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    139133   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-09-2019 برقم ايداع   36273 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2019  بــ :  - مع البقاء على 

كافة الختصاصاتالواردة بالسجل التجارى ا=لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب لمدة ثلث سنوات اعتبارا من 

تاريخ انعقاد الجمعية

2413 - هانى بطرس فهمى بطرس  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    139133   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2019 برقم ايداع   36273 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2019  بــ :  

2414 - ريمون صبحي زكي سلمه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    139133   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2019 برقم ايداع   36273 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2019  بــ :  

2415 - عماد رمزى معوض حسب ا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    139133   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2019 برقم ايداع   36273 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2019  بــ :  استقالة

2416 - حاتم اسماعيل صبري عبد اللطيف زعزوع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    139290   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-09-2019 برقم ايداع   36943 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2019  بــ :  ممثل عن 

شركة بي انفستمنتس القابضة
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2417 - محمد حازم عادل محمد فتح ا بركات  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    

139290   وتم ايداعه بتاريخ    05-09-2019 برقم ايداع   36943 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2019  بــ 

:  ممثل عن شركة بي انفستمنتس القابضة

2418 - امجد فؤاد محمد سلطان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    139290   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2019 برقم ايداع   36943 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2019  بــ :  

2419 - مصطفى عبد السلم مصطفى النور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    139290   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-09-2019 برقم ايداع   36943 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2019  بــ :  ممثل عن شركة بي 

انفستمنتس القابضة

2420 - يحيى احمد حسين عبد المجيد عمر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    139290   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-09-2019 برقم ايداع   36943 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2019  بــ :  ممثل عن شركة بي 

انفستمنتس القابضة

2421 - امجد انور حسن المفتى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    139290   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2019 برقم ايداع   36943 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2019  بــ :  

2422 - عمر نهاد يوسف التمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    139290   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2019 برقم ايداع   36943 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2019  بــ :  ممثل عن شركة بي انفستمنتس 

القابضة

2423 - أحمد أسامة أحمد قاسم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    139290   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2019 برقم ايداع   36943 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2019  بــ :  

2424 - جلل أبو غـزالة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    139290   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2019 برقم ايداع   36943 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2019  بــ :  تعديل صلحيات التوقيع عن 

الشركة لتصبح علي النحو التالي : يملك السيد / جلل ابو غزالة  - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد 

/ امجد فؤاد محمد سلطان - عضو مجلس الدارة )مجتمعين( حق التوقيع عن الشركة بدون حدود مالية قصوى 

امام البنوك والمصارف المحلية والجنبية والعقود ومعاملت الشركة مع الغير و كفالة الغير و الرهن والقتراض 

وبيع اي اصل من اصول الشركة ولرئيس مجلس الدارة فقط حق تمثيل الشركة امام القضاء , ولهم الحق في 

تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

2425 - باسم خليل محمود أبو غزالة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    139290   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2019 برقم ايداع   36943 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2019  بــ :  استقاله

2426 - شركة دى ميديا لتنظيم المعارض والمؤتمرات ش. ذ. م .م 

 D- M EDIAA DVERTISING  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    139417   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2019 برقم ايداع   37417 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2019  بــ :  ويمثلها عضو

 - 2427

ايمن حمدى حسن عبد الجواد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    139417   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2019 برقم ايداع   37417 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2019  بــ :  
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2428 - عابدين ابراهيم فيصل سالمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    139417   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2019 برقم ايداع   37417 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2019  بــ :  وافق المجلس علي تعديل حق 

التوقيع عن الشركة او السحب من حسابات الشركة بالبنوك داخل وخارج جمهوريه مصر العربية والنظر في 

تفويض من يمثل الشركة في التوقيع علي ما تبرمها من عقود وتعاملت كالتي : 1- بالنسبة للقرار حق التوقيع 

وتمثيل الشركة في تعاملتها وما تبرمه من عقود فقد قرر مجلس ادارة الشركة الموافقة على التي : يكون حق 

تمثيل الشركة كالتالي : السيد / عابدين إبراهيم فيصل سالمان عريضة رئيس مجلس الدارة   أو السيد/ أحمد 

رجائي إبراهيم بسيوني عضو المنتدب تنفيذي أو السيد / ممثل شركة دي ميديا لتنظيم المعارض والمؤتمرات ش.

ذ.م.م بصفته )عضو منتدب ( لهم الحق مجتمعين او منفردين في تمثيل الشركة في علقتها مع الغير وتمثيل 

الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وهيئه التأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب وجميع اجهزه 

المدن الجديدة والجهات الدارية ولهم في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما 

احتفظ به صراحة في عقد الشركة او نظامها الساسي او القانون او اللئحة التنفيذية للجمعية العامة ولهم الحق 

مجتمعين او منفردين في التوقيع علي تعاقدات الشركة وابرام العقود باسم الشركة ) بدون حد اقصي ( ولهم الحق 

مجتمعين او منفردين في التوقيع علي كافه المحررات الرسمية والعقود وعقود تعديل الشركة وعقود الشتراك في 

شركات اخري وعقود تأسيس شركات جديده او الندماج مع شركات اخري ولهم الحق مجتمعين أو منفردين في 

ابرام عقود المعاوضة كل عقد علي حدة - كما لهم الحق مجتمعين في شراء وبيع ورهن الصول الثابتة وبدون حد 

اقصي ) العقارات والراضي والمباني ( وجميع الصول المنقولة والسيارات ولهم الحق منفردين او مجتمعين في 

تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر - للعضو المنتدب التنفيذي السيد / أحمد رجائي ابراهيم بسيوني 

منفردا الحق في تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم او تعديلها 

سواء بالزيادة أو النقصان والتعاقد معهم وتجديد التعاقد واصدار واعتماد اللوائح الدارية والمالية ونظم العمل 

الخاصة بالشركة واصدار واعتماد القرارات الدارية والتنفيذية اللزمة لحسن سير العمل بالشركة وله الحق منفرد 

في فتح مقرات وافرع جديده لشركة وابرام عقود اليجارات وتراخيص السيارات وايه تراخيص اخري وتجديد 

تلك التراخيص وله الحق في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر 2- بالنسبة لقرار حق التعامل مع 

البنوك يكون بتوقيعين مجتمعين احدهما توقيع اول لي من : السيد/ عابدين ابراهيم فيصل سالمان عريضة رئيس 

مجلس الدارة أو السيد / احمد رجائي ابراهيم بسيوني العضو المنتدب التنفيذي مجتمعا مع توقيع ثان لي من : 

السيد / ممثل شركة دي ميديا لتنظيم المعارض والمؤتمرات ش.ذ.م.م بصفته ) عضوا منتدبا ( أو السيد / شريف 

فتحي عبد الجواد مدير حسابات الشركة ولهم الحق في التوقيع علي عقود الستدانة والتسهيلت الئتمانية والتعامل 

مع البنوك داخل وخارج جمهوريه مصر العربية والفراج عن رأسمال الشركة من البنك والقتراض من البنوك 

داخل وخارج جمهوريه مصر العربية ) بدون حد اقصي ( وكافة التعاملت البنكية في اليداع والسحب وفتح 

الحسابات واستخراج خطابات الضمان ولهم الحق منفردين أو مجتمعين في تفويض او توكيل الغير في كل او 

بعض ما ذكر كل في حدود صلحيته

2429 - شركة سيراميكا كليوباترا جروب ويمثلها عضو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    139417   وتم 

ايداعه بتاريخ    10-09-2019 برقم ايداع   37417 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2019  بــ :  

2430 - احمد رجائي ابراهيم بسيوني  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    139417   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2019 برقم ايداع   37417 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2019  بــ :  تنفيذى

3004 - محمود محمد حسين السمين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69613   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2013 برقم ايداع   24118 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2021  بــ :  ممثل عن مصرف ابو ظبى 

السلمى - مصر - انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة قادمة مدتها ثلث سنوات - على ان تظل كافة 

الصلحيات الممنوحة لرئيس مجلس الدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب كما هي بالسجل التجاري.

3005 - محمد يحيي صبحي اميري  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    69613   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2013 برقم ايداع   24118 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2021  بــ :  والعضو المنتدب - ممثل عن 

مصرف ابو ظبى السلمى - مصر

3006 - جيهان مصطفى توفيق محمود الشناوى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    69613   

وتم ايداعه بتاريخ    13-11-2013 برقم ايداع   24118 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2021  بــ :  مستقل
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2431 - ايمن السيد محمد اسماعيل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    87555   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-2015 برقم ايداع   31521 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2019  بــ :  -  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية لكل من السيد / ايمن السيد محمد اسماعيل و السيد / محمد مختار الجيوشي 

الوحش والسيد / محمد صبيح محمد زريق  بحد ادني اثنين منهم مجتمعين ولهم في هذا الصدد حق التوقيع عن 

الشركة ولهم الحق في اجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين ووقف 

وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافآتهم وقبض  ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد 

او بالجل كما لهم الحق في شراء وبيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والعقارات والراضي 

والسيارات والتوقيع علي تلك العقود امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق كما لهم الحق في تمثيل الشركة امام 

الغير والتوقيع عن الشركة و التعامل بإسمها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والرسمية والوزارات 

والجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة 

والجنسية ومصلحة الجمارك ووزارة السياحة والسجل التجاري والشهر العقاري والغرفة التجارية ومصلحة 

الضرائب والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للصادرات والواردات وجميع 

السفارات والقنصليات داخل وخارج جمهورية مصر العربية والموانئ والمطارات وكافة الجهزة التابعة للحياء 

بكافة محافظات الجمهورية واستخراج كافة التراخيص الخاصة بالشركة اما بالنسبة لعمال البنوك من فتح 

الحسابات بإسم الشركة امام جميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية او الخارج من حق السحب واليداع 

والتوقيع علي الشيكات والتوقيع علي عقود القرض والرهن والبيع والشراء فتكون بحد ادني اثنين منهم مجتمعين 

كما لهم الحق منفردين في  توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر - تعيين السيد الستاذ / محمد مختار 

الجيوشي الوحش - مديرآ مسئول عن الشركة امام وزارة السياحة من الناحية السياحية طبقآ لتعليمات وزارة 

السياحة واشتراطاتها .

2432 - الء على زايد محمد زايــد  مدير   المقيد برقم قيد    139590   وتم ايداعه بتاريخ    2019-09-15 

برقم ايداع   38141 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2019  بــ :  

2433 - صلح الدين على زايد محمد زايد  مدير   المقيد برقم قيد    139590   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2019 برقم ايداع   38141 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2019  بــ :  

2434 - على زايد محمد زايد  مدير   المقيد برقم قيد    139590   وتم ايداعه بتاريخ    15-09-2019 برقم 

ايداع   38141 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2019  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة.

2435 - يحيي محمد عبد الستار نصار  مدير   المقيد برقم قيد    139761   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2019 برقم ايداع   38791 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2019  بــ :  

2436 - نهاد عمر عبد الرازق طنطاوي  مدير   المقيد برقم قيد    139761   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2019 برقم ايداع   38791 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده 

غير محدوده  المديرون الشركه في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات 

لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه 

العامه وللمديرين مجتمعين او منفردين 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 والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات و استصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج على راس المال وكل ذلك باسم الشركه وضمن 

اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه 

والراضي والسيارات والمنقولت والتوقيع على عقود تعديل وعقود تاسيس الشركات 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 توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

2437 - محمد اسامه السيد محمد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    139939   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2019 برقم ايداع   39371 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2019  بــ :  
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2438 - اشرف ذكى اخنوخ  تحميل   المقيد برقم قيد    139967   وتم ايداعه بتاريخ    22-09-2019 برقم 

ايداع   39534 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2019  بــ :  قرر مجلس الدارة اعطاء حق التوقيع المشترك لى 

اثنين من السادة :- السيد / كريم ابراهيم خليل شوشة  - السيد / اشيل استراجاليس - السيد اشرف زكى اخنوخ  

للتوقيع على اى مستندات تلزم الشركة امام الجهات الحكومية والقانونية . وكذلك حق التوقيع على المستندات 

الخاصة بالموال والبنوك والماليات وعقود القروض والرهن امام الجهات الرسمية وغير الرسمية كما لهم حق بيع 

وشراء السيارات واصول باسم الشركة والتوقيع عنها امام ماموريات الضهر العقارى ولهم توكيل الغير فى كل او 

بعض هذه الختصاصات  – استقالة السيد / إبراهيم خليل شوشة

2439 - تانيا ابراهيم خليل شوشه  تحميل   المقيد برقم قيد    139967   وتم ايداعه بتاريخ    2019-09-22 

برقم ايداع   39534 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2019  بــ :  استقالة

2440 - رومانى متشو فارس داود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    140067   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2019 برقم ايداع   39852 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2019  بــ :  

2441 - شادى محمد سمير سيد محمد القرشى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    140067   وتم 

ايداعه بتاريخ    24-09-2019 برقم ايداع   39852 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2019  بــ :  استقاله

2445 - عماد الدين عبد الراضي عبد

الرحيم علي  مدير   المقيد برقم قيد    140081   وتم ايداعه بتاريخ    24-09-2019 برقم ايداع   39866 تم 

التأشير فى تاريخ 24-09-2019  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين  

فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحه عقد الشركه أو 

القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامة.  وللمديرين منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه 

اشكالهم ولهم حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و ايداع والتوقيع على الشيكات وفتح و غلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و حق الفراج عن 

راس المال وكل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء و القتراض 

و الرهن و البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و المنقولت باسم الشركة و 

لصالحها وله الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع 

المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و 

الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد و بالجل و لهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر.

2446 - -  خروج شريك موصى مذكور بالعقد   المقيد برقم قيد    128004   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2018 برقم ايداع   50254 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2019  بــ :  

2447 - نسمة عبد الهادي احمد مشهدي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    128004   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2018 برقم ايداع   50254 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2019  بــ :  

2448 - مى محمد على متولى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    140181   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2019 برقم ايداع   40241 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2019  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكه  المتضامنه وهى السيده / مي محمد علي متولي ولها منفرده الحق  فى 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها 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 حسابات 

و الفراج عن راس المال و التوقيع على الشيكات واستصدارشهادات و خطابات و الضمان وكافة صور التعامل 

مع  جميع البنوك والمصارف ولها حق التوقيع على عقود الشراء وعقود القتراض  ولها  حق التوقيع على عقود 

البيع و التنازل و الرهن بكافة انواعه  لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و المنقولت 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها مع النفس او الغير  ولها  حق التعاقد مع النفس او الغير ولها  

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولها  حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولها حق توكيل او تفويض الغير  في كل اوبعض ما ذكر
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2449 - محمد السيد محمد حجازى  مدير عام   المقيد برقم قيد    131495   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2019 برقم ايداع   7371 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2019  بــ :  يباشر المديرين وظائفة لمده غير 

محددة - يمثل المديرين الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفرداً أو مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او للئحته التنفيذية للجمعية العامة.  

ولكلً من السيد / محمد السيد محمد حجازى ) مدير عام( والسيد/ أحمد السيد محمد أحمد )نائب المدير العام( 

منفردين أو مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح وغلق حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات 

والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار خطابات و شهادات الضمان 

وبيع اصوللشركة ومملتكها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت والتوقيع لدى الشهر العقارى وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر

2450 - محمد حسام سعد عبد البصير مهنى  مدير   المقيد برقم قيد    131495   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2019 برقم ايداع   7371 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2019  بــ :  استقالة

2451 - احمد السيد محمد احمد  نائب   المقيد برقم قيد    131495   وتم ايداعه بتاريخ    17-02-2019 برقم 

ايداع   7371 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2019  بــ :  المدير العام

2452 - اسماعيل صبحى عبدالفتاح سلم  مدير   المقيد برقم قيد    59598   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2012 برقم ايداع   15212 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2019  بــ :  خروج من الشركة

2453 - هوج كاشوه HuguesCachot  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52191   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-2011 برقم ايداع   9768 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2019  بــ :  وممثل لشركة اجرانا فروت اس 

ايه اس

2454 - جوليان كافيجيولي JULIEN CAVIGIOLI  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52191   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-06-2011 برقم ايداع   9768 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2019  بــ :  ممثل عن شركة 

اجرانا فروت اس اية اس

2455 - عمرو السيد  رشاد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52191   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-2011 برقم ايداع   9768 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2019  بــ :  - ممثل عن نماء انفيزتمنتس 

هولدنج ليمتد .

2458 - شريف سامح عبد ا باهى  مدير   المقيد برقم قيد    140475   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-02 

برقم ايداع   41276 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة. 

يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . 

وللسيد /محمد يوسف محمد محمد توفيق عبدالفتاح  والسيد / شريف سامح عبدا باهي مجتمعين أو منفردين الحق 

في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وتمثيلها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و الهيئات والمؤسسات والجهات الدارية وغير ادارية والهيئة 

العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والجمارك وكافة الجهات الرقابية وحق التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وغلقها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع 

علي الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها و كذلك لهما 

حق التوقيع علي عقود الشركة والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والسيارات وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل 

او بعض ما ذكر.

2459 - احمد جلل احمد عبدالمجيد  مدير   المقيد برقم قيد    140594   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-07 

برقم ايداع   41779 تم التأشير فى تاريخ 07-10-2019  بــ :  

Page 1015 of 1274 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

2460 - شادى مدحت عمرابو المعزه  مدير   المقيد برقم قيد    140594   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2019 برقم ايداع   41779 تم التأشير فى تاريخ 07-10-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة

2461 - محمد محمد حسن ابو زيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    140634   وتم ايداعه بتاريخ    

08-10-2019 برقم ايداع   41991 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2019  بــ :  خروج - استدراك الخطأ الوارد 

بتاريخ 28 / 9 / 2020

2462 - شريف السيد محمد محمد باغه  مدير   المقيد برقم قيد    133252   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2019 برقم ايداع   13684 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2019  بــ :  

2463 - عاطف سمير محمد محمد سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    133252   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2019 برقم ايداع   13684 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2019  بــ :  

2464 - مي مصطفي عبد العزيز عبدالغفار  مدير   المقيد برقم قيد    133252   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2019 برقم ايداع   13684 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2019  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة - يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير و لهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع 

السلطات لداره الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة.  و للمديرين مجتمعين او منفردين 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 . وللمديران 

عاطف سمير محمد ومى مصطفى عبد العزيز مجتمعين التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع 

و فتح و غلق الحسابات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و كافه صور التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف و التوقيع على الشيكات و الفراج عن رأس المال و حق الفتراض و الرهن و كل ذلك باسم الشركه و 

لصالحها و كذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و لهما 

الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء لركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركه و لصالحها و 

لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع تسديد كافة السندات الذنيه و التجارية و ابرام كافة العقود و 

المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل 

او بعض ماذكر

2465 - محمد طه عبد العظيم اسماعيل

 قطوطه  مدير   المقيد برقم قيد    140697   وتم ايداعه بتاريخ    09-10-2019 برقم ايداع   42220 تم 

التأشير فى تاريخ 09-10-2019  بــ :  يمثل مدير الشركة السيد / محمد طه عبد العظيم اسماعيل قطوطة ) 

منفردا ( الشركةفى علقاتها مع الغير وله فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا 

ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامه وللمدير منفردا الحق فى التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح  وغلق 

الحسابات  والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات 

الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر.

 - 2466

اسماعيل السيد على اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    140865   وتم ايداعه بتاريخ    13-10-2019 برقم 

ايداع   42728 تم التأشير فى تاريخ 13-10-2019  بــ :  

2467 - اسامه نصر الدين هاشم الشافعي  مدير   المقيد برقم قيد    140865   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2019 برقم ايداع   42728 تم التأشير فى تاريخ 13-10-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة .

2468 - الحسين بن ابراهيم بن على ابو

حاوى  مدير   المقيد برقم قيد    140865   وتم ايداعه بتاريخ    13-10-2019 برقم ايداع   42728 تم 

التأشير فى تاريخ 13-10-2019  بــ :  
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2469 - محمود السيد على اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    140865   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-13 

برقم ايداع   42728 تم التأشير فى تاريخ 13-10-2019  بــ :  

2470 - ياسر الدسوقى عطية سالم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    140945   وتم 

ايداعه بتاريخ    14-10-2019 برقم ايداع   43077 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2019  بــ :  استقالة

2472 - سمير صبرى محمد امين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    140945   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-10-2019 برقم ايداع   43077 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2019  بــ :  للسيد / رئيس مجلس 

الدارة منفردا حق الصلح والقرار والنكار والبراء في القضايا المقامة من او ضد الشركة وحق توكيل الغير في 

ذلك وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها - يكون لكل من السيد / سمير صبرى محمد أمين رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب والسيد / مصطفي محمود امام محمد المدير المالى مجتمعين حق التوقيع عن الشركة امام كافة 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والحق في اجراء كافة العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض الشركة وتوقيع 

وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وحق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والعقارات والراضي والتوقيع 

على تلك العقود امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وحق فتح حسابات باسم الشركة امام البنوك واغلقها 

والسحب واليداع وفتح العتمادات المستندية وخطابات الضمان والقروض قصيرة الجل وحق تعيين عدة مديرين 

او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين ولهما حق توكيل الغير فى كل 

او بعض ما ذكر من سلطات واختصاصات ويمثل السيد / رئيس مجلس الدارة منفردا الشركة امام الغير - يكون 

بيع السيارات وحق اصدار توكيلت رسمية عامة او خاصة للغير تبيح لهم بيع السيارات للنفس او الغير وحق 

التوقيع عن الشركة على عقود تاسيس الشركات وتعديلها بقرار من مجلس الدارة - يكون بيع الصول الثابته 

والعقارات والرهن والقروض طويلة الجل بقرار من الجمعية العامة للشركة

2473 - هيثم مصطفى رضا عبد الوهاب الشناوي  مصفى   المقيد برقم قيد    140992   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2019 برقم ايداع   43271 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2019  بــ :  تمثيل الشركة أمام كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية .  - حق التوقيع والدارة وكذلك كافة السلطات والصلحيات المقررة قانوناً .  - وفاء ما 

على الشركة من ديون والتزامات .  - بيع مال الشركة منقولً أو عقاراً بالمزاد العلني أو بأية طريقة أخرى .  -  

تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم .   - له الحق في إبرام التعاقدات اللزمة مع المكاتب المهنية 

المتخصصة للحصول على مخالصات من مصلحة الضرائب والتأمينات الجتماعية والتعاقد مع المحامين – إذا 

تطلب المر ذلك .  - له الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر.

2474 - علء الدين محمد تهامي عمران

 عبدالمتجلي الشريف  مدير   المقيد برقم قيد    141003   وتم ايداعه بتاريخ    15-10-2019 برقم ايداع   

43282 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2019  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا 

الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او 

لئحته التنفيذية ل لجمعية العامة . 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 حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك 

له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد وتسديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع  كانة التلدات الوذنية والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توکيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

Page 1017 of 1274 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

2475 - خالد محمد صغير محمود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    141049   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2019 برقم ايداع   43479 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2019  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين لهم منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها 

أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطـاع الـعـام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولـهـم 

مجتمعين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف مـن سـحب و ايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافـة صـور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصـول 

الشركة وممتلكاتها  العقارية والراضي والسيارات و المنقولت باسم الشركة و لصالحها ولهم الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيـع وتحويـل وبيـع 

وتسديد كافـة السندات الذنيـه والتجارية وابـرام كافـة العقـود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل اوتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

2476 - محمد حسين توفيق طه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    141049   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2019 برقم ايداع   43479 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2019  بــ :  تعديل صفة الشريك الي شريك 

متضامن

2484 - اسلم محمد عبد القادر محمد نور  مدير   المقيد برقم قيد    141693   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2019 برقم ايداع   45799 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهما مجتمعان او منفردان في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة . وللمديرون مجتمعان او منفردان الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية  وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة إشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والتوقيع علي الشيكات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان  والقتراض والرهن وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 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 الغير في كل أو بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها.

2485 - تامر نصر الدين محمود سالم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    141693   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2019 برقم ايداع   45799 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2019  بــ :  

2486 - حسن محسن حسن على حسين  مدير   المقيد برقم قيد    142031   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2019 برقم ايداع   47013 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2019  بــ :  استقالة

2487 - محمد محسن حسن على  مدير   المقيد برقم قيد    142031   وتم ايداعه بتاريخ    2019-11-05 

برقم ايداع   47013 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2019  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة

2488 - احمد فتوح احمد عفيفى الجمال  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    125555   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2018 برقم ايداع   40516 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2019  بــ :  
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2489 - احمد عبد الغنى اسماعيل يوسف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    125555   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2018 برقم ايداع   40516 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2019  بــ :  لرئيس مجلس الدارة ونائب 

رئيس مجلس الدارة والعضو النتدب مجتمعين او منفردين  الحق في التعامل باسم الشركة وتمثيل الشركة امام 

جميع المصالح الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والتوقيع 

امام مصلحة الشركات والهيئة العامة للستثمار وهيئة سوق المال والشهر العقاري والسجل التجاري والغرفة 

التجارية ومصلحة الضرائب وتمثيل الشركة في تأسيس المشروعات وتمثيل الشركة داخل وخارج مصر وله الحق 

في إبرام العقود مع الغير ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم 

حق قبض ودفع المبالغ ولهم في سبيل ذلك اوسع السلطات ولهم الحق في توكيل او تفويض الغير في بعض اوكل 

ما سبق . ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب احمد فتوح احمد عفيفي الجمال مجتمعين أو لنائب رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب احمد عبد الفتاح عطيه عبد العال والعضو المنتدب احمد فتوح احمد عفيفي الجمال 

مجتمعين الحق في السحب وايداع امام البنوك وفتح حسابات وتوقيع الشيكات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وتوقيع وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم في سبيل ذلك اوسع السلطات ولهم الحق في توكيل او تفويض الغير في 

بعض اوكل ما سبق . اما فيما يخص بيع اصول الشركة او الرهن فيشترط موافقه الجمعيه العامه .

2490 - محمود ابراهيم فتوح رضوان  مدير   المقيد برقم قيد    142352   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2019 برقم ايداع   48207 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2019  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة - يمثل المدير السيد / محمود إبراهيم فتوح رضوان الشركة في علقتها مع الغير وله منفرداً  في هذا 

الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمدير منفرداً الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات  الحكومية  وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة إشكالهم وكذلك التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن 

والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في الشراء  وتعيين 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 او بالجل وله 

حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها

2491 - جيا تينج JIA TENG  مدير   المقيد برقم قيد    142410   وتم ايداعه بتاريخ    2019-11-14 

برقم ايداع   48440 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2019  بــ :  

2492 - وانغ يوجيان WANG YUJIAN  مدير   المقيد برقم قيد    142410   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2019 برقم ايداع   48440 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة  . يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة وللسيد/ جيا تينج JIA TENG  منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات  وإستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت بأسم 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 وابرم كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.  وللسيد/ وانغ يوجيان WANG YUJIAN حق 

إدارة العلقات العامة بالشركة فقط

2493 - أحمد إبراهيم محمد ابو العزم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    142594   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2019 برقم ايداع   49024 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2019  بــ :  
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2494 - احمد ابراهيم السيد شحاته  مدير فرع   المقيد برقم قيد    142594   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2019 برقم ايداع   49024 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2019  بــ :  

2495 - رضوي محمد سامي عبد الحميد علم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    142594   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2019 برقم ايداع   49024 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2019  بــ :  

2496 - ياسمين سمير ابراهيم غنيمي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    142594   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2019 برقم ايداع   49024 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2019  بــ :  

2497 - امين ابراهيم عبد الخالق شرف الدين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    142594   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2019 برقم ايداع   49024 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2019  بــ :  

2498 - هبه ا صلح الدين عبد الجواد علي البيومي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    142594   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-11-2019 برقم ايداع   49024 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2019  بــ :  

2499 - محمد صلح الدين عبدالجواد علي البيومي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    142594   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-11-2019 برقم ايداع   49024 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2019  بــ :  

2500 - صلح الدين عبد الجواد علي 

البيومي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    142594   وتم ايداعه بتاريخ    19-11-2019 برقم ايداع   49024 

تم التأشير فى تاريخ 19-11-2019  بــ :  
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2501 - وفاء سيد لطيف مبارك  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142994   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2019 برقم ايداع   50465 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2019  بــ :  حق التوقيع وتمثيل الشركة )

يكون حق تمثيل والتوقيع عن الشركة للسيدة/ وفاء سيد لطيف مبارك - رئيس مجلس الدارة في التي: )التعامل 

باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال وقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم وتمثيل الشركة أمام القضاء والغير والهيئة العامة للستثمار والمنطاق الحرة والهيئة العامة 

للرقابة المالية والغرف التجارية والسجل التجاري ومصلحة الضرائب والرقابة العامة على الصادرات والواردات 

وأمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق واثبات تاريخ عقود اليجار, والجمارك والتأمينات الجتماعية ومكاتب 

العمل ومصلحة الحوال المدنية وبورصتي الوراق المالية بالقاهرة والسكندرية وشركة مصر للمقاصة واليداع 

والحفظ المركزي, وجميع قطاعات وزارة الثقافة وجهاز السينما وغرفة صناعة السينما وشركة مصر للصوت 

والضوء والسينما ومدينة النتاج العلمي والتليفزيون المصري وجميع الشركات والهيئات ذات العلقة بالعمل 

السينمائي والتليفزيوني والتوقيع على المستندات والوراق والقرارات المتعلقة بذلك وحق التوقيع أمام مصلحة 

الشهر العقاري والتوثيق, وكافة الجهات الرسمية والحكومية وقطاع العمال العام والخاص سواء داخل جمهورية 

مصر العربية أو خارجها في جميع الدول والتعامل مع أقلم ونيابات المرور وتجديد وترخيص السيارة واستخراج 

واستلم الرخص وشهادات البيانات والمخالفات وتأسيس جميع أنواع الشركات وتعديلها وفسخها سواء داخل 

جمهورية مصر العربية أو خارجها في جميع الدول والتوقيع على كافة محررات عقود التعديل الخاصة بالشركة 

أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع على كافة التعاقدات سواء كانت محلية أو خارجية وحق دفع 

وسداد وقبض كافة المبالغ المالية سواء من أو إلى كافة الشركات أو الشخاص العتبارية أو الفراد أو الجهات 

الحكومية او غير الحكومية, ومن جميع الخزائن الحكومية وغير الحكومية والشركات وكافة الهيئات الحكومية 

وغير الحكومية واثبات تاريخ عقود اليجار والحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر و 

الختصاصات المالية: )نقداً والشيكات والسحب واليداع على الحسابات الخاصة بالشركة وفتح الحسابات بكافة 

البنوك التي تتعامل معها الشركة منها سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها في جميع الدول وكذا عقود 

الشراء وعقود البيع لكافة العقارات والمنقولت وغيرها وشراء وبيع أصول الشركة سواء منقولة أو بيع وشراء 

السيارات والمركبات بكافة أنواعها الخاصة بالشركة والتوقيع على كافة العقود والتعاقدات الخاصة بها والتوقيع 

على عقود الشراء والبيع أمام الشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وإدارات المرور 

وعقود العمليات التجارية وتقديم العروض والمستندات والمناقصات والمزايدات الخاصة بنشاط الشركة والتوقيع 

على خطابات الضمان والعتمادات المستندية وكافة المستندات المتعلقة بهذا الشأن وتوقيع العقود والتفاقات مع 

الموردين والعملء ضمن أغراض الشركة, وعقود القتراض والرهن وطلبات اصدار العتمادات المستندية 

وخطابات الضمان من البنوك والمؤسسات المالية وفي التوقيع على عقود الكفالة للشركات الشقيقة والتابعة وللغير 

بدون حد أقصي, وذلك أمام كافة البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية وخارج جمهورية مصر العربية 

وكذا أمام الجهات الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص وكافة الجهات المختصة والمعنية بالمر والتوقيع على 

كافة المستندات والوراق والقرارات الخاصة بذلك( طبقاً للتي: أولً: يكون حق التوقيع عن الشركة في العقود 

طبقاً للتي:  1-الستاذ/ هيثم محمد عبد العظيم محمد على, عضو مجلس الدارة )مجتمعاً مع( أياً من )السيد/ 

محمد عبد ا إبراهيم شتا - عضو مجلس الدارة أو السيد/ شريف محمد صادق محمود أو السيد/ محمد احمد 

رأفت إسماعيل رأفت( لعقود خاصة بالشركة بحد أقصي )فقط عشرون مليون جنيه مصري ل غير(.  2-أي 

عضوين مجلس إدارة )مجتمعين( من السادة )السيدة/ وفاء سيد لطيف مبارك, رئيس مجلس الدارة - السيد/ هيثم 

محمد عبد العظيم محمد على, عضو مجلس الدارة - السيد/ محمد عبد ا إبراهيم شتا, عضو مجلس الدارة( 

لعقود خاصة بالشركة بحد أقصي )فقط خمسون مليون جنيه مصري ل غير(.  3-موافقة مجلس الدارة على أي 

عقود تزيد عن مبلغ )فقط خمسون مليون جنيه مصري لغير( 4-موافقة مجلس الدارة على أي تسهيلت أو 

اقتراض أو رهن من البنوك أو المؤسسات المالية. 5-موافقة مجلس الدارة على بيع الصول خارج النشاط المعتاد 

للشركة بقمية تزيد عن )فقط عشرة مليون جنيه مصري لغير( ثانياً: يكون حق التوقيع عن الشركة من الفئات أو 

المستويات التالية بالنسبة للحسابات المصرفية وخطاب الرتباط وخطابات النوايا والبيع طبقاً للتي:  الفئة أو 

المستوي الول ممن لهم حق التوقيع: )السيدة/ وفاء سيد لطيف مبارك, رئيس مجلس الدارة - السيد/ محمد عبد ا 

إبراهيم شتا, عضو مجلس الدارة(.   الفئة أو المستوي الثاني ممن لهم حق التوقيع: )السيد/ هيثم محمد عبد العظيم 

محمد على, عضو مجلس الدارة - السيد/ شريف محمد صادق محمود - السيد/ محمد احمد رأفت إسماعيل 

رأفت(. الفئة او المستوي الثالث ممن لهم حق التوقيع ) السيد / شريف محمد هاني يوسف احمد سعيد (  أ(أحد 
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الفراد أو الشخاص من الفئة أو المستوي الثالث )مجتمعاً مع( أحد الفراد أو الشخاص من الفئة أو المستوي 

الول أو الثاني بحد أقصي مبلغ وقدره )فقط خمسة مليون جنيه مصري لغير(.   ب(أي فردين أو شخصين من 

الفئة أو المستوي الثاني )مجتمعين( بحد أقصي مبلغ وقدره )فقط عشرة مليون جنيه مصري ل غير(.   ج(أحد 

ش مع( أحد الفراد أو الشخاص من الفئة أو المستوي  الفراد أو الشخاص من الفئة أو المستوي الول )مجتمعا

الثاني بحد أقصي مبلغ وقدره )فقط عشرون مليون جنيه مصري لغير(.   د(أي فردين أو شخصين من الفئة أو 

المستوي الول )مجتمعين( بحد أقصي مبلغ وقدره )فقط مائة مليون جنيه مصري لغير(.

 - 2502

احمد كمال محمد حسن شعلن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143117   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2019 برقم ايداع   50947 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2019  بــ :  استقالة

2503 - احمد يحيى محمود اسماعيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143117   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2019 برقم ايداع   50947 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2019  بــ :  

2504 - محمد سعيد عبدالرحمن ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143117   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2019 برقم ايداع   50947 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2019  بــ :  للشئون الفنية و التشغيل

2505 - محمد يحى محمود  اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143117   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2019 برقم ايداع   50947 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2019  بــ :  

2506 - عبدالحميد احمد محمد عطا ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143117   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2019 برقم ايداع   50947 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2019  بــ :  المنتدب للشئون المالية

2507 - فهد يحى محمود اسماعيل محمد

 مكى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143117   وتم ايداعه بتاريخ    01-12-2019 برقم ايداع   

50947 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2019  بــ :  

2508 - نجوى حبيب صليب عبدالسيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    143422   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2019 برقم ايداع   52003 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2019  بــ :  

2509 - ابراهيم فؤاد عبد الرازق القره  مدير فرع   المقيد برقم قيد    143422   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2019 برقم ايداع   52003 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2019  بــ :  استقالة

2510 - ابراهيم فؤاد عبد الرازق القره  مدير   المقيد برقم قيد    143422   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2019 برقم ايداع   52003 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2019  بــ :  استقالة

2511 - نجوى حبيب صليب عبدالسيد  مدير   المقيد برقم قيد    143422   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2019 برقم ايداع   52003 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2019  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة . تمثل المديرة الشركة في علقتها مع الغير ولها منفرده في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمديرة 

منفردة الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات 

الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

أغراضها ولها الحق في الشراء وتعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولها حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولها حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن أغراضها .

2512 - هيدى مراد فايق اسكندر  مدير   المقيد برقم قيد    143432   وتم ايداعه بتاريخ    2019-12-08 

برقم ايداع   52013 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2019  بــ :  أستقاله

2513 - هنرى لويس ابراهيم خليل  مدير   المقيد برقم قيد    143432   وتم ايداعه بتاريخ    2019-12-08 

برقم ايداع   52013 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2019  بــ :  

2514 - معتز السيد محمد مصطفى يونس  مدير   المقيد برقم قيد    143432   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2019 برقم ايداع   52013 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2019  بــ :  تم تعيينه

Page 1022 of 1274 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

2515 - جيري مريت نجيب ســدره  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143477   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2019 برقم ايداع   52202 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2019  بــ :  منح السيد / رئيس مجلس 

الدارة الختصاصات والصلحيات التالية:  لرئيس مجلس الدارة  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 صورالتعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن 

رأس المالوكل ذلك  باسم الشركة  وضمناغراضها 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 واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه 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

2516 - مينا مكرم بسطا مرجان منصور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143477   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2019 برقم ايداع   52202 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2019  بــ :  

2517 - مصطفي ممدوح السيد الحناوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143477   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2019 برقم ايداع   52202 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2019  بــ :  

2518 - بيتر مريت نجيب ســدره  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143477   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2019 برقم ايداع   52202 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2019  بــ :  استقالة

2519 - اندرو مريت نجيب سدرة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143477   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2019 برقم ايداع   52202 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2019  بــ :  استقالة

2520 - عزه حسن حسنين حمزه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    143637   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-2019 برقم ايداع   52696 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2019  بــ :  خروج

2521 - نوران محمد توفيق البلقينى  مدير   المقيد برقم قيد    143876   وتم ايداعه بتاريخ    2019-12-16 

برقم ايداع   53576 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2019  بــ :  يويباشر المديرون و ظائفهم لمدة غير محدودة - 

يمثل المديرالشركة في علقتها مع الغير و لهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لحته التنفيذية للجمعية العامة:  و للمديرة 

/ نوران محمد توفيق البلقيني منفردة الحق في التعامل بأسم الشركة و ضمن أغرضها أمام جميع الجهات الحكومية 

و الغير حكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل حق التعامل مع 

جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع وفتح وغلق حسابات و الفراج عن رأس المال و القتراض و الرهن 

و التوقيع علي الشيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف  و بيع أصول الشركة و ممتلكاتها العقارية والراضي و السيارات و المنقولت و كل ذلك بأسم الشركة 

و ضمن أغرضها و له الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و له حق 

قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل  وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية و إبرام كافة العقود 

والمشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالعقد أو الجل و له حق توكيل الغير في كل أو بعض ما 

ذكر.

2522 - راندا محمد الهادى عبدالفتاح 

وشاحى  مدير   المقيد برقم قيد    144366   وتم ايداعه بتاريخ    25-12-2019 برقم ايداع   55296 تم 

التأشير فى تاريخ 25-12-2019  بــ :  

2523 - هدى ابراهيم على نصار  مدير   المقيد برقم قيد    144366   وتم ايداعه بتاريخ    2019-12-25 

برقم ايداع   55296 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2019  بــ :  استقالة

2524 - طارق محمد الهادى عبد الفتاح وشاحى  مدير   المقيد برقم قيد    144366   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2019 برقم ايداع   55296 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2019  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة

2525 - محمد ابراهيم عبد السميع السقا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    140067   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2019 برقم ايداع   55614 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2019  بــ :  بدل من السيد/ هشام رمضان 

عاشور عبد الحميد
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2526 - احمد عبدالتواب سيد عبدالرسول  مدير فرع   المقيد برقم قيد    97753   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2019 برقم ايداع   56012 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2019  بــ :  استقالة

2527 - مصطفى جمال محمد محمد ابو الخير  مدير   المقيد برقم قيد    144573   وتم ايداعه بتاريخ    

31-12-2019 برقم ايداع   56113 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2019  بــ :  

2528 - محمود محروس عبدالرحيم  مدير   المقيد برقم قيد    144573   وتم ايداعه بتاريخ    2019-12-31 

برقم ايداع   56113 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2019  بــ :  و يباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة -  

يمثل المدير السيد / محمود محروس عبدالرحيم - الشركة فى علقتها مع الغير و له منفردا فى هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة وللمدير منفردا الحق فى التعامل بإسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و 

غير الحكومية و القطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب و ايداع وفتح حسابات و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على 

الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض و الرهن و كل ذلك باسم الشركة ولصالحها و كذلك له منفردا 

حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية وله الحق فى تعين و عزل 

مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها ولهما 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 او بالجل و لهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر

2529 - اميره محمد الدسوقى الباز عزيزه  مدير   المقيد برقم قيد    144573   وتم ايداعه بتاريخ    

31-12-2019 برقم ايداع   56113 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2019  بــ :  

2530 - احمد حمدي السيد بنداري  مدير   المقيد برقم قيد    144628   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-01 

برقم ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2020  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفرداً 

فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون ولئحته التنفيذية للجمعية العامة - وله منفرداش الحق فى التعامل بإسم 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 حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن 

والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان والتوقيع على عقود بيع وشراء  اصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى  ووكلء الشركة وتحديد مرباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

2531 - احمد انس السيد عطيه سليمان  مصفى   المقيد برقم قيد    144689   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2020 برقم ايداع   179 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2020  بــ :  مهام المصفى : وفاء ما على 

الشركة من ديون وبيع مال الشركة منقول او عقار بالمزاد العلنى او بأى طريقة اخرى مالم ينص فى وثيقة تعيين 

المصفى على البيع بطريقة معينة وتمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم

2532 - صلح الدين مصطفى سليمان الجهانى  مدير   المقيد برقم قيد    144903   وتم ايداعه بتاريخ    

08-01-2020 برقم ايداع   790 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2020  بــ :  
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2533 - طارق مختار السيد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    144903   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-08 

برقم ايداع   790 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2020  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة.- 

يمثل المديرون الشركه في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفذية للجميعه العامه , 

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  وغلق الحسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع 

علي الشيكات واستصدار شهادت وخطابات الضمان والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن  لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض و دفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية واربرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض مما ذكر

2534 - منتصر صلح الدين مصطفى سليمان الجهانى  مدير   المقيد برقم قيد    144903   وتم ايداعه بتاريخ    

08-01-2020 برقم ايداع   790 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2020  بــ :  

2535 - حسن ابراهيم اللبيدى  مدير   المقيد برقم قيد    145046   وتم ايداعه بتاريخ    09-01-2020 برقم 

ايداع   1166 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2020  بــ :  

2536 - محمد السيد كمال محمد  مدير   المقيد برقم قيد    145046   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-09 

برقم ايداع   1166 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة

2537 - محمد صلح الدين محمد خالد  مدير   المقيد برقم قيد    145136   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2020 برقم ايداع   1471 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2020  بــ :  يمثل المديران الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهما مجتمعان أو منفردان 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 مجتمعان أو 

منفردان الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والتعامل مع مصلحة الشهر العقارى وكذلك صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والتوقيع على الشيكات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر - ولهما منفردان  حق القتراض والرهن وبيع 

أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها

2538 - دخول شريك موصى مذكور بعقد الشركة  تحميل   المقيد برقم قيد    145161   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2020 برقم ايداع   1507 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2020  بــ :  

2539 - محمد اسماعيل محمد ابو حليمه  مدير   المقيد برقم قيد    145221   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2020 برقم ايداع   1726 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2020  بــ :  استقالة

2540 - حماده السيد على حسن مرسى  مدير   المقيد برقم قيد    145221   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2020 برقم ايداع   1726 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2020  بــ :  

2541 - ياسر محمد عبدالعزيز النجار  مدير   المقيد برقم قيد    145221   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2020 برقم ايداع   1726 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2020  بــ :  
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2542 - محمد احمد محمد على الرفاعى  مدير   المقيد برقم قيد    145221   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2020 برقم ايداع   1726 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2020  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 به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته 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 ولهم الحق في 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم 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 

, و يملك كل من السيد / حمادة السيد على حسن مرسى - مدير الشركة  والدكتور / ياسر محمد عبد العزيز النجار 

- مدير الشركة  )منفردين او مجتمعين( حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات 

وغلقها 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 حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

2543 - خالد محمد صفوت عباس  مدير   المقيد برقم قيد    145233   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-14 

برقم ايداع   1738 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2020  بــ :  استقاله

2544 - سعد خالد محمد صفوت  مدير   المقيد برقم قيد    145233   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-14 

برقم ايداع   1738 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2020  بــ :  يمثل الشركه الستاذ/ سعد خالد محمد صفوت )

مدير 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 .و له منفردا الحق فى التعامل 

بأسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكوميه  والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع كافة البنوك فى جميع التعاملت البنكية والمصارف من سحب 

وايداع  و فتح و غلق حسابات و الفراج عن راس المال بدون حدود مالية قصوى وفتح العتمادات المستندية 

والتوقيع على عقد القرض و الرهن من البنوك والتوقيع علي الشيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و 

كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف وحق بيع اصول الشركه و ممتلكتها العقاريه  الراضى 

والمنقولت والتصرف فيها بدون حد أقصى وتوقيع كافة العقود باسم ولصالح الشركة أمام الشهر العقاري و 

السجل التجارى والتعامل امام كافة جهات المرور وشراء وبيع السيارات الخاصه و كل ذلك بأسم الشركه و ضمن 

اغراضها و له الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجوارهم و له حق قبض 

المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجاريه وله حق التوقيع امام مصلحة الجمارك 

وكافة الجهزه التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية و إبرام كافة العقود و التوقيع على عقود تأسيس 

الشركات و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد و بالجل وله حق توكيل الغير في كل أو 

بعض ما ذكر

2545 - خالد جمال احمد عبده  مدير فرع   المقيد برقم قيد    145421   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-16 

برقم ايداع   2211 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2020  بــ :  

2546 - محمد رمزي عبدالفتاح عطيه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    145813   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2020 برقم ايداع   3411 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2020  بــ :  

2547 - حسن صبري حسن الحفني رضوان  مدير   المقيد برقم قيد    145972   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2020 برقم ايداع   3903 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2020  بــ :  خروج

2548 - محمود عبد اللطيف عبد الرحمن 

السيد  مدير   المقيد برقم قيد    145972   وتم ايداعه بتاريخ    27-01-2020 برقم ايداع   3903 تم التأشير 

فى تاريخ 27-01-2020  بــ :  خروج
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2549 - محمد فوزى اسماعيل محمود  مدير   المقيد برقم قيد    145972   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2020 برقم ايداع   3903 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2020  بــ :  .و يباشر المدير وظائفهم لمدة 

غير محدده .  - الموافقة علي ان: يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وللمدير في هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أوالقانون أو لئحتة التنفيدية للجمعية 

وللسيد/محمد فوزي اسماعيل منفردا الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام 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 علي 

الشيكات والفراج عن راس المال  و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و كذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء و 

له الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء 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 الذنيه و التجارية  و ابرام 

كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له حق توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر. و للمدير حق القتراض و التوقيع علي عقود البيع و الراهن لصول الشركة و 

ممتلكاتها العقارية.و كذلك له الحق التوقيع علي العقود و ابرام الصفقات كما له الحق القتراض باسم الشركة و 

رهن و بيع اصول الشركة.

2550 - حازم محمود حافظ الحداد  مدير   المقيد برقم قيد    146007   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-27 

برقم ايداع   4086 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2020  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة. يمثل 

المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا 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 منفردا الحق فى 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير  الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال وامام وزارة السكان وهيئة المجتمعات العمرانيه الجديده وجهاز تنمية مدينة العاصمة الداريه الجديده 

وشركة العاصمه الداريه للتنميه العمرانيه والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب  وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل    مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على 

الشيكات والفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها و تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة  

وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع  وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت  الشركة 

بالنقد أو بالجل وحق التوقيع على عقود الشراء والبيع  لصول الشركة وممتلكاتها العقارية  و التوقيع على عقود 

القتراض والرهن و حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

2551 - امام منصور امام سعيد  مدير   المقيد برقم قيد    146007   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-27 

برقم ايداع   4086 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2020  بــ :  استقالة

2552 - طارق عبدالفتاح عبداللطيف جعرابه  مدير   المقيد برقم قيد    146185   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2020 برقم ايداع   4635 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2020  بــ :  

2553 - مصطفي عطيه عبدالقادر عطيه  مدير   المقيد برقم قيد    146185   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2020 برقم ايداع   4635 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2020  بــ :  

2554 - شريف عبد الفتاح محمد السيد عبد القادر  مدير   المقيد برقم قيد    146185   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2020 برقم ايداع   4635 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محدد

2555 - بسام فايز خالد 

قدورة  مدير   المقيد برقم قيد    146231   وتم ايداعه بتاريخ    30-01-2020 برقم ايداع   4776 تم التأشير 

فى تاريخ 30-01-2020  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة

2556 - عمرو سمير رزق محمد سلمه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    34153   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2020 برقم ايداع   5249 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2020  بــ :  

2557 - مصطفى عصام عبد العليم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    146453   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2020 برقم ايداع   5577 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2020  بــ :  
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2558 - حسام الدين اسماعيل عبدالرحمن

 غنيم  مدير   المقيد برقم قيد    146453   وتم ايداعه بتاريخ    05-02-2020 برقم ايداع   5577 تم التأشير 

فى تاريخ 05-02-2020  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة غير محددة - يمثل المديران الشركه في علقتها 

مع الغير ولهم مجتمعان في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيها عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه . ولهما مجتمعان  الحق في التعامل باسم الشركه 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم ولهما مجتمعان حق القتراض والرهن   وللسيد  / حسام الدين اسماعيل عبدالرحمن غنيم منفردا 

حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفارج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركه و لصالحها وكذلك لهم حق 

التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه ولهم الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركه بالنقد او بالجل و لهم حق التوقيع علي عقود تأسيس الشركات وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها

2559 - اشرف احمد حسين سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    146453   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-05 

برقم ايداع   5577 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2020  بــ :  استقالة

2561 - يحيى حسن محمد محمد راشد  مدير   المقيد برقم قيد    126795   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-2018 برقم ايداع   45397 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2020  بــ :  ويباشر المدير وظيفتة لمدة 

غير محددة - يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وله 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 وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها 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 القتراض والرهن 

وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية . وله حق توكيل أو 

تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

2562 - اسماء خلف احمد على  مدير   المقيد برقم قيد    146554   وتم ايداعه بتاريخ    06-02-2020 برقم 

ايداع   5773 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2020  بــ :  و يباشر المديران وظائفها لمدة غير محددة - يمثل 

المديران الشركه في علقتها مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه .  

للمديران مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير 

الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي 

الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما الحق في الشراء وتعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه وبالنقد او بالجل   ولهما حق 

التوقيع علي عقود تاسيس الشركات ووادارتها باسم الشركه وضمن اغراضها   ولهما حق تفويض او توكيل الغير 

في كل او بعض ما ذكر

2563 - حسني اسماعيل علي فراج  مدير   المقيد برقم قيد    146554   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-06 

برقم ايداع   5773 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2020  بــ :  

2564 - مصطفى الشرنوبى عبدالكريم عليبه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    127688   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2018 برقم ايداع   49002 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2020  بــ :  
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2565 - صفاء الغربي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    146699   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-10 

برقم ايداع   6433 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2020  بــ :  ممثل شركة تأمين الوفاء - استقالة

2566 - على 

الشرايبي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    146699   وتم ايداعه بتاريخ    10-02-2020 برقم ايداع   

6433 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2020  بــ :  ممثل شركة تأمين الوفاء -  استقالة

2567 - عبير محمد حلمى احمد صالح  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    146699   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2020 برقم ايداع   6433 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2020  بــ :  ممثل عن شركة  تأمين الوفاء -  

استقالة

2568 - عادل البوفروري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    146699   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2020 برقم ايداع   6433 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2020  بــ :  ممثل عن شركة تامين الوفاء

2569 - نوال الغول  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    146699   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-10 

برقم ايداع   6433 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2020  بــ :  ممثل عن شركة تامين الوفاء

2570 - حسن قادري حسني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    146699   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2020 برقم ايداع   6433 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2020  بــ :  ممثل شركة تأمين الوفاء

2571 - مريم ابن الخياط الزكاري الحسني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    146699   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-02-2020 برقم ايداع   6433 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2020  بــ :  ممثل شركة تأمين 

الوفاء

2572 - عمر الحارثي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    146699   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-10 

برقم ايداع   6433 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2020  بــ :  ممثل عن شركة تامين الوفاء

2573 - هشام أبوأيوب  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    146699   وتم ايداعه بتاريخ    10-02-2020 برقم 

ايداع   6433 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2020  بــ :  ممثل عن شركة تامين الوفاء

2586 - روان محمد عبد الوهاب محمد حسين مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112390   وتم 

ايداعه بتاريخ    08-11-2017 برقم ايداع   42998 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2020  بــ :  

2587 - احمد النبوى على عبداللطيف  مصفى   المقيد برقم قيد    147140   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2020 برقم ايداع   7950 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2020  بــ :  تم تعيينه كمصفى للشركة - وفاء 

ما على الشركة من ديون - بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلنى او اية طريقة اخرى ما لم ينص فى 

وثيقة المصفى على اجراء البيع بطريقة معينه - تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم

2574 - محمد

 رمسيس عروب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    146699   وتم ايداعه بتاريخ    10-02-2020 برقم 

ايداع   6433 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2020  بــ :  ممثل شركة تأمين الوفاء - وتكون صلحيات التوقيع 

الجديدة لمجلس الدارة على النحو التالي - يكون للسيد/ هشام أبوأيوب العضو المنتدب حق التوقيع على معاملت 

الشركة وتعهداتها والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة للجمعية العامة أو مجلس الدارة. 

وللعضو المنتدب 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 حسابات والفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك حق التوقيع على العقود المتعلقة بأصول الشركة وممتلكاتها, كما له الحق 

في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وإبرام كافة العقود بما في ذلك عقود 

التخارج والتصالح مع الغير والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو الجل. والتعامل نيابة 

عن الشركة واسمها أمام الهيئة العامة للستثمار وشركة مصر للمقاصة والقيد واليداع المركزي والبورصة 

المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري وجهاز تنمية التجارة 

الداخلية والتحاد المصري للتأمين . وله منفردا حق تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.
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2575 - عزه سعيد أبوالحديد عبدالقوي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    146867   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2020 برقم ايداع   7014 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2020  بــ :  - يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكة المتضامنة السيدة / عزه سعيد أبوالحديد عبدالقوي ولها منفردة 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 علي الشيكات والفراج عن رأس المال ولها 

الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولها 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كلفة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل أما التوقيع علي عقود القتراض والرهن 

وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي فيكون بالموافقة الكتابية المسبقة لجميع الشركاء ولها حق 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر.

2576 - عمرالسيد دياب عبد ربه  تحميل   المقيد برقم قيد    146867   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-12 

برقم ايداع   7014 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2020  بــ :  تعديل صفة من متضامن الى موصى

2577 - خروج عدد 14 شريك موصى مذكورين بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    146867   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-02-2020 برقم ايداع   7014 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2020  بــ :  

2578 - دخول عدد 2 شركاء موصين مذكورين بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    146867   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2020 برقم ايداع   7014 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2020  بــ :  

2579 - محمود محمد شعبان احمد على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    146961   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2020 برقم ايداع   7266 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2020  بــ :  

2580 - ادهم سعيد احمد عباده  مدير   المقيد برقم قيد    146988   وتم ايداعه بتاريخ    16-02-2020 برقم 

ايداع   7411 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2020  بــ :  

2581 - خالد محمود عبدالهادى حسن  مدير   المقيد برقم قيد    146988   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2020 برقم ايداع   7411 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2020  بــ :  

2582 - احمد فؤاد عبدالعزيز حافظ  مدير   المقيد برقم قيد    146988   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-16 

برقم ايداع   7411 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2020  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محدده - 

يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة او التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذيه للجمعية العامة . 

وللمديران السيد/ خالد محمود عبد الهادى حسن والسيد/ احمد فؤاد عبد العزيز حافظ مجتمعين او منفردين الحق 

فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

حسابات و كافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف بالعمله المحليه والجنبيه والتوقيع على الشيكات وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى  ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذانيه و التجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن أغراضها والسيد / ادهم سعيد احمد عباده مدير الموارد البشريه ومدير ادارى فقط .

2583 - عمرو فضل شعيب عبد العزيز شلبي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112390   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-11-2017 برقم ايداع   42998 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2020  بــ :  استقالة

2584 - محمد عبد الوهاب محمد حسين مصطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112390   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-11-2017 برقم ايداع   42998 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2020  بــ :  

2585 - دعاء عبد العزيز عبد الرحمن زهران  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112390   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-11-2017 برقم ايداع   42998 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2020  بــ :  
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2588 - تقى الدين صبرى مصطفى

 مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    147163   وتم ايداعه بتاريخ    19-02-2020 برقم ايداع   8036 تم 

التأشير فى تاريخ 19-02-2020  بــ :  ويباشر المدير وظيفته لمدة غير محدودة . يمثل المدير الشركة في 

علقتها مع الغير وله في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمدير له حق 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 وفتح وغلق الحسابات وحق الفراج عن رأس المال وكافة 

صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذا له الحق في التوقيع علي عقود 

الشراء والقتراض والرهن و البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم 

الشركة ولصالحها وله الحق في تمثيل الشركة واجراء كافة المعاملت أمام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بكافة 

إداراته وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

2589 - احمد النبوى على عبداللطيف  مصفى   المقيد برقم قيد    147222   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2020 برقم ايداع   8205 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2020  بــ :  تم تعيينه كمصفى - وفاء ما على 

الشركة من ديون - بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلنى او باية طريقه اخرى ما لم ينص فى وثيقة 

تعيين المصفى على اجراء البيع بطريقه معينه - تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح و التحكيم

2590 - فريده موسى ابراهيم حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    80814   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2015 برقم ايداع   6329 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2020  بــ :  

2591 - احمد محمد عبداللطيف  مصفى   المقيد برقم قيد    147661   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-27 

برقم ايداع   9521 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2020  بــ :  وفاء ما على الشركة من ديون - بيع مال الشركة 

منقول او عقار بالمزاد العلني او بايه طريقة معينه اخرى مالم ينص فى وثيقة تعيين المصفى على اجراء البيع 

بطريقة معينه - تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم

2592 - احمد عبد العليم السيد عبد العليم

 عبد ا  مدير   المقيد برقم قيد    147663   وتم ايداعه بتاريخ    27-02-2020 برقم ايداع   9523 تم 

التأشير فى تاريخ 27-02-2020  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة غير محددة  . يمثل المديران الشركة فى 

علقتهما مع الغير ولهما منفردان او مجتمعان  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمهما فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمديران منفردان او 

مجتمعان 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 والمصاريف من سحب 

وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن والتوقيع على 

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 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 الغير فى كل او بعض ما ذكر .

2593 - محمد سمير حسن محمد  مدير   المقيد برقم قيد    147663   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-27 

برقم ايداع   9523 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2020  بــ :  

2594 - محمد عماد محمد الهادى السيد  مدير   المقيد برقم قيد    147702   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2020 برقم ايداع   9681 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة

2595 - عمرو محمد حسام الدين محمد جمال 

الدين نصوحي  مدير   المقيد برقم قيد    147702   وتم ايداعه بتاريخ    27-02-2020 برقم ايداع   9681 

تم التأشير فى تاريخ 27-02-2020  بــ :  
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2596 - محمد عمرو خليل محمد  مصفى   المقيد برقم قيد    147730   وتم ايداعه بتاريخ    2020-03-01 

برقم ايداع   9747 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2020  بــ :  وتعيين/ محمد عمر خليل مصفيا للشركة - وفاء 

ما على الشركة من ديون - بيع ما للشركة منقول او عقارا بالمزاد العلنى او باى طريقة اخرى يراها ويشمل ذلك )

على سبيل المثال وليس الحصر( بيع الراضى او المبانى او الوراق المالية او السيارات او المركبات او الثاث 

او المعدات الرأسمالية - تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم - تمثيل الشركة امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية وله ان يوكل الغير فى كل او بعض اختصاصاته

2597 - لطفي أحمد فؤاد لطفي البنداري العفيفي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    147786   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2020 برقم ايداع   9945 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2020  بــ :  

2598 - مؤمن احمد محمد الميهى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    147786   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2020 برقم ايداع   9945 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2020  بــ :  

2599 - محمد عمرو محروس عبدالعال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    147786   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2020 برقم ايداع   9945 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2020  بــ :  

2600 - شريف فهمى أسماعيل سند  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    147786   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2020 برقم ايداع   9945 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2020  بــ :  

 - 2601

علء الدين احمد محمد طوسون  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    147786   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2020 برقم ايداع   9945 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2020  بــ :  استقالة

2602 - عمرو عبد المنعم محمد فاضل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    147786   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2020 برقم ايداع   9945 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2020  بــ :  استقالة

2603 - اكرم على بهاء الدين محجوب سرحان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    147786   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-03-2020 برقم ايداع   9945 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2020  بــ :  استقالة

2604 - مجدى محمد على الكومى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    147786   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2020 برقم ايداع   9945 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2020  بــ :  يكون للسيد/ مجدى محمد على 

الكومى - رئيس مجلس الدارة - والسيد/ لطفى احمد فؤاد لطفى البندارى - العضو المنتدب مجتمعيين او منفردين 

حق الدارة والتوقيع والتعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والتوقيع على عقود تاسيس وتعديل الشركات بكافة 

اما حق التوقيع و  أنواعها ولهما حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر مجتمعيين أو منفرديين . 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من فتح الحسابات الدائنة والمدينة وحق السحب وإليداع والتوقيع على 

الشيكات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح الحسابات الدائنة والمدينة وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وحق توقيع وتسديد وتحويل وبيع كافة السندات الذنية والتجارية فتكون كالتالى 1- السيد/ مجدى 

محمد على الكومى - رئيس مجلس الدارة منفردأ .2- السيد/ لطفى احمد فؤاد لطفى البندارى - العضو المنتدب  

حتى 1000.000 جم أو مجتمعأ مع اى من السيد/ محمد عمرو محروس عبدالعال أوالسيد/ مؤمن احمد محمد 

الميهى أوالسيد/ شريف فهمى أسماعيل سند ) أعضاء مجلس الدارة ( فى أكثر من ذلك .

2605 - مى احمد ابراهيم كمال القاضى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59881   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2012 برقم ايداع   16380 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2020  بــ :  

2606 - محمود رشدى محمد سيد احمد النصارى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

59881   وتم ايداعه بتاريخ    07-08-2012 برقم ايداع   16380 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2020  بــ :  

2607 - سلمى محمد ابراهيم عشماوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59881   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2012 برقم ايداع   16380 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2020  بــ :  

2608 - اميره رشدى محمد النصارى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59881   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2012 برقم ايداع   16380 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2020  بــ :  

Page 1032 of 1274 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

2617 - محمد محمد اسعد ابراهيم عوض  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    85367   وتم 

ايداعه بتاريخ    13-08-2015 برقم ايداع   22628 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2020  بــ :  ثانياً :- 

صلحيات واختصاصات رئيس مجلس الدارة /تم الموافقة والتصديق بالجماع على أن يكون حق الدارة والتوقيع 

والتمثيل أمام جميع الجهات الرسمية للسيد/ الستاذ رئيس مجلس الدارة السيد / محمد محمد أسعد إبراهيم عوض 

منفرداً وله الحق في التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والهيئات والوزارات وأمام القضاء والتعامل مع إدارة المرور وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات و إستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن بإسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والرهن بكافة 

أنواعها وأصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والمنقولت والسيارات  أو للغير ولصالح البنوك بإسم 

الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض 

ودفع المبالغ والتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المستندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشاطرات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقض أو بالجل مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات بكافة 

أنواعها و التوقيع على عقود الشراكة في الشركات و الدخول في تأسيس الشركات و حق كفالة الشركات وله الحق 

في المشاركة في شركات أخرى والستحواذ على كل او جزء منها والتعامل مع الهيئة العامة للستثمار والتعامل 

مع هيئة سوق المال والبورصة المصرية وشركات تداول الوراق المالية وكافة الهيئات والجهات الحكومية وله 

حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

2618 - أحمد حلمي محمد محمد هدهود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    148453   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2020 برقم ايداع   12202 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2020  بــ :  

2619 - طارق غالب عبدالرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148457   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2020 برقم ايداع   12210 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  عضو ممثل عن البنك 

المصرى لتنمية الصادرات

2620 - محمد كمال أحمد السيد متولي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148457   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2020 برقم ايداع   12210 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  ممثلً عن بنك الستثمار 

القومي

2621 - تامر احمد هانى عطية كمال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148457   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2020 برقم ايداع   12210 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  عضو ممثل عن البنك الهلى 

المصرى

2622 - يحيى حسن محمد محمد راشد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    148457   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-03-2020 برقم ايداع   12210 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  

2623 - غادة عزت احمد الفقى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    148457   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2020 برقم ايداع   12210 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  

2624 - نشوي شريف ابراهيم صالح  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    148457   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-03-2020 برقم ايداع   12210 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  

2625 - ياسمينا عبدالمنعم الحسينى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148457   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2020 برقم ايداع   12210 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  عضو ممثل عن البنك 

المصرى لتنمية الصادرات - خروج

2626 - احمد محمد جلل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148457   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2020 برقم ايداع   12210 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  عضو ممثلً عن البنك 

المصري لتنمية الصادرات

2627 - احمد محمد عادل عبد الدايم الخولي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    148457   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2020 برقم ايداع   12210 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  ممثل عن البنك المصرى 

لتنمية الصادرات
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2628 - هشام محمد كمال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148457   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2020 برقم ايداع   12210 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  ممثل عن البنك المصرى 

لتنمية الصادرات

2609 - احمد عبدالعاطى احمد هنداوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    82004   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-04-2015 برقم ايداع   10984 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2020  بــ :  الموافقة على 

تجديد مدة مجلس إدارة الشركة - على أن تكون إختصاصاتهم وصلحياتهم على النحو التالي: أولً يكون لكلً من 

الدكتور/ أحمد عبد العاطي أحمد هنداوي رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والدكتورة/ نجوى محمد صبري 

أحمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس الدارة, مجتمعان أو منفردان, الحق في التوقيع عن الشركة أمام كافة 

الجهات الحكومية وغير الحكومية وكذلك لهما الحق في القتراض والرهن وتمثيل الشركة, مجتمعان أو منفردان, 

أمام البنوك بما فيها السحب واليداع والتوقيع على الشيكات البنكية باسم الشركة بدون حد أقصى وفي الرهن 

التجاري والعقاري والتوقيع على عقود القروض والتسهيلت الئتمانية والتعامل والتوقيع وتمثيل الشركة, مجتمعان 

أو منفردان, أمام مصلحة الشهر العقاري والغرفة التجارية ووزارة الصناعة والتجارة وإدارة السجل التجاري 

والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الضرائب ومصلحة الضرائب على 

المبيعات ومصلحة الضرائب على الدمغة والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية ووزارة المالية والجمارك المصرية 

ولهما الحق, مجتمعان أو منفردان, في البيع للغير العقارات والراضي وفي شراء السيارات وبيعها للنفس أو الغير 

والتوقيع على العقود والتوكيلت للغير والوراق الخاصة بذلك أمام الشهر العقاري والمرور وكذا في تمثيل 

الشركة, مجتمعان أو منفردان, في التوقيع على عقود الموردين ومقدمي الخدمات وكذلك في التوقيع, مجتمعان أو 

منفردان, على العقود أمام شركات التأجير التمويلي وكذلك بيع وشراء حقوق النشر والتوقيع على عقود المعاوضة 

وكفالة الغير ولهما الحق, مجتمعان أو منفردان, في توكيل الغير في كل أو بعض مما تقدم. ثانياً تفويض الستاذة/ 

صباح فرج أحمد هلل عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة في الحق في التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية وتمثيل الشركة أمام البنوك بما فيها السحب واليداع والتوقيع على الشيكات البنكية باسم 

الشركة بدون حد أقصى والتعامل والتوقيع وتمثيل الشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والغرفة التجارية ووزارة 

الصناعة والتجارة وإدارة السجل التجاري والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية 

ومصلحة الضرائب ومصلحة الضرائب على المبيعات ومصلحة الضرائب على الدمغة والهيئة العامة للتأمينات 

الجتماعية ووزارة المالية والجمارك المصرية ولها الحق في شراء السيارات وكذا لها الحق في بيعها للغير 

والتوقيع على العقود والتوكيلت للغير والوراق الخاصة بذلك أمام الشهر العقاري والمرور وكذا في تمثيل 

الشركة في التوقيع على عقود الموردين ومقدمي الخدمات ولها الحق في توكيل الغير في كل أو بعض مما تقدم.  

ثالثاً تفويض الستاذة/ فاطمة عبد القادر عبد الحي سلطان عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة في التوقيع, منفردة, 

عن الشركة أمام البنوك بما فيها السحب واليداع والتوقيع على الشيكات البنكية باسم الشركة بحد أقصى 200000 

)مائتي ألف( جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملت الجنبية الخرى. رابعاً تفويض الستاذ/ محمد مصطفى عبد 

الرازق محروس في التوقيع عن الشركة, منفرداً, أمام البنوك بما فيها السحب واليداع والتوقيع على الشيكات 

البنكية باسم الشركة بحد أقصى 200000 )مائتي ألف( جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملت الجنبية الخرى.

2610 - نجوى محمد صبرى احمد عبد المطلب  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82004   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-04-2015 برقم ايداع   10984 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2020  بــ :  

2611 - صباح فرج احمد هلل  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    82004   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2015 برقم ايداع   10984 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2020  بــ :  

2612 - فاطمه عبد القادر عبد الحى سلطان  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    82004   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-04-2015 برقم ايداع   10984 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2020  بــ :  

2613 - خالد احمد عبد الحميد حسن  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85367   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2015 برقم ايداع   22628 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2020  بــ :  

2614 - عبد الشافي حسين عبد الشافي علي صياد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85367   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-08-2015 برقم ايداع   22628 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2020  بــ :  

2615 - هشام على عبد الشكور عبد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85367   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2015 برقم ايداع   22628 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2020  بــ :  
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2616 - هناء محمد محمد شطا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85367   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2015 برقم ايداع   22628 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2020  بــ :  

2629 - محمد عبد ا محمد عبد ا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    148592   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-03-2020 برقم ايداع   12670 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2020  بــ :  صلحيات 

رئيس مجلس الدارة - يملك حق التوقيع والسحب واليداع والفراج عن راس المال فى جميع البنوك

 - 2630

مصطفى جمال الدين احمد جاد 

ابراهيم الفحام  مدير   المقيد برقم قيد    148605   وتم ايداعه بتاريخ    23-03-2020 برقم ايداع   12749 

تم التأشير فى تاريخ 23-03-2020  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين  

في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة أو 

القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديران منفردين أو مجتمعين حق  التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه 

اشكالهم ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وكذلك في التعامل والتوقيع عن الشركة أمام 

وزاره الداخلية واستخراج التراخيص الزمه لترخيص الشركة وكذلك حق التعامل امام أجهزة المجتمعات 

العمرانية الجديدة وكذلك حق التعامل مع كل من السجل التجاري والشهر العقاري والهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الضرائب العامة وضرائب المبيعات والغرفة التجارية 

ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للصادرات والواردات والتحاد العام لمقاولي التشييد والبناء والهيئة العامة 

للتأمينات الجتماعية والدارة العامة للعلمات التجارية والدارة العامة للمرور ومصلحة امن الموانئ وجميع 

شركات المحمول والشركة المصرية للتصالت وشركات توزيع الكهرباء والمياه والغاز وعلى عقود تأسيس 

الشركات والتعديل وأثبات التاريخ أمام الشهر العقاري  وكذلك لهم حق توكيل  وتفويض الغير في كل أو بعض ما 

ذكر.

2631 - محمود عاطف محمود احمد عبدربه  مدير   المقيد برقم قيد    148605   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2020 برقم ايداع   12749 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2020  بــ :  

2632 - كمال عبدالحميد كمال ابوعصر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    148667   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2020 برقم ايداع   12867 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2020  بــ :  - يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين كمال عبدالحميد كمال ابوعصر والشريك محمد عبدالحميد 

كمال ابوعصر ولهما 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 حسابات والقتراض والرهن والتوقيع علي 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 ولهما الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

2633 - محمد عبد الحميد كمال ابوعصر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    148667   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2020 برقم ايداع   12867 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2020  بــ :  

2634 - محمد عبد النبى سيد احمد السنبوك  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    148667   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2020 برقم ايداع   12867 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2020  بــ :  خروج

2635 - سالم محمد سالم العويس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148742   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2020 برقم ايداع   13150 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2020  بــ :  

2636 - خالد عيسى خلفان الحريمل 

الشامسي  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148742   وتم ايداعه بتاريخ    16-04-2020 برقم 

ايداع   13150 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2020  بــ :  
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2637 - فهد علي فهد شهيل القحطاني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148742   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2020 برقم ايداع   13150 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2020  بــ :  

2638 - زهير محمود صبرا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148742   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2020 برقم ايداع   13150 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2020  بــ :  

2639 - ذاكر طه ذيب الربايعه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148742   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2020 برقم ايداع   13150 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2020  بــ :  

2640 - عبد ا علي عبد ا مصبح النعيمي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    148742   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2020 برقم ايداع   13150 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2020  بــ :  

2641 - عمرو مجدى عبد القادر محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    149031   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2020 برقم ايداع   14304 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2020  بــ :  

2642 - محمد على ابراهيم يس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    149031   وتم ايداعه بتاريخ    2020-05-07 

برقم ايداع   14304 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2020  بــ :  

 - 2643

بسام بن هانى بن عبدا الحمصى  مدير   المقيد برقم قيد    149033   وتم ايداعه بتاريخ    2020-05-07 

برقم ايداع   14306 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2020  بــ :  

2644 - محمد عبدا مصرى  مدير   المقيد برقم قيد    149033   وتم ايداعه بتاريخ    07-05-2020 برقم 

ايداع   14306 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2020  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة وللمدير حق 

التوقيع والتمثيل فى الجهات الحكومية والغير الحكومية وله حق الدارة وله كافة الصلحيات ومسئول عن كل 

التصرفات المنشأة والصادرة منه

2645 - ايمن عبد المغنى امام اللوندى  مدير   المقيد برقم قيد    149082   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2020 برقم ايداع   14502 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2020  بــ :  خروج

2646 - محمد السيد عبدالمعطي ابو العنين  مدير   المقيد برقم قيد    149082   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2020 برقم ايداع   14502 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محدده

2647 - رائف أحمد عبد السلم احمد  مدير   المقيد برقم قيد    149082   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2020 برقم ايداع   14502 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2020  بــ :  

2648 - سيف الدين عصام عبدالمنعم البسيونى  مدير   المقيد برقم قيد    149113   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2020 برقم ايداع   14577 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2020  بــ :  

2649 - احمد انوراحمد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    149113   وتم ايداعه بتاريخ    11-05-2020 برقم 

ايداع   14577 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2020  بــ :  
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2650 - حسام الدين محمد محمد احمد على  مدير   المقيد برقم قيد    149113   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2020 برقم ايداع   14577 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة. تكون سلطات وصلحيات التوقيع الخاصة بالمديرين كالتالي: المجموعة )أ( : 1. السيد/ احمد انور 

احمد ابراهيم .2.  السيد/ حسام الدين محمد محمد احمد علي .3.  السيد/ عبد ا محسن احمد محب الدين عبد 

القادر. المجموعة )ب(: 1. السيد/ حسام الدين مصطفي حسني حسين النجار .2. السيد/ سيف الدين عصام عبد 

المنعم البسيوني.  يكون لي من أفراد المجموعة )أ(: الحق في التوقيع نيابة عن الشركة وضمن اغراضها بحد 

أقصى 25000 دولر أمريكي أو ما يعادله بأي عملة أخرى  للجهة الواحدة بشأن معاملة واحدة أو أكثر في الشهر 

الواحد, وذلك على جميع العقود والتفاقيات والصفقات والمعاملت المصرفية ومعاملت الشركة أمام الجهات 

الحكومية وغير الحكومية وأي مسائل تتعلق بأنشطة الشركة.  والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها , وتمثيل 

الشركة والتوقيع نيابة عنها دون حدود فيما يتعلق بسداد مستحقات التأمينات الجتماعية وسداد الضرائب 

والمدفوعات الحكومية الروتينية. يحق للسيد/ حسام الدين محمد محمد احمد علي  منفردا أو اي اثنين من أعضاء 

من المجموعة )أ( مجتمعين التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها, وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها بحد أقصى 

مبلغ وقدره 50000 دولر أمريكي أو ما يعادله بأي عملة أخرى للجهة الواحدة بشأن معاملة واحدة أو أكثر في 

الشهر الواحد, وذلك على جميع العقود والتفاقيات والصفقات والمعاملت المصرفية ومعاملت الشركة أمام 

الجهات الحكومية وغير الحكومية وأي أمور تتعلق بأنشطة الشركة. يحق للسيد/ حسام الدين محمد محمد أحمد علي 

مجتمعًا مع أي من أعضاء المجموعة )أ( التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها, وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة 

عنها بحد أقصى قدره 75000 دولر أمريكي أو ما يعادله بأي عملة أخرى للجهة الواحدة بشأن معاملة واحدة أو 

أكثر في الشهر الواحد, وذلك على جميع العقود والتفاقيات, الصفقات والمعاملت المصرفية ومعاملت الشركة 

أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية وأي أمور تتعلق بأنشطة الشركة. يحق للسيد/ حسام الدين محمد محمد احمد 

علي  مجتمعا مع أي من أعضاء المجموعة )ب( التوقيع نيابة عن الشركة وضمن اغراضها بدون حد أقصى على 

جميع العقود والمعاملت والتفاقيات والصفقات والمعاملت المصرفية ومعاملت الشركة أمام الجهات الحكومية 

وغير الحكومية وأية أمور تتعلق بأنشطة الشركة. ويحق للمديرين توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر 

من صلحيات.

2651 - حسام الدين مصطفى حسنى حسين النجار  مدير   المقيد برقم قيد    149113   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2020 برقم ايداع   14577 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2020  بــ :  

2652 - عبد ا محسن احمد محب الدين عبد القادر  مدير   المقيد برقم قيد    149113   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2020 برقم ايداع   14577 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2020  بــ :  

2653 - رائد عبد الملك حلمى سور حنا  مدير   المقيد برقم قيد    149164   وتم ايداعه بتاريخ    

13-05-2020 برقم ايداع   14854 تم التأشير فى تاريخ 13-05-2020  بــ :  استقالة

2654 - ساره مصطفى فؤاد طلبه  مدير   المقيد برقم قيد    149164   وتم ايداعه بتاريخ    2020-05-13 

برقم ايداع   14854 تم التأشير فى تاريخ 13-05-2020  بــ :  

2655 - اندرو بولس نجيب موسي  مصفى   المقيد برقم قيد    149320   وتم ايداعه بتاريخ    2020-05-20 

تمثيل  وفاء ما على الشركة من ديون .  • برقم ايداع   15590 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2020  بــ :  •

بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلنى او بأية طريقة  الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم .  •

حصر الصول الثابتة والمنقولة للشركة والتصرف فيها بعد خصم الخصوم وسداد المديونية علي  اخرى .  •

الشركة ان وجدت وتقديم تقرير بتاريخ التصفية يوضح صافي قيمة المنشأة بعد التصفية ونصيب كل شريك علي 

ان يقدم المصفي تقريره النهائي في موعد اقصاه ستة اشهر من تاريخ التأشير به في السجل التجاري  .  التعامل 

مع كافة الجهزة والمصالح الحكومية وغير الحكومية والدارية والتعامل أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة وقطاع شركات الموال  وأمام مأموريات مصلحة الضرائب  والتأشير والتعديل والفسخ  أمام السجل 

التجاري والغرفة التجارية والتصديق على عقود التصفية والفسخ أمام مأموريات التوثيق "الشهر العقاري  ومكاتبها

2656 - شريف عادل لبيب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    149360   وتم ايداعه بتاريخ    2020-05-21 

برقم ايداع   15726 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2020  بــ :  
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2657 - احمد فرج جلل عباس  مدير   المقيد برقم قيد    149370   وتم ايداعه بتاريخ    2020-05-21 

برقم ايداع   15746 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2020  بــ :  العلقات الحكومية والعلقات العامة بالشركة 

وله فى سبيل ذلك القيام بالمباحثات والمناقشات مع الجهات الحكومية والخاصة واى جهات ا و هيئات او مؤسسات 

اخرى ابا كان نوعها داخل جمهورية مصر العربية او خارجها وذلك فيما يتعلق باعمال الشركة ومصلحتها .

2668 - امانى محمد عادل الترجمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    150043   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2020 برقم ايداع   18173 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2020  بــ :  شركه ميجو تاك بدل من السيد 

الستاذ / محمد سامح سعد الدين

2669 - أحمد سيد إبراهيم سيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    150043   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2020 برقم ايداع   18173 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2020  بــ :  شركه التعمير السياحي ممثل 

لشركه التعمير السياحي في عضويه مجلس ادارة شركه ميجوتاك بدل من السيد الستاذ / اشرف عز الدين يوسف 

رئيس مجلس ادارة شركه التعمير السياحي السابق و الذي انتقل الي رحمه ا تعالي

2670 - محمد اشرف عادل يوسف خليل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    150043   وتم 

ايداعه بتاريخ    23-06-2020 برقم ايداع   18173 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2020  بــ :  استقاله

2658 - احمد حسن محمد احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    149418   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2020 برقم ايداع   15859 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2020  بــ :  يملك حق التوقيع عن الشركة 

رئيس مجلس الدارة وله حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع و التوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و كافة صور 

التعامل مع البنوك و المصارف و حث  الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها , و 

كذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى 

والسيارات و المنقولت باسم الشركة و لصالحها و له الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد 

مرتباتهم واجورهم و له الحث فى قبض ودفع المبالغ و توقيع وتحويل و بيع وتسديد كلفة السندات الذنية و 

التجارية وابرام كافةالعقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له حق 

توكيل او تفوبض الغير فى كل او بعض ما ذكر  وعلى الشركة مراعاة سلطات التوقيع الوارده بالنظام الساسى 

والسجل التجارى الخاص بها . حق بيع اصول الشركة يلزم اتخاذ جمعية عامه للختصاص .

2659 - محمد احمد على محمود على  مدير   المقيد برقم قيد    149478   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2020 برقم ايداع   16140 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2020  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محدده - يمثل المديرين الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او  منفردين في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة وللمدير منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال 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 له الحق في التوقيع 

علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر.

2660 - احمد عبد السلم مدني احمد  مدير   المقيد برقم قيد    149478   وتم ايداعه بتاريخ    2020-06-03 

برقم ايداع   16140 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2020  بــ :  

2661 - محمد عبدا محمد على النقبى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    149635   وتم 

ايداعه بتاريخ    11-06-2020 برقم ايداع   16878 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2020  بــ :  

2662 - راشد عبدا محمد على النقبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    149635   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-2020 برقم ايداع   16878 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2020  بــ :  
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2663 - محمد جاسم سيف احمد السويدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    149635   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-2020 برقم ايداع   16878 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2020  بــ :  

2664 - جمعه سيد عبد الخالق احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    149659   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-2020 برقم ايداع   17015 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2020  بــ :  

2665 - ياسر ابراهيم محمود ابراهيم مسعود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    149794   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2020 برقم ايداع   17401 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2020  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية  للشريكين المتضامنين وهما : ) ياسر ابراهيم محمود ابراهيم مسعود  و خالد 

سيد البدوي عبد الرحمن محمد رمضان ولهم مجتمعين او منفردين ( أو) للشريكين المتضامنين وهما : مجدي 

ابراهيم محمود ابراهيم مسعود  و ايمان سيد البدوي عبد الرحمن محمد  ولهم مجتمعين  فقط  ( 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 و التوقيع علي 

الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع على عقود  القتراض والرهن وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن أغراضها وكذلك لهم حق 

التوقيع علي عقود الشراء والبيع للصول والممتلكات العقارية والراضي والسيارات باسم ولصالح الشركة ولهم 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل , والحق في التصالح والتنازل والتخالص أمام المحاكم وأمام المحامي العام 

والتعامل امام الشهر العقاري في عمل التوكيلت الخاصة و العامة  , والتعامل مع ادارات ونيابة المرور , ولهم 

حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر فيما عدا الشركاء الموصيين .

2666 - حسن محمد حسن على احمد  مدير   المقيد برقم قيد    149787   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2020 برقم ايداع   17394 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2020  بــ :  استقالة وتخارج

2667 - محمد محمد سيد قطر  مدير   المقيد برقم قيد    149787   وتم ايداعه بتاريخ    16-06-2020 برقم 

ايداع   17394 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2020  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة غير محددة

2671 - خالد عمر العمري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    150043   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2020 برقم ايداع   18173 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2020  بــ :  لشغل منصب رئيس مجلس 

ادارة و العضو المنتدب لشركة ميجوتاك لدارة المنشات السياحية و الفندقيه مع منح سيادته حق التوقيع عن 

الشركة بصفته الممثل القانوني لها - تحديد اختصاص السيد الستاذ/ خالد عمر العمري رئيس مجلس الدارة و 

العضو المنتدب ممثل عن الشركه المصريه العامه للسياحه و الفنادق ايجوت لتكون ع النحو التالي :-   لرئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب ) منفرداً ( حق التوقيع أمام جميع الجهات العامة والحكومية وغير الحكومية 

والخاصة أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة على الصادرات 

والواردات والصندوق الجتماعي ووزارة السياحة وغرفة شركات ووكالت السفر والسياحة والهيئة القومية 

للتأمينات الجتماعية والشهر العقاري ووزارة الداخلية وخاصة إدارة المرور ومصلحة الجوازات والهجرة 

والجنسية ووزارة المالية وخاصة مصلحة الضرائب بكافة أنواعها وكافة مأموريتها وكذلك أبرام كافة التفاقيات 

والعقود وإنهائها . أما التوقيع على عقود إدارة أو استئجار وتأجير الفنادق والمطاعم والموتيلت والقرى السياحية 

مما ترتبط بنشاط الشركة فلة الحق فى التوقيع على هذه العقود بعد العرض وموافقة أغلبية مجلس الدارة على ذلك 

.    لرئيس مجلس الدارة الحق بالتوقيع والتعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب 

وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات الضمان البتدائي والنهائي ) وما يلزم لها 

من تسهيلت بنكية أو من الغير ( بأسم الشركة ولمصلحتها مع منح حق التوقيع ) مجتمعاً ( على المعاملت المالية 

والشيكات البنكية للسادة التي أسماؤهم بعد اعتباراً من 1/7/2021 مع إلغاء كل ما يخالف ذلك من قرارات سابقة 

وعمل التعديلت اللزمة بالسجل التجاري للشركة وهم السادة  توقيع أول  خالد عمر العمري بصفته رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب  مجتمعاً مع  توقيع ثاني  أحمد السيد إبراهيم عضو مجلس الدارة.
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2672 - احمد سليمان حامد الوكيل  مدير   المقيد برقم قيد    150082   وتم ايداعه بتاريخ    2020-06-23 

برقم ايداع   18300 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2020  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة . يمثل 

السيد / أحمد سليمان حامد الوكيل مدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة و التعامل ياسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة . و للمدير منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الهيئات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام و قطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب و ايداع و فتح و غلق حسابات و الفراج عن رأس المال و القتراض و الرهن و التوقيع 

على الشيكات واستصدار شهادات و خطابات الضمان وبيع أصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و 

السيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم و أجورهم 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 اللتى تتعلق بمعاملت الشكرة بالنقد أو بالجل 

وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

2673 - اسامة سلمه على سيد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    150082   وتم ايداعه بتاريخ    2020-06-23 

برقم ايداع   18300 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2020  بــ :  استقالة

2674 - اسلم محمد احمد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    150098   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2020 برقم ايداع   18398 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2020  بــ :  

2675 - جورج محروس توفيق عازر  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    150228   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-06-2020 برقم ايداع   18873 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2020  بــ :  

2813 - عمرو عصمت السيد اباظه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    159017   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2020 برقم ايداع   48821 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2020  بــ :  ممثل شركة جيمناى اوفيس 

هولدينج ليمتد Gemini Office limited -بقاء الختصاصات المالية وحق تمثيل الشركة والتوقيع عن الشركة 

كما هي بدون تعديل.

2814 - جورج ممتاز شنوده ساويرس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    159017   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2020 برقم ايداع   48821 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2020  بــ :  ممثل شركة جيمناى اوفيس 

Gemini Office limited هولدينج ليمتد

2815 - وائل عادل فوزى يـوسـف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    159017   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2020 برقم ايداع   48821 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2020  بــ :  ممثل شركة جيمناى اوفيس 

Gemini Office limited هولدينج ليمتد

2816 - مؤمن محمد سطوحي عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    159105   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2020 برقم ايداع   49114 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2020  بــ :  
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2676 - طه جمال طه زكى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    150228   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2020 برقم ايداع   18873 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2020  بــ :  - يمثل رئيس مجلس الدارة 

الشركة أمام القضاء ويملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه 

المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة, ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن 

يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .  يملك حق التوقيع على معاملت الشركة الستاذ 

رئيس مجلس الدارة والستاذ نائب رئيس مجلس الدارة منفردين أو مجتمعين ولهم حق التوقيع عن الشركة أمام 

كافة الجهات الحكومية والرسمية والوزارات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة وكافة الجهزة التابعة للحياء وهيئة 

المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة أجهزتها بكافة محافظات الجمهورية . وحق بيع وشراء السيارات والمنقولت 

باسم الشركة ولصالحها للستاذ / رئيس مجلس الدارة منفردا, ولهم مجتمعين او منفردين الحق في إجراء كافة 

العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة على الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وفى قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك قبض ودفع كافة المبالغ . ولرئيس مجلس الدارة 

منفرداً الحق في بيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية. أما بخصوص المعاملت البنكية فتكون على النحو 

التالي: - فتح الحسابات بجميع أنواعها )حسابات جارية - اعتمادات - خطابات الضمان - اليداع( فتكون بتوقيع 

رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين أو منفردين. بخصوص السحب والتوقيع على الشيكات 

فتكون بتوقيع رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين أو منفردين في حدود 500000)

خمسمائة ألف جنيه( في المعاملة الواحدة وبتوقيع رئيس مجلس الدارة منفرداً بالنسبة للمبالغ التي تزيد عن 

500000)خمسمائة ألف جنيه( وبدون حد أقصى . أما بخصوص بيع الصول الثابتة والقتراض والرهن وحق 

إبرام جميع العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بالشركة وحق كفالة الغير فتكون بتوقيع رئيس مجلس 

الدارة منفرداً وله حق التوقيع على كافة عقود القتراض والرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فيها من 

ثابت أو منقول وذلك للنفس أو للغير وأمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة ذلك وله حق تفويض أو 

توكيل الغير فى بعض أو كل ما ذكر.

2677 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    150416   وتم ايداعه بتاريخ    

30-06-2020 برقم ايداع   19324 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2020  بــ :  للفروع

2678 - ابراهيم محمد غالب السيد  مدير   المقيد برقم قيد    150537   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-06 

برقم ايداع   19720 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2020  بــ :  تعديل صلحيات الشركة/ يمثل المديرين 

الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين  فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحنه التنفيذية للجمعية العامة - وللمديرين  

مجتمعين أو 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 مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشاطرات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.
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2679 - رامي محمود يوسف متولي  مدير   المقيد برقم قيد    150553   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-06 

برقم ايداع   19736 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2020  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله 

منفرداً 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 منفرداً الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و ايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية و ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او  بالجل والتوقيع على عقود تأسيس الشركات وفسخها والتخارج منها والتوقيع أمام 

الشهر العقارى وله حق توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

2680 - حكمت سالم سليمان ابراهيم

الجمال  مدير   المقيد برقم قيد    150864   وتم ايداعه بتاريخ    12-07-2020 برقم ايداع   20546 تم 

التأشير فى تاريخ 12-07-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين  او 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  مجتمعين او 

منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار 

شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك ياسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

2681 - أيه شعبان صالح عبدالشافي محمد  مدير   المقيد برقم قيد    150864   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2020 برقم ايداع   20546 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2020  بــ :  

2682 - محمود كامل هلل الجمال  مدير   المقيد برقم قيد    150864   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-12 

برقم ايداع   20546 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2020  بــ :  استقالة

2683 - محمود عادل محمد مرسى  مدير   المقيد برقم قيد    151232   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-19 

برقم ايداع   21697 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2020  بــ :  تعديل الصلحيات /يمثل المدير الشركه في 

علقاتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  وللمدير  منفردا  الحق في التعامل باسم الشركه 

وضمن غرضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكاله وكذالك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات وحق الفراج عن 

راس مال الشركة المودع بالبنك وحق التوقيع علي عقود القتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار 

شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركه وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك 

باسم الشركه وضمن اغراضها وله الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجاريه وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق التصالح والقرار والنكار والبراء 

مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

2684 - امانى محمود ابراهيم شبانه  مدير   المقيد برقم قيد    151391   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-21 

برقم ايداع   22381 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2020  بــ :  

2685 - عادل محمد موسى حسن موسى  مدير   المقيد برقم قيد    151391   وتم ايداعه بتاريخ    

21-07-2020 برقم ايداع   22381 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2020  بــ :  استقالة
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2686 - كريم محمد امين منصورالزكى  مدير   المقيد برقم قيد    151391   وتم ايداعه بتاريخ    

21-07-2020 برقم ايداع   22381 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2020  بــ :  

2687 - احمد فتحى محمد كمال كساب  مصفى   المقيد برقم قيد    151666   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2020 برقم ايداع   23405 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2020  بــ :  على ان تكون مهام المصفى 

على النحة التالى: وفاء ما على الشركة من ديون - بيع مال الشركة منقول او عقار - تمثيل الشركة امام القضاء 

وقبول الصلح والتحكيم

2688 - عمر خالد طلعت نعمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151748   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2020 برقم ايداع   23733 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2020  بــ :  استقالة

2689 - احمد رمضان حسن زهران  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151748   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2020 برقم ايداع   23733 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2020  بــ :  إلغاء كافة التفويضات وحقوق 

التوقيع الممنوحة سابقاً لتصبح كالتالى - يمثل الشركة أمام القضاء رئيس مجلس الدارة وللعضو المنتدب  منفردا 

حق التوقيع علي الشيكات والسحب واليداع والتحويلت البنكية والتعامل مع البنوك فيماليزيدعنمبلغ500000 

جنيها ) فقط خمسمائة ألف جنيها مصرياً لغير ( وله حق التوقيع على التحويلت البنكية الخاصة بمرتبات 

ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين حق التوقيع علي كافة  العاملين بالشركة دون حد أقصى.  "

العقود والتفاقيات بما في ذلك عقود تأسيس الشركات والتعديلت والتخارج وحق التصرف في جميع الصول 

والمنقولت والسيارات والعقارات المملوكة للشركة ولهما حق تمثيل الشركة امام القطاع العام والخاص والجهات 

والهيئات الحكومية والغير حكومية وذلك في التعاقدات والتفاقيات وحق التوقيع علي الشيكات والسحب واليداع 

والتحويلت البنكية والتعامل مع البنوك وكذلك ابرام عقود المعاوضة والحق في ابرام القروض والقتراض من 

البنوك وتقديم الضمانات اللزمة واجراء الرهونات بكافة انواعها وقبول الكفالت العادية والتضامنية التي تمنح من 

البنوك للشركات المرتبطة والغير وتقديم الضمانات اللزمة دون حد اقصى . ولهم حق تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر . على ان يسبق ابرام عقود المعاوضة مسبقا من الحمعية العامة لكل عقد اعمل لحكام المادة ) 217 

( من اللئحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981

2690 - محمد سعيد حسن عبدالرحمن  مدير مالى   المقيد برقم قيد    29592   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2008 برقم ايداع   529 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2020  بــ :  للشركة وتفويضه فى التوقيع عن 

الشركة في توقيعات المجموعة )ب( محل توقيع الستاذ/ محمد محمد مهدي الحديدي.على ان تبقى باقي حقوق 

التوقيع كما هي دون تعديل.

2691 - هبه مرتضى صابر احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    139835   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2019 برقم ايداع   39079 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2020  بــ :  

2692 - عبد الوهاب احمد فتحى احمد سودان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    130871   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-2019 برقم ايداع   4888 تم التأشير فى تاريخ 12-08-2020  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للسيد /عبدالوهاب احمد فتحي احمد سودان الشريك المتضامن وله منفردا الحق 

في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكاله وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

والفراج عن راس المال وحق التوقيع علي عقود الرهن والكالفه للنفس والغير وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

وكذلك له 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 الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

2693 - فاطمه ابراهيم محمود لطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81247   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2015 برقم ايداع   8157 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  غير تنفيذى ممثل عن شركة 

هيرميس للوساطة فى الوراق المالية . ) تعيين شركة هيرميس لدارة المحافظ المالية وصناديق الستثمار بدل من 

شركة هيرميس لدارة صناديق الستثمار فى عضوية مجلس الدارة .

2694 - احكام محمد عبد الشكور الظواهري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81247   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-03-2015 برقم ايداع   8157 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  مستقل .
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2695 - وليد محمود عبدالمنعم حسونه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81247   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2015 برقم ايداع   8157 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  غير تنفيذى ممثل عن شركة 

المجموعة المالية فاينانس القابضة .

2696 - احمد اسامه عبدالقادر احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81247   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2015 برقم ايداع   8157 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  غير تنفيذى - ممثلعن شركة 

المجموعة المالية فاينانس القابضة .

2697 - جمال عزت محمد عبد البارى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81247   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2015 برقم ايداع   8157 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  مستقل

2698 - محمود محمد محمود عيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81247   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2015 برقم ايداع   8157 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  مستقل

2699 - طلل محمد حمزه احمد حسنين العياط  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    81247   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-03-2015 برقم ايداع   8157 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  ممثل عن شركة 

هيرميس لدارة المحافظ المالية وصناديق الستثمار .

2700 - سيف الدين عصام عبدالمنعم البسيونى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81247   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-03-2015 برقم ايداع   8157 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  غير تنفيذى  ممثل عن 

شركة هيرميس لدارة المحافظ المالية وصناديق الستثمار

2701 - امل على احمد عطاويه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    150539   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2020 برقم ايداع   19722 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشريكين المتضامنين ولهما مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركه 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من  سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

شهادات وخطابات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق 

القتراض والرهن وكذلك لهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل 

ذلك باسم الشركه ولصالحها و لهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات 

الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد اوبالجل ولهما 

حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر وقد فوض الشركاء السيد الستاذ / خيري ابو اليزيد احمد 

السيد مديرا مباشر للشركه علي ان يكون له الحق فى الداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه وله 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 شهادات وخطابات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي 

الشيكات وحق القتراض والرهن وكذلك  له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها  وكذلك له حق بيع اصول الشركه وومتلكاتها العقاريه والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وله الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه 

بالنقد اوبالجل وكذلك له الحق فى المشاركة فى شركات شقيقة او شركات مختلفة فى النشطة او مماثلة فى 

النشطة فى جميع انواع الشركات وله الحق فى الحضور فى اجتماع الجمعيات العمومية العادية وغير العادية 

والتصويت باسم الشركة وله الحق فى ان يعين فى مجلس ادارتها او مدير بها وكذلك فى التوقيع على عقود 

المشاركة والتأسيس والتعديل والتخارج باسم الشركة وكذلك الموافقة على توقيعه على عقد اشهار شركة بدولة 

بوركينا فاسو وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

2702 - محمود احمد محمد مجاهد  عضو منتدب من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    152245   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-08-2020 برقم ايداع   25503 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  

2703 - عاطف محمد عبد المنعم محمد علي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    152245   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-08-2020 برقم ايداع   25503 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  وعضو منتدب
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2704 - ولء صلح متولى عبد الحليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    152245   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2020 برقم ايداع   25503 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  ومدير تنفيذي

2705 - هانى فؤاد صاروفيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    152245   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2020 برقم ايداع   25503 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  استقالة

2706 - عيسى عمر محمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    152245   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2020 برقم ايداع   25503 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  

2707 - حمدي حسن جمعة حسانين شارد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    152245   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2020 برقم ايداع   25503 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس 

الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او 

مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة منفردا حق التوقيع بالسحب والفراج عن راس المال الشركة المودع بالبنك

2708 - محمود محمد محمود حسين  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    152245   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2020 برقم ايداع   25503 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  

2709 - احمد محمد الجوهرى ثابت  مدير فرع   المقيد برقم قيد    152245   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2020 برقم ايداع   25503 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  

2710 - اسلم عربي حسن احمد  مدير   المقيد برقم قيد    152468   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-19 

برقم ايداع   26368 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2020  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محدده - يمثل 

المدير الشركة في علقاتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها 

فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفذية للجمعية العامة . وللمدير منفردا الحق في 

التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير حكومية 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 علي الشيكات و كل ذلك باسم الشركة و 

لصالحها و كذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء و له حق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد 

مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها وله 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 التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل و للمدير منفردا حق التوقيع علي عقود القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها 

العقارية و الراضي و السيارات واللت والنعدات و كل ذلك باسم الشركة  ولصالحها و لهما حق التوقيع علي 

عقود تأسيس الشركات بكافة انواعها و له حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

2711 - عادل محمود سالمان مراد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    152505   وتم ايداعه بتاريخ    

19-08-2020 برقم ايداع   26405 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2020  بــ :  يملك حق التوقيع علي 

معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره 

وللمجلس الحق في ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او 

مجتمعين - ولرئيس مجلس الداره منفردا الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات و الفراج عن رأس المال وكافه صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركه ولصالحها وكذلك له 

حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه وله الحق تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم 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 القتراض والرهن بكافه انواعه للنفس والغير واصدار التوكيلت لصالح البنوك وله حق توكيل 

او تفويض من يراه او  الغير في كل او بعض ماذكر

2712 - عليه محمد امين صباغ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    152636   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2020 برقم ايداع   26776 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2020  بــ :  ) استقالة ( .
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2713 - كريم محمد الشافعي مكي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    152768   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2020 برقم ايداع   27189 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2020  بــ :  ورئيس تنفيذي ممثلً عن 

البورصة المصرية  . صلحية التوقيع على كافة الشيكات الصادرة من الشركة وكافة المعاملت البنكية لكل من 

السيد العضو المنتدب / كريم محمد الشافعي مكي ) توقيع اول ( والسيد المدير المالى / هانى عبدالحكيم عمران 

طعيمة 26802068800096 ) توقيع ثان ( مجتمعين علي ان تظل جميع الصلحيات السابقه كما هي دون 

تعديل

2714 - عمرو مصطفى على مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    152768   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2020 برقم ايداع   27189 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2020  بــ :  ممثل للبنك الهلي المصري 

بدل من السيد/ ممدوح محمد سميح سيد عافية

2715 - احمد محمد بهجت ابو السعد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    152768   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2020 برقم ايداع   27189 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2020  بــ :  ممثل عن شركة مصر القابضة 

للتامين بدل من السيد/ محمد جمال محرم

2716 - جاسون ستير كلند JASON STRICKLAND  مدير   المقيد برقم قيد    152777   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-08-2020 برقم ايداع   27338 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2020  بــ :  

2717 - ايان كاروثرز بوسيكل IAIN CARRUTHERS BOUSKILL  مدير   المقيد برقم قيد    

152777   وتم ايداعه بتاريخ    25-08-2020 برقم ايداع   27338 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2020  بــ 

:  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة

2718 - محمد احمد عبد الفتاح حسانين محمد  مدير   المقيد برقم قيد    152790   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2020 برقم ايداع   27356 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2020  بــ :  يباشر المديرين وظائفهم لمدة 

غير محددة و ذلك بعد التاكد منان المدير او المديرين لم يسبق صدور احكام قضائية ضده او ضدهم و بانه لم 

يسبق صدور احكام عليهم بعقوبة جناية او جنحة مخلة بالشرف او بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في 

المواد )89( و )162( و )163( و )164( من قانون الشركات

2719 - احمد محمد عبدالفتاح حسانين  مدير   المقيد برقم قيد    152790   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2020 برقم ايداع   27356 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2020  بــ :  

2720 - محمود رجب ابراهيم عبد العال على  مدير   المقيد برقم قيد    152790   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2020 برقم ايداع   27356 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2020  بــ :  تم استقالته

2721 - اسامه صفوت عبد الحميد غيث  مدير   المقيد برقم قيد    152829   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2020 برقم ايداع   27539 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2020  بــ :  

2722 - حسام محمد محمد الشتيحى  مدير   المقيد برقم قيد    152829   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-26 

برقم ايداع   27539 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2020  بــ :  

2723 - محمد متولى محمد المين  مدير   المقيد برقم قيد    152829   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-26 

برقم ايداع   27539 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2020  بــ :  

2724 - محمد حسن حسن سعده  مدير   المقيد برقم قيد    152829   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-26 

برقم ايداع   27539 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2020  بــ :  و يباشر المديرين وظائفهم لمده غير محدده
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2725 - محمد عادل السيد عبدالكريم  مدير   المقيد برقم قيد    152903   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-27 

برقم ايداع   27795 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2020  بــ :  - يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير و 

لهما مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لنحته التنفينية للجمعية العامة . وللمديران مجتمعين أو منفردين الحق فى 

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 حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما مجتمعين او منفردين حق التوقيع 

على عقود الشراء والبيع والرهن لصول المشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة 

لصالحها والبيع للنفس او للغير . ولهما مجتمعين او منفردين الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم مجتمعين او منفردين حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الننية والتجارية ولهما مجتمعين او منفردين حق كفالة الغير ولهما مجتمعين او منفردين إبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما مجتمعين او منفردين حق التوقيع على 

عقود الشتراك في تأسيس الشركات و التوقيع على تعديل عقد الشركة أمام مصلحة الشهر العقاري وذلك بعد 

موافقة الجمعية العامة غير العادية ولهما مجتمعين او منفردين حق الفراج عن رأسمال الشركة من البنك ولهما 

مجتمعين او منفردين حق التوقيع امام الهينة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ولهما مجتمعين او منفردين 

حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر باسم الشركة وضمن أغراضها.

2726 - احمد عبد ا محمد الشاعر  مدير   المقيد برقم قيد    152903   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-27 

برقم ايداع   27795 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2020  بــ :  استقالة

2727 - خالد احمد عبد ا الشاعر  مدير   المقيد برقم قيد    152903   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-27 

برقم ايداع   27795 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2020  بــ :  استقالة

2728 - مؤمن محمد محمود جمعه  مدير   المقيد برقم قيد    152903   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-27 

برقم ايداع   27795 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2020  بــ :  

2729 - محمد عصام الدين محمد علي  مدير   المقيد برقم قيد    152941   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2020 برقم ايداع   27911 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2020  بــ :  استقالة

2730 - هانى رمضان عوض ا مخيمر  مدير   المقيد برقم قيد    152941   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2020 برقم ايداع   27911 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2020  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما منفردان في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  

ويحق لكل من   السيد / محمد احمد على دهان و السيد / هانى رمضان عوض ا مخيمر - منفردان الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهما الحق منفردان 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 وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ويختص السيد / هانى رمضان عوض ا مخيمر - منفردا فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول الشركة بممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها للنفس او الغير ولهما حق توكيل او تفويض الغير 

في كل او بعض ما ذكر

2731 - ايمن نبيل فتحى سلطان  مدير   المقيد برقم قيد    153139   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-01 

برقم ايداع   28559 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2020  بــ :  
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2732 - يوسف رفعت يوسف عبدالل  مدير   المقيد برقم قيد    153139   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-2020 برقم ايداع   28559 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2020  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمده 

غير محدده - يمثل المديران الشركه في علقتها مع الغير ولهما منفردين او مجتمعين في هذا الصدد اوسع 

السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها في ما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركه او القانون او لئحه التنفيذيه 

للجمعيه العامة, ولهما مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب ايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان 

وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها 

وضمن اغراضها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع للصول والممتلكات العقاريه والراضي 

والسيارات باسم الشركه ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافه العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل 

او بعض ما ذكر .

2733 - وليد حامد عبد الفتاح شعبان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    153197   وتم ايداعه بتاريخ    

02-09-2020 برقم ايداع   28778 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2020  بــ :  

2734 - جوهره عبد الله عبد ا بامطرف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    153688   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2020 برقم ايداع   30418 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2020  بــ :  

2735 - هوى جونج جانج HEUI JONG JANG  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153788   وتم 

ايداعه بتاريخ    13-09-2020 برقم ايداع   30791 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2020  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة لدورة اخرى مدتها ثلث سنوات

2736 - رائد محمد حلمي محمد القليوبي  مدير   المقيد برقم قيد    153932   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2020 برقم ايداع   31242 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2020  بــ :  استقالة

2737 - حمد محمود عبدالمقصود محمود 

حمد  مدير   المقيد برقم قيد    153932   وتم ايداعه بتاريخ    15-09-2020 برقم ايداع   31242 تم التأشير 

فى تاريخ 15-09-2020  بــ :  استقالة

2738 - هشام محمد عبدالنبى سالم مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    153932   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2020 برقم ايداع   31242 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2020  بــ :  

2739 - صقر محمد سند سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    153932   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-15 

برقم ايداع   31242 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2020  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 بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به 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 وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على 

الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها  وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء 

والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات ولهم حق التوقيع على عقود التأسيس 

والندماج بالشركات وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 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 ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

2740 - بدر بن مرزوق بن عويضه الجهنى  مدير   المقيد برقم قيد    154000   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2020 برقم ايداع   31500 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2020  بــ :  
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2741 - عبد الرحمن عمر محسن  مدير   المقيد برقم قيد    154000   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-16 

برقم ايداع   31500 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2020  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 به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة 

وللمديرين  السيد / عبدالرحمن عمر محسن والسيد / بدر بن مرزوق بن عويضة الجهني  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 وفتح 

حسابات وغلقها 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 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 اوتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

2742 - عادل زكريا محمد عبد المقصود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    154000   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2020 برقم ايداع   31500 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2020  بــ :  مسئول عن هذا الفرع امام 

الجهات الحكومية و الغير حكومية

2743 - صبرى محمد حسن صالح  مدير   المقيد برقم قيد    154055   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-17 

برقم ايداع   31755 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2020  بــ :  

2744 - حسن بدر امام عبدالصمد  مدير   المقيد برقم قيد    154055   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-17 

برقم ايداع   31755 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2020  بــ :  و يباشر المديروين وظائفهم لمده غير محدده -   

يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفذية للجمعية العامة .  

وللمدير/ سامي عبد العزيز مصطفى عشيش - منفرداً - الحق في التعامل بأسم الشركة مع الجهات الحكومية 

المنوطه بالتعامل مع الشركة ونشاطها والتعامل مع وزارة الداخليه والدفاع والصحة وغيرها من الوزارات وكذا 

الحياء والدفاع المدني والمرافق والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافه اشكاله وانواعه وتمثيل 

الشركة بالمعارض والمؤتمرات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وللمديرين السيد / صبري محمد حسن صالح – 

والسيد / حسن بدر امام عبد الصمد – والسيد / احمد شوقي محمد ابو المجد ) مجتمعين على القل اثنان منهم (  

حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والتوقيع على الشيكات واستصدار 

شهادات وخطابات الضمان والتوقيع على عقود الشراء والبيع واليجار لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها.

2745 - سامي عبد العزيز مصطفى عشيش  مدير   المقيد برقم قيد    154055   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2020 برقم ايداع   31755 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2020  بــ :  

2746 - احمد شوقي محمد ابو المجد  مدير   المقيد برقم قيد    154055   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-17 

برقم ايداع   31755 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2020  بــ :  

2747 - سعيد محمود حسن  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    154070   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-09-2020 برقم ايداع   31770 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2020  بــ :  الموافقة علي تفويض 

السيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب في التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك حق 

التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول الشركة الثابتةوالمنقولة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات بأسم 

الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع علي عقود القرض والرهن بأسم الشركة ولمصلحتها والحقفي تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل وكذلك حق كفالة الغير ) أفراد - شركات ( وكذلك حق توكيل وتفويض اءلغير في كل او بعض ما ذكر
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2748 - عمر صالح فهمى احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    154193   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2020 برقم ايداع   32193 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2020  بــ :  

2749 - محمد عبد المنعم سعود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    154594   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2020 برقم ايداع   33562 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2020  بــ :  

2750 - محمد فيصل بقله  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    154594   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-28 

برقم ايداع   33562 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2020  بــ :  خروج

2751 - باسل أشرف على حسن حسن عنب  مدير   المقيد برقم قيد    154598   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2020 برقم ايداع   33566 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2020  بــ :  

2752 - محمود أحمد جمعه سيد زيدان  مدير   المقيد برقم قيد    154598   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2020 برقم ايداع   33566 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2020  بــ :  

2753 - مصطفي عمرو علي شتا  مدير   المقيد برقم قيد    154598   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-28 

برقم ايداع   33566 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2020  بــ :  يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة

2754 - محمد محمود حمدى محمود  مدير   المقيد برقم قيد    154769   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-30 

برقم ايداع   34069 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفرداً فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها 

فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمدير منفرداً الحق فى 

التعامل بإسم 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 رأس المال وحق القتراض 

والرهن وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك بإسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وله حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وكل ذلك 

بإسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر وكل ذلك بإسم الشركة وضمن 

اغراضها .

2755 - محمد عبد المنعم عبد الكريم عبد المولى  مدير   المقيد برقم قيد    154769   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2020 برقم ايداع   34069 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2020  بــ :  استقالة

2756 - عمرو محمد بهاء الدين مكاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    138844   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-2019 برقم ايداع   35254 تم التأشير فى تاريخ 07-10-2020  بــ :  

2757 - رافت عطية حسن السلمونى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60657   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2012 برقم ايداع   19321 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2020  بــ :  ممثل عن شركة الخليج للتأمين 

وإعادة التأمين --- قرر المجلس الغاء اسم الستاذة / مايا أمير حسين فوزي من صلحيات التوقيع لدى الهيئة 

العامة للتأمينات الجتماعية وأي جهة حكومية أخرى وتفويضات التوقيع لدى البنوك. وإضافة توقيع السيدة 

الستاذة / كارولين هوفاجميان - مدير مسئول لدى الهيئة العامة للتأمينات الجتماعية أو أي جهة حكومية ذات 

صلة - قرر المجلس الموافقة على تعيين الستاذ / كريم محمد عمر الحسيني ممثل بنك مصر في مجلس الدارة 

بديلً للستاذة/ جيلن محمد على غنيم - قرر المجلس الموافقة على تعيين الستاذ / حازم صلح حسنين ممثل 

لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجلس الدارةبديلً للستاذ/ محمد احمد جمال 

الدين - وعرض المر علىالجمعيةالعموميةللشركة في اول اجتماعلها للتصديق على ذلك - قرر المجلس الموافقة 

على استقالة الستاذ / مبارك عثمان العيار ممثل شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين مع الحتفاظ بالمقعد - قرر 

مجلس الدارة إلغاء صلحية التوقيع البنكي فئة )ب( للستاذ / أحمد صفوت على حسين - مساعد مدير الدارة 

المالية نظراً للستقالة - قرر مجلس الدارة الموافقة على منح صلحية التوقيع البنكي فئة )ب( للستاذ / محمود 

إبراهيم فلح طعمه - مساعد مدير الدارة المالية

2758 - احمد عيسى عبدالعظيم زياده  مدير   المقيد برقم قيد    155475   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-2020 برقم ايداع   36598 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2020  بــ :  
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2759 - ماركوس بلومينشين  Markus Blumenschein  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6208   

وتم ايداعه بتاريخ    26-02-2005 برقم ايداع   319 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2020  بــ :  ممثلً عن 

شركة جوكي فرنسا بدلً من السيد/ فارنر كيميرش.

2760 - محمد احمد عبد الحميد احمد موسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    155723   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-2020 برقم ايداع   37332 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2020  بــ :  

2761 - ممدوح عبدا جاب ا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    155912   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2020 برقم ايداع   37968 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2020  بــ :  تعديل الصلحيات 

والختصاصات على النحو التالى - يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين السيد/ 

ممدوح عبدا جاب ا  والسيد/عطية لمعى عطية شنودة )منفردين أو مجتمعين( حق التعامل باسم الشركه وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركه وضمن اغراضها و الحق فى التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه 

والراضى والسيارات باسم الشركه ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القروض والرهن الحيازى 

والتجارى باسم الشركة ولمصلحتها و الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وكذلك الحق فى كفالة الغير وكذلك حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

2762 - شو كينج بينج XU QINGPENG  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    95742   

وتم ايداعه بتاريخ    02-08-2016 برقم ايداع   23770 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2020  بــ :  تم تجديد 

مده لمجلس اداره الشركه

2763 - زينج جو جوانج ZHENG JIUGUANG  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95742   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-08-2016 برقم ايداع   23770 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2020  بــ :  

2764 - شو كينج اكسيا XU QINGXIA  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95742   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2016 برقم ايداع   23770 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2020  بــ :  

2765 - طارق بارتو  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57986   وتم ايداعه بتاريخ    2012-04-22 

برقم ايداع   8665 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2020  بــ :  قبول استقالته

2766 - توماس ردريجز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57986   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2012 برقم ايداع   8665 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2020  بــ :  قبول استقالته

2767 - جيرمى باسكال دانيال دوت JEREMY PASCAL DANIAL DOUTTA  رئيس مجلس ادارة   

المقيد برقم قيد    57986   وتم ايداعه بتاريخ    22-04-2012 برقم ايداع   8665 تم التأشير فى تاريخ 

26-10-2020  بــ :  

2768 - هدير وليد عطية عثمان شلبي  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    57986   وتم 

ايداعه بتاريخ    22-04-2012 برقم ايداع   8665 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2020  بــ :  

2769 - زهراء محمد محمود محمد دويدار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57986   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2012 برقم ايداع   8665 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2020  بــ :  

2770 - محمد عبدالقادر السيد منصور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57986   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2012 برقم ايداع   8665 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2020  بــ :  

Page 1051 of 1274 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

2771 - كريم محمود يوسف سعاده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    156495   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2020 برقم ايداع   40082 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2020  بــ :  قرر المجلس تعديل صلحيات 

التوقيع البنكية بالسجل التجاري للشركة لتصبح علي النحو التالي:- منح حق التوقيع عن الشركة في التعامل مع 

البنوك والمؤسسات المصرفية بكافة أنوعها توقيع مشترك من الفئة )أ( مجتمعاً مع توقيع من الفئة )ب( كالتالي:- 

فئة )أ(  السيد / كريم محمود يوسف سعادة - رئيس مجلس الدارة . السيد / أحمد محمد محمود سالم - عضو 

مجلس الدارة المنتدب . السيد / أحمد نبيل محمد السعيد-عضو مجلس الدارة. فئة )ب(   السيدة / ماهيتاب معتصم 

محمد عرابي-عضو مجلس الدارة . السيدة/ علياء عادل فوزي- المدير المالي لشركة الهلي كابيتال القابضة. 

السيد/ كريم عادل محمود أبو النجا-عضو مجلس الدارة . منح السيد/ أحمد محمد محمود سالم - العضو المنتدب 

أو السيدة/ علياء عادل فوزي- المدير المالي لشركة الهلي كابيتال القابضة-منفردين- حق فتح وغلق الحسابات 

والتحويل من / الى حسابات الشركة لدى البنوك المصرية وشراء سندات وأذون الخزانة وصناديق الدخل الثابت 

بدون حد اقصى.

2772 - محمد عبده اسماعيل عثمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    156643   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2020 برقم ايداع   40523 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2020  بــ :  

2773 - بشرى اسحق فرج غالى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    156686   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-11-2020 برقم ايداع   40660 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2020  بــ :  الموافقه على أن 

يكون للسيد رئيس مجلس الداره الحق فى التوقيع على عقود القتراض والرهن لصالح الغير وله حق توكيل 

البنوك والغير فى كل أو بعض ما  ذكر مع بقاء باقى  اختصاصات السيد رئيس مجلس الداره  كما هى بالسجل 

التجارى دون تعديل

2774 - احمد محمد حلمي محمد حلمي محمد ابو عيطه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

13108   وتم ايداعه بتاريخ    03-04-2005 برقم ايداع   3068 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2020  بــ :  

تجديد مدة المجلس لفترة جديدة بنفس تشكيل المجلس السابق

2775 - محمد فتحى محمد مشرف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    156980   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2020 برقم ايداع   42269 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2020  بــ :  ممثل لشركة مجموعة امريكانا 

للغذية والمشروعات السياحية - بدل من السيد / محمد على حسن على

2776 - محمود عبدالعظيم العفيفى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    156980   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2020 برقم ايداع   42269 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2020  بــ :  تصحيح الرقم القومى

2777 - علء الدين جمال ابو المعاطى عون  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    156980   

وتم ايداعه بتاريخ    16-11-2020 برقم ايداع   42269 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2020  بــ :  تم التجديد 

لمجلس الدارة لمدة ثلث سنوات وتشكيل مجلس الدارة بنفس السلطات والختصاصات الواردة بالسجل التجارى

2778 - ايهاب السيد عبدالحليم حجاج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    156980   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2020 برقم ايداع   42269 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2020  بــ :  ممثل لشركة مجموعة امريكانا 

للغذية و المشروعات السياحية - بدل من عمرو وفيق احمد

2779 - مدحت محمود محمد حسب ا  مدير   المقيد برقم قيد    157034   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2020 برقم ايداع   42825 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2020  بــ :  يباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محددة . 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 

منفرد حق التعامل مع وزارة القوى العاملة والهجرة  الحق فى 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 الحسابات واصدار خطابات وشهادات 

الضمان وحق القتراض و الرهن وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف و كل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع و الرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه 

والراضى والسيارات والتوقيع لدى الشهر العقارى وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام 

كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير 

فى كل او بعض ماذكر .

Page 1052 of 1274 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

2780 - عبدالناصر احمد عبدالسلم على  مدير   المقيد برقم قيد    157034   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2020 برقم ايداع   42825 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2020  بــ :  استقالة

2781 - طارق احمد عبدالمنعم خيرى البدراوى  مصفى   المقيد برقم قيد    157322   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2020 برقم ايداع   43900 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2020  بــ :  تم تعيينه كمصفى - وتحديد 

مهامه : وفاء ما على الشركة من ديون , بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلنى او باية طريقه معينه 

اخرى ما لم ينص فى وثيقة تعيين المصفى على ابرام البيع بطريقه معينه - تمثل الشركة امام القضاء وقبول 

الصلح والتحكيم

2782 - حسين محمد جعفر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40682   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2009 برقم ايداع   17168 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2020  بــ :  خروج نظرا لوفاتة

2783 - خليل ابراهيم عبدا محمد العبدا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    157655   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-12-2020 برقم ايداع   44844 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2020  بــ :  الموافقة على تحديد 

الختصاصات والصلحيات لعضاء مجلس الدارة على النحو التالي:   ويملك حق التوقيع على  معاملت 

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , ولمجلس الدارة 

الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين  

ولرئيس مجلس الدارة/ خليل ابراهيم عبد ا محمد العبد ا - ولنائب رئيس مجلس الدارة/ وليد احمد حامد 

ابراهيم ابو الخير- والعضو المنتدب / محمود محمد اسماعيل علي  - مجتمعين أو منفردين - الحق في التعامل 

باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكل 

ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن أغراضها .  وتمثيل الشركة  أمام كافة الجهات الحكومية والدارية ومصلحة 

الجمارك وجميع شركات التامين العامة والخاصة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وأمام إدارات 

المرور المختلفة من شراء وترخيص وتجديد تراخيص للسيارات القديمة منها أو الحديثة والهيئة العامة للستثمار 

والشهر العقاري والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والغرفة التجارية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة 

للتأمينات الجتماعية والشركة المصرية للتصالت وشركة الكهرباء وشركة الغاز الطبيعي والهيئة العامة للتنمية 

الصناعية -  حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والفراج عن رأس المال المودع بالبنك 

والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان والقتراض والتسهيلت الئتمانية 

وفتح العتمادات بجميع أنواعها والتوقيع على عقود الرهن بضمان أصول الشركة وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وكذلك لهم حق إبرام وتوقيع عقود الشراء  البتدائية والنهائية أمام الشهر العقاري باسم 

ولصالح الشركة ولهم حق تاسيس الشركات والتوقيع علي عقود التاسيس امام الشهر العقاري وهيئة العامة 

للستثمار ولهم حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر - علي الشركة مراعاه سلطات التوقيع الوارده 

في السجل التجاري والنظام الساسي ومراعاه العرض علي الجمعية العامه

2784 - عبدا شويحنه ABDULLAH CHOUIHNA  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

157756   وتم ايداعه بتاريخ    01-12-2020 برقم ايداع   45061 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2020  بــ 

:  يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذة المعاملت والتعهدات 

من مجلس الدارة , وللمجلس الحق فى أن يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين و أن يخولهم ايضا حق التوقيع 

عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

2785 - باسم وجدى جورج نصيف  مدير   المقيد برقم قيد    157848   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-02 

برقم ايداع   45230 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2020  بــ :  استقاله

2786 - كارتيك شانكار  مدير   المقيد برقم قيد    157848   وتم ايداعه بتاريخ    02-12-2020 برقم ايداع   

45230 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2020  بــ :  
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2787 - راهول جوبتا راج كومار جوبتا  مدير   المقيد برقم قيد    157848   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2020 برقم ايداع   45230 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده 

غير محدده - يمثل المديرون – منفردين أو مجتمعين – الشركة في علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون ولئحته التنفيذية 

للجمعية العامة. وللمديرين – منفردين أو مجتمعين – الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل الشركة 

امام القضاء وكذلك التعامل  مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن 

رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.

2788 - ابراهيم مصطفى محمد رجب  مدير   المقيد برقم قيد    157992   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2020 برقم ايداع   45692 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2020  بــ :  بموجب محضر الجمعيه 

العموميه الغير عاديه المنعقده فى 27 - 2- 2022المعتمد من الهيئه بتاريخ 20-4-2022 وعقد تعديل المواد 

)5-6-38-13-12( والمصدق عليه برقم تصديق )148 (أ) لسنه 2022( توثيق استثمار القاهره  - يتولى اداره 

الشركه مدير للجمعية العامة للشركة أن تعين مجلس من المديرين - واستثناء من طريقه التعيين سالفه الذكر عين 

الشركاء : السيد / ابراهيم مصطفى محمد رجب -  ويباشر المدير  وظائفه لمده غير محدده وذلك بعد التأكد من أن 

المدير لم يسبق صدور احكام عليهم بعقوبه جنايه او جنحه مخله بالشرفمن قانون الشركات - 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 للجمعية العامة وللمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن اغرضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصاريف من سحب وإيداع وفتح حسابات والفراج عن راس 

المال والقتراض والرهن وبيع أصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغرضها وكذلك له حق التوقيع علي 

عقود الشراء والبيع وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود المشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير في كل او بعض ماذكر.

2789 - خلود صبرى السيد اللفى الرفاعى  مدير   المقيد برقم قيد    157992   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2020 برقم ايداع   45692 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2020  بــ :  استقاله

2790 - هانىء محمود شعبان العنانى  مدير   المقيد برقم قيد    158100   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2020 برقم ايداع   45982 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده 

غير محدده -  يمثل المديرون الشركه فى علقتها مع الغير و لهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع 

السلطات لداره الشركه و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا العقد او قانون الشركات او لئحته التنفيذيه 

للجمعيه العامه  . وللمديرين مجتمعين او منفرين الحق فى التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم كذلك التعامل مع 

جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع وفتح و غلق حسابات  و كافة صور التعامل  مع جميع البنوك و 

المصارف و التوقيع على الشيكات 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 الراضى و السيارات و 

المنقولت و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و لهم الحق تعين او عزل مستخدمى ووكلء الشركه و تحديد 

مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لهم حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و 

تسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه و ابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه 

بالنقد او بالجل ولهم حق التوقيع على عقود تاسيس الشركات و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لهم حق توكيل 

او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها.

2791 - شعبان محمود شعبان العنانى  مدير   المقيد برقم قيد    158100   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2020 برقم ايداع   45982 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2020  بــ :  
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2792 - محمد عبد الغني فهمي احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    187183   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2020 برقم ايداع   1645 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2020  بــ :  

2793 - احمد صلح الدين عبدالوهاب العبد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96124   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2016 برقم ايداع   25107 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2020  بــ :  يكون لكل من السيد المهندس / 

احمد صلح الدين عبد الوهاب العبد رئيس مجلس اداره الشركه و السيدة / لطيفه عبد العظيم احمد علي سلمه 

المدير المالي للشركة و السيد اللواء / احمد رزق عبد المنعم نائب رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب حق 

التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين علي كافه المعاملت الماليه لدي البنوك و التوقيع علي الشيكات و 

التحويلت علي ان يكون التوقيع مزدوجا علي الشيكات و التحويلت التي تجاوز خمسين الف جنيه مصري توقيع 

اول للسيدة / لطيفه عبد العظيم احمد و توقيع ثاني يكون واحد من اثنين اما رئيس مجلس الدارة او نائب رئيس 

مجلس الدارة و العضو المنتدب و يختصو ايضا بالتوقيع ) مجتمعين او منفردين ( ف القتراض و الرهن و 

التوقيع علي طلب التسهيلت الئتمانية و فتح العتمادات المستندية و اصدار خطابات الضمان و التنازل عن 

مستندات و فواتير البضاعة المستوردة لصالح الغير و المصنعه فب مصانع الشركه و كافه اعمال البنوك و لهما 

حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض مما تم ذكره

2794 - امنه محمد عبد الحميد احمد لطفى الفقى  مدير   المقيد برقم قيد    127919   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2018 برقم ايداع   49874 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2020  بــ :  تمثل السيدة / امنه محمد 

عبدالحميد احمد لطفى الفقى .تمثل المديره الشركة امام القضاء والغير وتكون مسئولة عن ادارتها ولها منفردة 

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغرضها 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 

حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات و استصدار شهادات وخطابات 

الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والرضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغرضها ولها الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولها حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولها حق توكيل الغير في كل اوبعض ما ذكر

2795 - اشرف سيد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    158311   وتم ايداعه بتاريخ    09-12-2020 برقم 

ايداع   46559 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2020  بــ :  

2796 - حسن جوكهان جونار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5294   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2003 برقم ايداع   912 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2020  بــ :  ممثل لشركة بتك للدهانات 

 ( BETEK BOYA VE KIMYA SANAYI ANONIM SIRKETI  والصناعات الكيماوية ش م ت

تخويل كل من السيد / محمد فوزى عبد الغنى مديرعام الشركة والسيدة / سارة سميح عبد العزيز المدير المالى 

للشركة مجتمعين وبغرض استخراج  البطاقات الئتمانية الحق فى القتراض من البنوك ورهن الودائع والموال 

النقديه للبنوك بحد اقصى 100000جنية ( .

2797 - على بوراك بسماس  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    5294   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-07-2003 برقم ايداع   912 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2020  بــ :  ممثل لشركة بتك 

BETEK BOYA VE KIMYA SANAYI ANONIM SIRKETI   للدهانات والصناعات الكيماوية

2798 - ميرت اردوج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5294   وتم ايداعه بتاريخ    2003-07-28 

برقم ايداع   912 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2020  بــ :  ممثل لشركة بتك للدهانات والصناعات الكيماوية    

BETEK BOYA VE KIMYA SANAYI ANONIM SIRKETI
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2799 - ايهاب فوزى حسن السقا  مدير   المقيد برقم قيد    158373   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-10 

برقم ايداع   46818 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2020  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير 

ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون اولئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل 

باسم باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهما الحق فى تعييت وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

ولمها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود و 

المشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل .  السيد / ايهاب فوزى حسن السقا منفردا 

حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان والفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها   وللمديرين مجتمعين حق القتراض والرهن بكافة اوناعه للنفس وللغير وإصدار 

التوكيلت لصالح البنوك ولهم الحق فى تفويض وتوكيل من يراه للنفس او الغير فى كل او بعض ماذكر  

وللمديرين مجتمعين حق التوقيع على عقود القتراض والرهن وشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى و السيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر

2800 - فوزان ابراهيم محمد سيد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98195   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2016 برقم ايداع   32814 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2020  بــ :  استقالة

2801 - عادل حامد عبد الخالق عبد الرحمن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98195   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-10-2016 برقم ايداع   32814 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2020  بــ :  استقالة

2802 - حامد عادل حامد عبد الخالق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98195   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2016 برقم ايداع   32814 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2020  بــ :  استقالة

2803 - منى عادل حامد عبد الخالق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98195   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2016 برقم ايداع   32814 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2020  بــ :  استقالة

2804 - محمود حامد محمد عقل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98195   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2016 برقم ايداع   32814 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2020  بــ :  يملك حق التوقيع علي 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة  

ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين أو مجتمعين - ويمثل رئيس مجلس الدارة الشركة أمام القضاء والغير - وللسيد/ رئيس مجلس الدارة )

منفرداً( الحق في التعامل بأسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وحق الفراج عن رأس المال وأستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك حق التوقيع علي 

عقود البيع ورهن اي أصل من أصول الشركة وحق التوقيع علي عقود الشراء والرهن والتسهيلت الئتمانية )

القروض( بضمان أوعية ادخارية فقط وكل ذلك  بأسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وله أبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله الحق 

في تأسيس الشركات وله حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

2805 - هانىء بهجت احمد البندارى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98195   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2016 برقم ايداع   32814 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2020  بــ :  

2806 - هيثم سعيد عبدالمنعم دبش  مدير   المقيد برقم قيد    158563   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-14 

برقم ايداع   47363 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2020  بــ :  
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2807 - احمد حسين عبد الرحيم احمد  مدير عام   المقيد برقم قيد    158615   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2020 برقم ايداع   47518 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2020  بــ :  يمثل المديران الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ماحتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  وللمديران 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 وفتح 

حسابات الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقاريةوالراضى والسيارات والعقارات ولماه الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولههما حق قبض ودفع المبالغ والتوقيع والتحويل والبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وله الحق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر .  ولهما الحق مجتمعين او منفردين التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات

2808 - احمد على محمد حامد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    158776   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-16 

برقم ايداع   47989 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2020  بــ :  

2809 - مها خليل عباس خلــيل  مدير   المقيد برقم قيد    158958   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-20 

برقم ايداع   48593 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2020  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع ليصبح / 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 هذا العقد او قانون الشركات أو لئحته 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 وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على 

الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع وشراء 

ورهن اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع 

المبلغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهما الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

2810 - الشيماء السيد ناهد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    159017   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2020 برقم ايداع   48821 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2020  بــ :  ممثل شركة جيمناى اوفيس 

Gemini Office limited هولدينج ليمتد

2811 - وفاء سيد لطيف مبارك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    159017   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2020 برقم ايداع   48821 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2020  بــ :  ممثل شركة جيمناى اوفيس 

Gemini Office limited هولدينج ليمتد

2812 - محمد على شوقى صبيح

 دقينش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    159017   وتم ايداعه بتاريخ    20-12-2020 برقم ايداع   

48821 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2020  بــ :  المنتدب - ممثل شركة جيمناى اوفيس هولدينج ليمتد 

Gemini Office limited
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2817 - محمد صلح الدين مهدى شديد  مدير   المقيد برقم قيد    159105   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2020 برقم ايداع   49114 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده 

غير محدده - يمثل المديرون الشركه السيد/ مؤمن محمد سطوحى عثمان  مدير عام     والسيد/ محمد صلح الدين 

مهدى      مدير عام     -  يمثل المديرون الشركه فى علقتها مع الغير ولهم مجنتمعين أو منفردين فى هذا الصدد 

أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه أو القانون أو لئحه 

للجمعيه العامه . وللمديرين مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكوميه  والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع  البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على 

الشيكات وحق الفراج عن راس المال الشركه المودع بالبنك وذلك فى حدود 50000جم )فقط خمسون الف جنيها 

مصريا لغير ( وللمديرين مجتمعين فقط حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق الفراج عن راس المال 

الشركه المودع بالبنك وذلك فيما يتخطى مبلغ 50000جم ) فقط خمسون الف جنيها مصريا لغير ( وحق التوقيع 

على عقود القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والعقارات ولهما الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر  والسيد/ 

تامر فوزى عيد الكيكى مدير عام العلقات العامه فقط

2818 - تامرفوزى عيد الكيكى  مدير   المقيد برقم قيد    159105   وتم ايداعه بتاريخ    22-12-2020 برقم 

ايداع   49114 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2020  بــ :  

2825 - ما أنجيليس ألفاريز فيليز  مدير   المقيد برقم قيد    159240   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-23 

برقم ايداع   49594 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده غيرمحددة- 

يمثل المديرون  الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرون منفردين 

الحق قى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

وغلق حسابات والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات او استصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق قى تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتابتهم 

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 ولهم  حق توكيل الغير فى كل أو 

بعض ما ذكر.

2826 - ماجد عبد الحميد حسن الزيات  مدير   المقيد برقم قيد    159240   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2020 برقم ايداع   49594 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2020  بــ :  

2827 - عمرو محمد رشاد  محمد عبد الفتاح  مدير   المقيد برقم قيد    159243   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2020 برقم ايداع   49660 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2020  بــ :  عزل
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2828 - لبنى احمد السيد مصيلحى عطيه  مدير   المقيد برقم قيد    159243   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2020 برقم ايداع   49660 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2020  بــ :  وتباشر المديرة وظائفها لمدة 

غير محددة.  تمثل المديرة الشركة في علقتها مع الغير ولها منفردة  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمديرة  

منفردة  الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل الشركة امام القضاء وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وأيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال و القتراض والرهن والتوقيع على 

الشيكات واستصدار وخطابات  وشهادات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولها الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولها حق 

توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

2829 - باسنت محمد حكيم حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83713   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-2015 برقم ايداع   16256 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2020  بــ :  
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2819 - اسامة حلمى محمد السعيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    159165   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2020 برقم ايداع   49305 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2020  بــ :  ممثلً عن شركة الهلي كابيتال 

القابضة - الموافقة على اعتماد سلطات وصلحيات التوقيع لعضاء مجلس الدارة لتصبح كالتي: - يكون للسيد 

رئيس مجلس الدارة الستاذ / أسامة حلمي محمد السعيد - رئيس مجلس الدارة )منفردا( له الحق في تمثيل 

الشركة امام القضاء والغير - يكون للسيد رئيس مجلس الدارة الستاذ / أسامة حلمي محمد السعيد- رئيس مجلس 

الدارة  أو الستاذ / تامر محمد صفوت محمد زهران -عضو مجلس الدارة المنتدب لشئون المالية والمشروعات 

او الستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا -عضو مجلس الدارة او الستاذ / احمد محمد امين منصور -عضو 

مجلس الدارة المنتدب لشئون التجارية والدارية  )منفردين( لهم الحق في تمثيل الشركة والتعامل امام كافة 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام وكذلك امام الشركات ولهم الحق في ابرام 

كافة العقود والمشارطات والتفاقات اللزمة لمباشرة نشاط الشركة والعمال المرتبطة بها ولهم حق التوقيع عن 

الشركة على كافة التعاملت البنكية من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات البنكية والتوقيع على الشيكات  

والكمبيالت لدي وامام كافة البنوك المعتمدة والعاملة في جمهورية مصر العربية, او خارجها  وذلك في حدود 

الصلحيات البنكية أدناه وكذلك لهم حق توقيع عقود تأسيس الشركات وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للرقابة 

المالية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة و امام البورصة المصرية وكذلك امام مأموريات الشهر العقاري 

و مصلحة التسجيل التجاري ومكاتبها ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض صلحياته المذكورة - 

يكون للستاذ/ أسامة حلمي محمد السعيد- رئيس مجلس الدارة والستاذ /احمد محمد امين منصور -عضو مجلس 

الدارة المنتدب لشئون التجارية والدارية )منفردين( كافة الصلحيات المنصوص عليها بلئحة الشركة الخاصة 

بالسلطات والصلحيات بجانب حق التوقيع )أ( وتفويض مجلس الدارة في اعتماد تلك اللئحة - صلحيات التوقيع 

على حسابات الشركة لدى البنوك لتكون كالتالي: - التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع لدى جميع البنوك 

فيما يخص المعاملت البنكية من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات والتحويلت وإصدار دفاتر الشيكات 

وإصدار كشوف الحسابات من البنوك وفتح وغلق الحسابات البنكية والتوقيع والتحويل للمعاملت المالية 

اللكترونية عبر النترنت والفراج عن رأس المال والتوقيع على التسهيلت البنكية وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها في ضوء الحدود القصوى المعتمدة من مجلس الدارة, واضافة التوقيع التالي: - الفئة )أ( تشمل كل من: 

- الستاذ / أسامة حلمي محمد السعيد - والستاذ/ احمد محمد امين منصور - الفئة )ب( تشمل كل من: - الستاذ / 

تامر محمد صفوت محمد زهران والستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا والستاذة / علياء عادل فوزي يوسف 

على أن تكون صلحيات التوقيع حتى مليون جنيه لية توقيعان مجتمعان من المذكورين أعله, وصلحيات 

التوقيع ما يزيد عن مليون جنيه يكون التوقيع لشخص من فئة )أ( وشخص من فئة )ب( مجتمعين - وكذلك يكون 

حق التوقيع لشخص من فئة )أ( وشخص من فئة )ب( مجتمعين على عقود البيع والشراء واليجار للعقارات 

والمنقولت وأصول الشركة ولهم حق التوقيع على كافة العقود والصفقات المتعلقة بمعاملت الشركة ولهم حق 

التوقيع على عقود القتراض والرهن والمتياز والضمانات وكافة عقود التسهيلت الئتمانية وكفالة الغير بكافة 

أنواعها - يكون لحد اعضاء مجلس الدارة منفرداً حق التوقيع على أوامر شراء وبيع اذون وسندات الخزانة 

ووثائق الستثمار بصناديق استثمار البنك الهلي المصري وربط الودائع والشهادات والوعية الدخارية بدون حد 

أقصى.

2820 - احمد محمد امين منصور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    159165   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2020 برقم ايداع   49305 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2020  بــ :  المنتدب -   لشئون التجارية 

والدارية - ممثلً عن شركة الهلي كابيتال القابضة

2821 - تامر محمد صفوت محمد زهران  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    159165   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2020 برقم ايداع   49305 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2020  بــ :  المنتدب لشئون المالية 

والمشروعات - ممثلً عن شركة الهلي كابيتال القابضة

2822 - علياء عادل فوزى يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    159165   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2020 برقم ايداع   49305 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2020  بــ :  ممثلً عن شركة الهلي كابيتال 

القابضة

2823 - كريم عادل محمود ابو النجا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    159165   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2020 برقم ايداع   49305 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2020  بــ :  - ممثلً عن شركة الهلي 

كابيتال القابضة
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2824 - عمرو فاروق حافظ القاضى  مدير   المقيد برقم قيد    159240   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-23 

برقم ايداع   49594 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2020  بــ :  

2835 - سارة ياسر عبد المحسن حسين عبد ا  مدير   المقيد برقم قيد    160164   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2021 برقم ايداع   1773 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2021  بــ :  

2836 - محمد محمد خالد لشين محمد  مدير   المقيد برقم قيد    160164   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2021 برقم ايداع   1773 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2021  بــ :  

2830 - فتحى صلح فتحى سالمان  مدير   المقيد برقم قيد    159361   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-27 

برقم ايداع   50001 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2020  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محدودة و يمثل 

المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته 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 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 وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل و له حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وله حق توكيل او تفويض الغير 

في كل او بعض ما ذكر

2831 - مبارك بن محمد بن سالم القحطانى  مدير   المقيد برقم قيد    159480   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2020 برقم ايداع   50520 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2020  بــ :  استقاله

2832 - محمد محمود عبدالرحمن الباز  مدير   المقيد برقم قيد    159480   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2020 برقم ايداع   50520 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2020  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقاتها مع الغير و لهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفذية و للمديرين مجتمعين او منفردين الحق في 

التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع 

العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح و 

غلق الحسابات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و 

التوقيع علي الشيكات و الفراج عن راس المال ولهما الحق في تعين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد 

مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لهما حق قبض و دفع المبالغ و التوقيع و تحويل و بيع و 

تسديد كافه السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل و لهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر و لهما مجتمعين او منفردين حق 

التوقيع علي عقود القتراض و الرهن و التوقيع علي عقود الشراء و البيع للسيارات و المنقولت فيما يتعلق ببيع 

اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي يكون بموجب قرار جمعية عامه للشركة وكل ذلك باسم الشركة و 

لصالحها الموافقه علي ان تبقي باقي بنود العقد الشركه كما هي بدون تعديل و انتهي الجتماع و اقفل المحضر 

علي ذلك

2833 - محمود محمد محمود الشيخ  مدير   المقيد برقم قيد    159480   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-29 

برقم ايداع   50520 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2020  بــ :  و يباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة
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2834 - رانيا عبدا حسن سليمان المسلمي  مدير   المقيد برقم قيد    160164   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2021 برقم ايداع   1773 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2021  بــ :  يباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة - وللمديرة السيدة / سارة ياسر عبد المحسن حسين عبد ا - الحق في التوقيع علي عقود التسويق 

الخاصة بالشركة فقط - وللمديران السيدة / رانيا عبد ا حسن سليمان المسلمي والسيد / محمد محمد خالد لشين 

محمد سليمان – منفردين أو مجتمعين 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 واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والفراج عن رأس المال وكذلك لهم الحق في التعامل مع جميع شركات 

المحمول والتصالت وهيئة التأمينات الجتماعية - وللسيدة / رانيا عبد ا حسن سليمان المسلمي منفردا الحق في 

القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وضمن أغراضها وكذلك لها الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة 

العقود المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولها حق توكيل وتفويض الغير في كل 

أو بعض ما ذكر

2837 - محمود سعيد حسن صادق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    160198   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2021 برقم ايداع   1933 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2021  بــ :  يكون لكلً من السيد  / محمود 

سعيد حسن صادق  ) رئيس مجلس الدارة ( والسيدة / سيلفيا هاني سامي جرجس رزق ا ) نائب رئيس مجلس 

الدارة  (مجتمعان أو منفردان الحق في فتح الحسابات باسم الشركة والتعامل باسمها امام كافة البنوك وحق السحب 

واليداع والتوقيع علي الشيكات وسحب وقبض كافة المبالغ المالية التى تخص الشركة وتوقيع الشيكات وتظهيرها 

وكذا القيام بكافة المعاملت النقدية والستثمارات دون أى قيود والفراج عن رأس مال الشركة من البنك . ويكون 

لرئيس مجلس الدارة منفرداً الحق في التوقيع علي معاملت الشركة وله في هذا أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتوقيع وابرام كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء 

ومستخدمي وموظفي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة الذونات والسندات الذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل وله حق التوقيع على عقود القرض والرهن والبيع والشراء و عقود الشتراك وتأسيس 

الشركات وله حق شراء وبيع جميع المواد والمهمات والبضائع , وله حق ادارة الشركة وتمثيلها أمام الغير 

والتوقيع عن الشركة والتعامل باسمها أمام جميع الجهات الحكومية والرسمية والوزارات والجهزة التنفيذية التابعة 

للدولة والقطاع العام والخاص و الموانئ والمطارات وكافة الجهزة التابعة لمحافظات جمهورية مصر العربية.

وتعين مفوضين للتعامل باسم الشركة وأن يخولهم حق التوقيع عن الشركة فيما عدا حق التوقيع على عقود القرض 

والرهن. وله  الحق في استخراج كافة التراخيص اللزمة للشركة والتعاقد مع الموردين والعملء والتعامل مع 

المرور في استخراج رخص السيارات وتجديدها وله الحق في تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

2838 - كريم خالد عبد الحميد محمد اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    132463   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2019 برقم ايداع   10880 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2021  بــ :  تعيين السيد / كريم خالد 

عبدالحميد محمد اسماعيل مدير تنفيذى للشركة - وتحديد اختصاصاته وصلحياته ) الدارة اليومية والفعلية 

للشركة ,وحق التعامل امام جميع الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم
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2839 - محمد سعيد إسماعيل عبدالعزيز  مدير   المقيد برقم قيد    160229   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2021 برقم ايداع   2025 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2021  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة 

غير محددة , يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة .  وللمديران 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 وغلق الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك 

لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 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 أو تفويض الغير في كل أو بعض ما 

ذكر .

2840 - احمد ابوالسعود إبراهيم سالمان  مدير   المقيد برقم قيد    160229   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2021 برقم ايداع   2025 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2021  بــ :  

2841 - محمد صبحي عبدالحميد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    160285   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2021 برقم ايداع   2225 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2021  بــ :  يمثل المدير العام السيد/محمد 

صبحى عبد الحميد محمد  الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة وله منفردا 

الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن 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 المصاريف من سحب و إيداع و 

فتح و غلق حسابات و التوقيع على الشيكات و إستصدار شهادات و له الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء 

الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع وتحويل وقبض وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت   الشركة بالنقد أو بالجل )ول 

يشمل ذلك القروض والتسهيلت الئتمانية أيا كانت طبيعتها( و له حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر.  له 

الحق في رفع أو تسوية أية دعاوي قضائية أمام المحاكم أو هيئات التحكيم أو بمبالغ تعادل ول تتجاوز مبلغ وقدره 

مليون جنيه مصري, وبملغ إجمالي للقضاياً ل يتجاوز ثلثة مليين جنيه مصري سنوياً, وبإخطار باقي الشركاء 

قبل إجراء أية تسوية بمدة ل تقل عن عشرين يوم.  ويلزم موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة فيما يخص 

حق القتراض والرهن وتقديم الكفالت التضامنية لكفالة الغير وحق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها. ل يجوز 

إنشاء أية أعباء على أي من أصول للشركة, أو إصدار أية ضمانات, أو كفالت أو تعهدات أو تعويضات بأي شكل 

أو صيغة   بما في ذلك الضمانات المالية وضمانات الداء إل بعد العرض على الجمعية العامة غير العادية وكذا 

في حالة كانت قيمة العقود أو التعاقدات أو القضايا, يتعدى الحدود المنصوص عليه بالنسبة لكل منها.  وللسيدة/ 

شيرين حمدى عبدالتواب خليل حق إدارة العلقات العامة فقط بالشركة
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2842 - عبير احمد على عبد ا  مدير   المقيد برقم قيد    157240   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-24 

برقم ايداع   43708 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2021  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 وللمدير منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحي وإيداع 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 ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي الشركة ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات والتي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر . للمديرون مجتمعين فقط الحق في التوقيع علي عقود القتراض 

والرهن والشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها.

2872 - حاتم محمود محمود محمد خضير  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2873 - خليفه عزت محمد على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2874 - غزال سيد فرج راتب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    1996-01-11 

برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2875 - محمد صلح عبدالغفار ابو احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2876 - احمد حسنى ابو السعود احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2877 - دعاء ثروت احمد حسن العطار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2878 - احمد عوض عبيد حسنين عواد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2879 - احمد خالد فهمى حسانين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2880 - احمد عصام حسن عبدالجواد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2881 - مروة سيد حسن حمادة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    1996-01-11 

برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2882 - محمد عبدالهادى سيد شحاته  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2883 - مى مجدى محمد عبدالرحمن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2884 - الء كمال محمد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    1996-01-11 

برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2885 - اسماء محمد هاشم حمزة احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2886 - احمد صادق محمد صادق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2887 - عبير عبدالمطلب شحاته الصاوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  
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2888 - احمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2889 - هلل احمد يونس احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    1996-01-11 

برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2890 - احمد محمد ابراهيم نسيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2891 - مصطفى احمد شحاته بخيت  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2892 - خالد فوزى سيد صالح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    1996-01-11 

برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2843 - امل محمد عبد القادر محمد الرفاعي  مدير   المقيد برقم قيد    160601   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2021 برقم ايداع   3306 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2021  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 به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية 

للجمعية العامة وللمديرين  منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة  وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم 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 والمشاراطات والصفقات التى تتعلق  بمعاملت الشركه 

بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم مجتمعين او منفردين  الحق  فى التوقيع أمام 

البنوك على المعاملت الغير نقدية  وعمل صحة التوقيع من البنوك على الخطابات والمحررات  وطلب إصدار 

دفاتر الشيكات ولهم الحق مجتمعين أو منفردين فى التوقيع على عقود الشراء وتوكيل السادة المحاميين والمحاسبين 

في كل أو بعض مما سبق ذكره,  ولى اثنين من السادة المديرين -  مجتمعين -  الحق فى  التعامل مع البنوك و 

المصارف فيما يخص فتح وغلق  الحسابات البنكية بكافة انواعها و بجميع العملت المحلية و الجنبية و التعامل 

على جميع انواع الحسابات البنكية و القيام بعمليات السحب و اليداع و الرهن و القتراض و التوقيع على كافة 

المعاملت البنكية و طلب اصدار دفاتر الشيكات و التوقيع على الشيكات و عمل التحويلت اللكترونية و الورقية 

و طلب التسهيلت الئتمانية وفتح العتمادات و اصدار خطابات الضمان و لهما الحق كذلك فى اتمام عمليات البيع 

و الرهن لصول الشركة العقارية و سياراتها و منقولتها  وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولها حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

2844 - سانجاى اجاروال  مدير   المقيد برقم قيد    160601   وتم ايداعه بتاريخ    21-01-2021 برقم 

ايداع   3306 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2021  بــ :  

2845 - جاورانج جويال  مدير   المقيد برقم قيد    160601   وتم ايداعه بتاريخ    21-01-2021 برقم ايداع   

3306 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2021  بــ :  

2846 - كومار دروفا اجاروال  مدير   المقيد برقم قيد    160601   وتم ايداعه بتاريخ    21-01-2021 برقم 

ايداع   3306 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2021  بــ :  
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2847 - محمد صلح عبد القادر عرفه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    160672   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2021 برقم ايداع   3482 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2021  بــ :  يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره ولمجلس الداره 

الحق فى ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين 

ولرئيس مجلس الدارة منفرداالحق فى  اداره الشركه  فى علقاتها مع الغير والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وله الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه 

اشكالهم والقيام باجراءات التعاقد باسم الشركه مع الجهات الخارجيه والشركات وعمل التقديرات المناسبه لهذه 

التعاقدات وتعيين المهندسين و الموظفين المناسبين بتخصصاتهم لتنفيذ هذه التعاقدات وتحديد رواتبهم وتنفيذ 

التزامات الشركه لدى الغير والتزامات الغير لدى الشركه وكافه الجهات والشركات والقطاعات الحكوميه ومنها 

حقوق الملكيه الفكريه للغير واللتزامات الماليه والماديه والدبيه والحقوق الخاصه باجهزه الدوله كالضرائب 

العامه وضريبه كسب العمل والتامينات بانواعها وضرائب الجور والمرتبات ولهم الستعانه بالخبرات والكفاءات 

المختلفه فى هذه المجالت للقيام بهذه اللتزامات والمهام .وله حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدارخطابات وشهادات الضمان وذلك  باسم الشركه 

وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتالكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحهاوله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى و وكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام 

كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او الجل .

2848 - احمد صلح عبد القادر عرفه امام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    160672   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-01-2021 برقم ايداع   3482 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2021  بــ :  

2849 - محمد نصر عبد اللطيف محمد المتيت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    160672   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-01-2021 برقم ايداع   3482 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2021  بــ :  

2850 - طارق احمد توفيق قراقير  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    160930   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2021 برقم ايداع   4340 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2021  بــ :  

2851 - عباس محمود عباس محمد  مدير   المقيد برقم قيد    160930   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-27 

برقم ايداع   4340 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2021  بــ :  

2852 - عمر رضا عمر شلبي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    160930   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-27 

برقم ايداع   4340 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2021  بــ :  

2853 - عمر رضا عمر شلبى  مدير   المقيد برقم قيد    160930   وتم ايداعه بتاريخ    27-01-2021 برقم 

ايداع   4340 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة    يمثل 

المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين اومنفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  

وللمديران السيد / عمر رضا عمر شلبي و السيد / عباس محمود عباس محمد 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 وفتح حسابات و 

غلقها  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وكذلك 

لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها ولهما الحق فى 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  و يتولي السيد /  طارق احمد توفيق قراقير مدير علقات عامة

2854 - أيفور شو IVOR CHOW  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    160961   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2021 برقم ايداع   4509 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2021  بــ :  ممثل شركة/ هاتشيسون بورتس 

نورث أفريكا ليمتد  - استقاله
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2855 - ديفيد ام لي DAVID M LEE  مدير عام   المقيد برقم قيد    160961   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2021 برقم ايداع   4509 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2021  بــ :  1- مباشرة المور الدارية 

للشركة على سبيل المثال وليس الحصر المفاوضات التجارية مع العملء , التفاقات التوقيع على عقود العمل , 

مباشرة أمور العمال , العمليات , توريد البضائع والخدمات , وكافة المور للشركة اليومية .  2- تمثيل الشركة 

فى إستلم وتقديم المستندات والشهادات نيابة عنها أمام جميع الوزارات , والهيئات الحكومية على سبيل المثال 

وليس الحصر مصلحة الجمارك والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب , هيئة الميناء 

وقطاع النقل البحري , وزارة القوي العاملة والهيئة العاملة والهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات , 

مصلحة الجوازات والهجرة والتوقيع نيابة عن الشركة أمامهم على الستمارات والطلبات والعقود مع سلطة توكيل 

الغير فى كل أو بعض ما ذكر .   3- تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الغير حكومية .   4- التوقيع نيابة عن 

الشركة على كافة العقود اللزمة للمشروع.

2856 - ليونارد كام هونج فونج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    160961   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2021 برقم ايداع   4509 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2021  بــ :  ممثل لشركة هاتشيسون بورتس 

نورث افريكا ليمتد بدل من السيد/ ايفور شو

2857 - عصام فوزي باسيليوس حنا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    161023   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2021 برقم ايداع   4620 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2021  بــ :  

2858 -  ميشيل خليل بولس خليل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    161023   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2021 برقم ايداع   4620 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2021  بــ :  

2859 - نجلء رجب حسن رجب زين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    161093   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2021 برقم ايداع   4906 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2021  بــ :  ممثلعن الشركة العالميه 

للستشارات ونظم المعلومات )اسيز( ش.م.م بدل من العضو السابق اللواء / طارق عبدالسلم عبدالفتاح نديم

2860 - ابراهيم على بهاء الدين محجوب سرحان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    161093   وتم 

ايداعه بتاريخ    01-02-2021 برقم ايداع   4906 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2021  بــ :  تنفيذى - 

الموافقة على اضافة توقيع السيدين / محمد خليل محمد حسن خليل واحمد سعيد عبداللطيف عبداللطيف لجدول 

التوقيعات ) ب ( فى جدول توقيعات الشركة . 27311280104393 / 28304180101297

2861 - يوسف عدلي محمود المستكاوي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    161148   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2021 برقم ايداع   5178 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2021  بــ :  لرئيس مجلس الداره الحق في 

التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافه اشكالهم . يكون للسيد / يوسف عدلي محمود المستكاوي رئيس مجلس الداره والسيده / مي 

نعيم شاليتا عضو مجلس الداره وللمدير المالي السيد / شادي عادل احمد البسطويسي لثنين منهم مجتمعين 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ولهم حق القتراض والرهن  وكل ذلك بأسم الشركه وضمن اغراضها 

وابرام كافه التعاقدات مع الغير بمختلف الشكال ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .

2862 - وائل السيد عطيه بيومى الزهيرى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2863 - حسن محمد حسن جاد الحق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2864 - محمود ناصر عد عبدالفتاح شوره  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2865 - كريم عمر محمد محمد خورشيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2866 - هشام عبدالتواب احمد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2867 - الحسين احمد الدمهوجى المتولى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  
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2868 - سامر محمد سيد درويش  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2869 - علء محمد عبدالهادى الزغبى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2870 - محمد صبحى محمد فرحات  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2871 - احمد محمد عبدالرحمن يوسف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105437   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2914 - محمد عبدا عبدالقادر سند عبدالظاهر  مدير   المقيد برقم قيد    161356   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2021 برقم ايداع   5796 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة غير 

محددة - للسيد / محمد عبدا عبد القادر سند عبد الظاهر )منفردا( الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات  والتوقيع على 

الشيكات والفراج عن راس المال  والقتراض والرهن واستصدار شهادات وخطابات الضمان  وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول الشركة  وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها و الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وحق 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 في كل او بعض ما ذكر.

2915 - ابراهيم يسري شوقت زعتر  مدير   المقيد برقم قيد    161386   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-07 

برقم ايداع   5969 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفه لمدة غير محدده  يمثل 

المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعية العامة  

وللمديرون منفردين أو مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على 

الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وشراء السيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن 

أغراضها ولهم مجتمعين فقط حق الرهن والقتراض وبيع اصول الشركه العقارية أو المنقولة ولهم منفردين أو 

مجتمعين حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وإبرام كافه العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم منفردين أو مجتمعين حق التوكيل 

وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

2916 - احمد يسري شوقت عبد السلم  مدير ادارى   المقيد برقم قيد    161386   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2021 برقم ايداع   5969 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2021  بــ :  

2917 - محمد فايز عبد السلم عبد السلم  مدير   المقيد برقم قيد    161386   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2021 برقم ايداع   5969 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2021  بــ :  

2918 - بدر الدين احمد حمدى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    161604   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-11 

برقم ايداع   6815 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2021  بــ :  

2919 - مهند مصطفى الفاخورى  مدير   المقيد برقم قيد    161692   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-14 

برقم ايداع   7032 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2021  بــ :  
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2920 - عصام عيد عبدالعال عرابى  مدير   المقيد برقم قيد    161692   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-14 

برقم ايداع   7032 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2021  بــ :  يمثل  المديرون الشركة فى علقتها  مع الغير 

ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته 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 وفتح وغلق حسابات 

والفراج عن راس المال و لهم الحق فى  بيع السيارات والمنقولت والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات 

وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف  ولهم الحق فى تعين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهم حق توكيل  او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر .  و للمديرين مجتمعين حق القتراض والرهن 

وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها  ولهم حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض مع ذكر .

2921 - حسام محمد الياسين  مدير   المقيد برقم قيد    161692   وتم ايداعه بتاريخ    14-02-2021 برقم 

ايداع   7032 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2021  بــ :  

2922 - عمر حسن عبدالرحمن محمود موسى  مدير   المقيد برقم قيد    161970   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2021 برقم ايداع   7870 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2021  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة  يمثل المديرون الشركه في علقتها مع الغير و لهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع 

السلطات لداره الشركه و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه 

للجمعيه العامه و للمديرين مجتمعين او منفردين  الحق في التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكوميه و غير حكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذالك التعامل 

مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح و غلق الحسابات و استصدار شهادات و خطابات الضمان 

و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع ع الشيكات و الفراج عن راس المال و حق 

القتراض و الرهن و كذلك لهم حق التوقيع علي عقود البيع و الشراء لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و 

الراضي و السيارات و النقولت و لهم حق التوقيع علي عقود تأسيس الشركات  و كل ذلك باسم الشركة و 

لصالحها و لهم الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم 

الشركة و لصالحها و لهم 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 التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهم حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

2923 -  محمد صلح عطية عبد الفتاح  مدير   المقيد برقم قيد    161970   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2021 برقم ايداع   7870 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2021  بــ :  

2924 -  محمد حسن عبد الرحمن محمود  مدير   المقيد برقم قيد    161970   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2021 برقم ايداع   7870 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2021  بــ :  
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2925 - احمد سمير صالح محمد مكاوى  مدير   المقيد برقم قيد    187122   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2021 برقم ايداع   1323 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيماعدا 

ما احتفظ بيه صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين أو منفردين 

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغرضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأسس المال وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

والتنازل للنفس والغير لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات و المنقولت وتأسيس وتعديل 

والفسخ والتخارج من الشركات والتنازل والتصالح فى القضايا ولهم الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد اوبالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر

2926 - ارساني أبو اليمين ثابت بشاي  مدير   المقيد برقم قيد    162009   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2021 برقم ايداع   8109 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2021  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة - وللسيد / ارساني ابو اليمين ثابت بشاي منفرداً أو السيد/ امجد يوسف صبحي واصف مجتمعاً فقط 

مع السيد/ ارساني ابو اليمين ثابت بشاي الحق في 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 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 في تعيين و عزل 

مستخدمي ووكلء الشرکه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولهما حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشرکه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

2927 -  امجد يوسف صبحى واصف  مدير   المقيد برقم قيد    162009   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2021 برقم ايداع   8109 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2021  بــ :  
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2928 - محمد كامل صباغ شرباتى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2351   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-1997 برقم ايداع   512 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2021  بــ :  والرئيس التنفيذى -  يملك حق 

التوقيع منفردا عن الشركة و تعهداتها السيد /محمد كامل صباغ شرباتى بصفته رئيس مجلس الدارة و الرئيس 

التنفيذى وله الحق منفردا فى الدارة والتوقيع عن الشركة ومعاملتها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكوميه 

داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وتمثيل الشركة امام جميع الجهات الرسمية والغير رسمية والهيئات 

والمؤسسات والشركات والفراد والبنوك فى جميع المعاملت البنكية المحلية منها والخارجية , وله الحق  منفردا 

فى البيع والشراء والتنازل والرهن للنفس او للغير لجميع الراضي والعقارات والمباني والمنقولت والسيارات 

والجرارات الزراعيه والمقاطير الزراعيه وغير الزراعيه وكافة الصول والمقومات المملوكة للشركة وحق 

التوقيع على عقود البيع والشراء البتدائية والنهائية وحق كفالة الغير والتوقيع على الكفالت وحق التوقيع على 

كافة عقود القتراض والرهن بكافة أنواعها شامل علي سبيل المثال رهن وبيع المحل التجاري والعقاري لكافة 

أصول ومقومات الشركة سواء الثابته أو المنقوله وذلك للنفس أو للغير أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق , 

وأمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة بذلك , وله الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض 

ما ذكر اعله وذلك لصالح البنوك او للغير , وله الحق منفرداً فى التوقيع على شهادات الخبرة الخاصة بالعاملين, 

وله منفردا حق الدارة والتوقيع وعلي الخص في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وله 

الحق في فتح الحسابات بإسم الشركة أمام البنوك وله الحق في السحب واليداع وله الحق في إجراء كافة العقود 

والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه التجارية 

وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل , وله حق شراء جميع 

المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والعقارات والراضي والتوقيع علي تلك العقود أمام مصلحة الشهر 

العقاري والتوثيق , وله الحق منفردا فى الصلح والنكار والبراء والقرار امام جميع المحاكم بمختلف أنواعها 

ودرجاتها , ولرئيس مجلس الدارة منفرداً حق توكيل الغير  في كل أو بعض ما ذكر , ولمجلس الدارة الحق في 

أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضون وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة .  ويحق لكل من السيد / نهاد 

ابراهيم خليل ست اليمن و السيد /جميل جلل زرقا بصفتهم اعضاء مجلس ادارة منتدبين مجتمعين او منفردين 

كافة الصلحيات الفنية والدارية لدارة الشركة و تحمل تبعات هذة المسئولية قانونيا واجراء كافة المعاملت و 

العقود واللتزامات باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية داخل جمهورية 

مصر العربية وخارجها بما فيها البنوك والمصارف ولهم مجتمعين او منفردين حق الدارة والتوقيع على حسابات 

الشركة واجراء كافة المعاملت المصرفية الخاصة بالشركة وضمن اغراضها فيما عدا البيع والرهن لصول 

الشركة .

2929 - تيسير تيسير يوسف البغدادى  مدير   المقيد برقم قيد    162385   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2021 برقم ايداع   9218 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2021  بــ :  

2930 - يوسف تيسير يوسف البغدادى  مدير   المقيد برقم قيد    162385   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2021 برقم ايداع   9218 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2021  بــ :  

2931 - عمرو سعيد على عبدالعال  مصفى   المقيد برقم قيد    162421   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2021 برقم ايداع   9418 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2021  بــ :  تتم تعيينه - تمثيل الشركة امام 

القضاء وقبول الصلح والتحكيم وبيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلنى او باى طريقه اخرى

3115 - ندى حكماة بردي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    171947   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-06 

برقم ايداع   41478 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2021  بــ :  وافقت الجمعية العامة بالجماع على إعطاء 

الستاذة / ندى حكماة بردي ) العضو المنتدب ( الصلحيات التية : تمثيل الشركة ولها حق الدارة والتوقيع أمام 

الجهات الرسمية والحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص .  الحق في تعين وعزل  ووقف مستخدمي وكلء 

الشركة وتحديد مرتبتهم واجورهم و إبرام كافة العقود بالنيابة عن الشركة .

3116 - عاطف عبدالرؤوف محمود عطيه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    172021   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-09-2021 برقم ايداع   41621 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2021  بــ :  تم تعيينه عضو 

مجلس ادارة ممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بدل من اللواء/ حسام الدين محمد نجيدة

3117 - ريهام ابرام ابرام  مدير فرع   المقيد برقم قيد    172068   وتم ايداعه بتاريخ    08-09-2021 برقم 

ايداع   41888 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2021  بــ :  
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2932 - محمد احمد عطيه حسن حسين نمر  مدير   المقيد برقم قيد    162525   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2021 برقم ايداع   9725 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

HAIDAR  غير محددة  - يمثل المديرون السيد/ محمد أحمد عطية حسن حسين نمر والسيد / حيدر حمودى

HAMOUDY والسيد/كريم سالم أحمد لطفى السيد الشركة فى علقتها مع الغير و لهم مجتمعين أو منفردين فى 

هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون 

أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة ولى أثنين من المديرين مجتمعين   الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع وفتح وغلق الحسابات  وكافة صور 

التعامل مع البنوك و المصارف والتوقيع على الشيكات و إستصدار شهادات  وخطابات الضمان والفراج عن 

رأس المال  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لى أثنين من المديرين مجتمعين حق التوقيع على عقود 

الشراء  ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم  وكل ذلك بأسم 

الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع و تحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية و 

إبرام كافة العقود والمشارطات  و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وولجميع المديرين 

مجتمعين فقط حق القتراض وحق التوقيع على عقود البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى  

والسيارات والمنقولت و لهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

2933 - كريم سالم احمد لطفى السيد  مدير   المقيد برقم قيد    162525   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-01 

برقم ايداع   9725 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2021  بــ :  

2934 - حيدر حمودىHAIDAR HAMOUDY  مدير   المقيد برقم قيد    162525   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2021 برقم ايداع   9725 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2021  بــ :  

2935 - سميرالسيد عبدالحميد ريان  مدير   المقيد برقم قيد    162552   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-01 

برقم ايداع   9862 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2021  بــ :  استقالة

2936 - احمد سمير السيد عبدالحميد  مدير   المقيد برقم قيد    162552   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-01 

برقم ايداع   9862 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2021  بــ :  استقالة

2937 - محمد مصطفى على حسن  مدير   المقيد برقم قيد    162552   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-01 

برقم ايداع   9862 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة . يمثل 

المدير الشركة في علقتها مع الغير فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة. و للسيد / محمد مصطفي علي حسن منفردا الحق في التعامل باسم الشركة  مع شركة العاصمة 

الدارية للتنمية العمرانية والتوقيع علي الشيكات الخاصة بشركة العاصمة الدارية للتنمية العمرانية وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و كل ذلك 

باسم الشركة و لصالحها وابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل و له حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

2938 - محمد عبدالحميد محمد حسنين  مدير   المقيد برقم قيد    162611   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2021 برقم ايداع   9942 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة .

2939 - احمد سالم محمد السيد الزينى  مدير   المقيد برقم قيد    162611   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2021 برقم ايداع   9942 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2021  بــ :  استقالة

2940 - وجيه يحياوى WAJIH YAHYAOUI  مدير   المقيد برقم قيد    162611   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2021 برقم ايداع   9942 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2021  بــ :  
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2941 - يوسف مجدى سامى مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    162743   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2021 برقم ايداع   10363 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة 

غير محددة . يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة      

والتعامل بإسـمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة   وللمدير 

منفردا الحق فى 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 حسابات وحق الفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن 

والتوقيع على الشيكات وإستصدار شهادات وخطابات الضمان   وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالقد او بالجل وله حق 

توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

2942 - ريهام محسن محمد ابراهيم فجال  مدير   المقيد برقم قيد    162743   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2021 برقم ايداع   10363 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2021  بــ :  استقالة

2943 - وائل وجدى رياض علما  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    162851   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2021 برقم ايداع   10664 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2021  بــ :  - الموافقة بالجماع على 

اعطاء حق التوقيع عن الشركة على النحو التالى:  لكل من الستاذ / وائل وجدى رياض علما - رئيس مجلس 

الدارة والستاذ / محمد السيد حسين طلعت عكاشة - عضو مجلس الدارة والستاذ / محمد هشام محمد طلعت 

القلش )منفردين أو مجتمعين(فى التوقيع والتعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والتوقيع على كافة عقود التعديل 

والتوكيلت وعقود البيع والشراء أمام مصلحة الشهر العقارى و التوقيع أمام السجل التجارى واصدار التوكيلت 

نيابة عن الشركة وكذلك التوقيع أمام البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات 

واصدار خطابات وشهادات الضمان والقتراض والحصول على التسهيلت الئتمانية وتعديلها وتجديدهـا سنوياً 

وبيع السيارات التى تمتلكها الشركة وشراء السيارات باسم الشركة وحق بيع أصول الشركة من سيارات وعقارات 

وأراضى ومعدات وآلت كلها أو بعضها كما له حق القتراض بضمان اصول الشركة والرهن وحـق التوقيع على 

هذه العقود أو أجزاء منها دون الرجوع إلى الجمعية العمومية.  ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى بعض أو كل 

ما ذكر.

2944 - محمد السيد حسين طلعت عكاشه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    162851   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2021 برقم ايداع   10664 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2021  بــ :  

2945 - محمد هشام محمد طلعت القلش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    162851   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2021 برقم ايداع   10664 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2021  بــ :  
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2946 - ناديم مروان نصولى Nadim Marwan Nsouli  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    162856   

وتم ايداعه بتاريخ    04-03-2021 برقم ايداع   10782 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2021  بــ :  ممثل عن  

شركة إنسبايرد أم إى هولدينجز ليميتد Inspired Me Holdings Limited - يمثل رئيس مجلس الدارة 

الشركة أمام القضاء.   السادة شهان خالد وربيع خالد صعب أعضاء مجلس الدارة, منفردين الحق في التوقيع علي 

كافة معاملت الشركة وتعهداتها طبقاً للوائح المالية للشركة, كما له الحق في فتح حسابات باسم الشركة بالبنوك 

بحق السحب واليداع كما هو موضح بجدول السلطات المالية المقررة من مجلس إدارة الشركة, وله الحق في 

تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم طبقا لهيكل الجور المعتمد 

من مجلس إدارة الشركة عدا الدارات العليا ورؤساء القطاعات ومديري العموم بالشركة يتم العرض على مجلس 

الدارة أول والحصول على موافقته رسميا على ذلك, ودفع كافة المبالغ وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وإبرام جميع العقود والمشروعات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل وشراء جميع 

المهمات والبضائع والمنقولت طبقا للوائح المالية للشركة, واعتماد شراء الصول الثابتة طبقاً للصلحيات 

المعتمدة طبقاً للوائح المالية للشركة, والتوقيع عن الشركة علي العقود والتفاقيات والرتباطات واللتزامات المالية 

والدارية في حدود السلطات المالية المقررة من مجلس الدارة.  والتوقيع منفرداً علي معاملت الشركة و له حق 

التوقيع عن الشركة امام الجهات الحكومية وغير الحكومية وكافة الجهات الحكومية والدارية داخل و خارج 

جمهورية مصر العربية و التعامل مع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات, وجميع الوزارات 

الحكومية ومنها وزارة التموين والتجارة الداخلية- جهاز تنمية التجارة الداخلية - إدارة العلمات التجارية, وله 

الحق في إجراء كافة العقود و المعاملت الداخلة ضمن أغراض الشركة وابرام جميع العقود والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو الجل وله حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والعقارات 

والراضي والتوقيع علي تلك العقود أمام الشهر العقاري والتوثيق  كل ما سبق طبقا للصلحيات المالية المقررة 

من مجلس إدارة الشركة . والتوقيع نيابة عن الشركة ولصالحها وتمثيلها امام مصلحة الشركات والبورصة 

المصرية والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والغرف التجارية والسجل التجاري والشهر 

العقاري ومصلحة الضرائب بكافة أنواعها . وله الحق في تفويض او توكيل الغير في كل أو بعض مما ذكر .

2947 - رزق محمد سعيد بصلة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    162974   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2021 برقم ايداع   11074 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2021  بــ :  

2948 - محمد عبد الحفيظ حسن ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    163018   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2021 برقم ايداع   11226 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2021  بــ :  استقالة

2949 - محمود عثمان عبد العزيز خضر  مدير   المقيد برقم قيد    163018   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2021 برقم ايداع   11226 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2021  بــ :  

2950 - على ابراهيم  على النمر  مدير   المقيد برقم قيد    163255   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-14 

برقم ايداع   12055 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2021  بــ :  

2951 - كريمه عبدالرحمن شافعى دعبس  مدير   المقيد برقم قيد    163255   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2021 برقم ايداع   12055 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2021  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة 

غير محدودة. يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لنحته التنفيذية 

للجمعية العامة.  وللمدير السيد / على إبراهيم على النمر منفردا أو مجتمعا مع السيدة/ كريمة عبد الرحمن شافع? 

دعبس حق التعامل باسم الشركة وضمن إغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة إشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب, وإبداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن إغراضها والحق في التوقيع على 

عقود تأسيس الشركات والحق في التوقيع عقود الشراء لصول الشركة والحق في تعيين و عزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد, أو بالجل وحق 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.   وللمديران مجتمعان الحق في القتراض والرهن والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات و المنقولت باسم الشركة ولصالحها والحق في التوقيع على 

عقود القتراض والرهن.
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2952 - مصطفى احمد حسام الدين عطيه عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    163293   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2021 برقم ايداع   12093 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2021  بــ :  اصبح صلحيات التوقيع 

الشركة كالتى : يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة

2953 - انس فتحى عبدالعزيز محمد الوكيل  مدير   المقيد برقم قيد    163293   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2021 برقم ايداع   12093 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2021  بــ :  

2954 - فيصل محمد محمد عمر عبد الخر  مدير   المقيد برقم قيد    163293   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2021 برقم ايداع   12093 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2021  بــ :  وللسيد / فيصل محمد محمد 

عمر عبد الخر والسيدة/  مى محمود مالك محمود النمرسى - 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  و حق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء و القتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت والتوقيع على عقود تاسيس 

الشركات وتعديلها وفسخها والتخارج 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 ولهما حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر.

2955 - حذيفه بدر محمد اشهر رمضان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    163348   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2021 برقم ايداع   12348 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2021  بــ :  

2956 - محمد صلح محمد امين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    163348   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2021 برقم ايداع   12348 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2021  بــ :  

2957 - عصام جاد محمود مصطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    163402   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2021 برقم ايداع   12402 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2021  بــ :  

2958 - وليد حسن عبد الفتاح إبراهيم باز  مدير   المقيد برقم قيد    163736   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2021 برقم ايداع   13656 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2021  بــ :  خروج

2959 - شحاته محمد شحاته سيد الخولي  مدير   المقيد برقم قيد    163736   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2021 برقم ايداع   13656 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة.

2960 - حسام شحاته محمد شحاته  مدير   المقيد برقم قيد    163736   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-22 

برقم ايداع   13656 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2021  بــ :  

2961 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    151036   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2021 برقم ايداع   14304 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2021  بــ :  بدل من السيد / اسلم ابراهيم 

السيد ابراهيم سعد

2962 - ميلد حنا موسى حنا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    160057   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-11 

برقم ايداع   1410 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2021  بــ :  
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2963 - محمد عبدالعزيز محمد سعيد حبشى  مدير   المقيد برقم قيد    164037   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2021 برقم ايداع   14507 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2021  بــ :  - يمثل المديرون الشركه في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل بإسمها فيما 

عدا ما إحتفظ به صراحه عقد الشركه أو القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه .وللمديرين مجتمعين حق 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات وإستصدار شهادات وخطابات 

الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق 

القتراض والرهن وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وكل 

ذلك باسم الشركه ولصالحها .وللسيد/ محمد عبد العزيز محمد سعيد منفردا كامل المسئوليه عن نشاط التخليص 

الجمركي . وللسيد/ محمد على أحمد على منفردا الحق في التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وله حق بيع 

أصول الشركه وممتلكاتها العقاريه و الراضى والسيارات والمنقولت وله الحق في تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركه بالنقد أو بالجل وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها .

2964 - احمد حسين محمد بدوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    164126   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2021 برقم ايداع   14898 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2021  بــ :  لرئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب  حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكذلك له  حق التوقيع على عقود الشراء للصول الثابتة والمنقوله اما 

التوقيع على عقود البيع والرهن للصول الثابتة والمنقوله للشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات تكون 

لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب بعد موافقة الجمعية العامة على هذة العقود 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 

وبالجل كما يملك حق التوقيع على معاملت الشركة  وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت 

والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين كما يكون لرئيس 

مجلس الدارة تمثيل الشركة امام القضاء

2965 - محمد صابر محمود احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    164126   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2021 برقم ايداع   14898 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2021  بــ :  

2966 - ياسر علي عارف بربر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    164126   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2021 برقم ايداع   14898 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2021  بــ :  

2967 - يوسف محمد فتحى ابراهيم عثمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    164126   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-03-2021 برقم ايداع   14898 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2021  بــ :  استقالة

2968 - ايمان فتحى ابراهيم عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    164126   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2021 برقم ايداع   14898 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2021  بــ :  استقالة

2969 - محمد فتحى ابراهيم عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    164126   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2021 برقم ايداع   14898 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2021  بــ :  استقالة

2970 - عبدالحميد رمضان عباس سيد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    164470   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2021 برقم ايداع   16000 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2021  بــ :  استقالة
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2971 - محمد أحمد محمود عبدالغفار  مدير   المقيد برقم قيد    164507   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2021 برقم ايداع   16237 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محدده - يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة  

والتعامل باسمها فيها عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمدير 

منفردا فى الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على الحق فى تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارتات  والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر وله منفردا حق القتراض والتوقيع على 

عقود البيع والرهن لصول الشركة وممتلكتها العقارية وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها - هذا وقد تم تفويض كل 

من السيد / محمد أحمد محمود والسيد عبدالرحمن نصر سيد والسيد / محمود على حجاج ) منفردون ( فى اعتماد 

المحضر لدى الهيئة العامة للستثمار وإنهاء كافة الجراءات اللزمة لذلك , والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر 

العقارى , والتاشير به أمام السجل التجارى

2972 - احمد ياسر عبدالعزيز ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    164536   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2021 برقم ايداع   16266 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2021  بــ :  استقالة

2973 - محمد السيد سالم المهدى  مدير   المقيد برقم قيد    164536   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-05 

برقم ايداع   16266 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة .

2974 - محمود محمد الطنطاوي ابو المجد بحبح  مدير   المقيد برقم قيد    164565   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2021 برقم ايداع   16465 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2021  بــ :  

2975 - تامرمختار حسن  امين  بدران  مدير   المقيد برقم قيد    164565   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2021 برقم ايداع   16465 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2021  بــ :  - يمثل  المديران الشركة في 

علقتها مع الغير  ولهم في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة  والتعامل  باسمها  فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة  او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العادية . وللمديران مجتمعين  او منفردين الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الجكومية 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 وكافة صور  التعامل  مع  جميع  البنوك والمصارف  والتوقيع علي الشيكات 

وحق القتراض  والرهن وكل ذلك  باسم الشركة ولصالحها  وكذلك لهما حق التوقيع مجتمعين  او منفردين  علي 

عقود الشراء والبيع  والقتراض  وارهن لصول الشركة  وممتلكاتها العقارية والسيارات  والمنقولت ولهما 

مجتمعين او منفردين حق قبض ودفع  المبالغ  وتوقيع وتحويل  وبيع وتسديد  كافة السندات  الذنية والتجارية 

ولهما  مجتمعين او منفردين  الحق في تعيين  وعزل مستخدمي ووكلء الشركة  وتحديد مرتباتهم واجورهم  

وابرام كافة   العقود والمشارطات والصفقات  التي تتعلق  بمعاملت الشركة  بالنقد او بالجل  ولهما الحق 

مجتمعين او منفردين  في توكيل  او تفويض  الغير في كل  او بعض  ما ذكر وكل ذلك  باسم الشركة  وضمن 

اغراضها .

 - 2976

احمد شريف عبدالرحمن الجوهرى  مدير   المقيد برقم قيد    124697   وتم ايداعه بتاريخ    2018-09-04 

برقم ايداع   37017 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2021  بــ :  ا ستقالة

2977 - سامح شريف عبدالرحمن الجوهرى  مدير   المقيد برقم قيد    124697   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2018 برقم ايداع   37017 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2021  بــ :  
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2978 - مريم سامح شريف الجوهرى  مدير   المقيد برقم قيد    124697   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2018 برقم ايداع   37017 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2021  بــ :  - يمثل المديران الشركة فى 

علقاتها مع الغير ولهم منفردان او مجتمعان فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . ولهم منفردان او مجتمعان 

الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم , ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ,ويكون للسيد / سامح شريف عبد الرحمن الجوهرى  - منفرداً - الحق فى التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع 

على الشيكات وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع 

على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية 

وغير الحكومية كافة 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 ولهم حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  لهما .

2986 - مراون ايهاب احمد عيد  مدير   المقيد برقم قيد    164912   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-12 

برقم ايداع   17612 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2021  بــ :  يمثل المديران الشركة مجتمعين أو منفردين في 

علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - ولهم الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة أشكالهم 

ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وإيداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية فيما عدا 

الرهن والتوقيع على عقود القتراض وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي يتم بموافقة الجمعية 

العمومية غير العادية لصحاب الحصص والقرار يكون بالغلبية يستثنى من ذلك ما يتعلق بإحلل وتجديد معدات 

التشغيل للمطاعم والمحافظة على السلع الرأسمالية ويكون ذلك من اختصاص المديرين المسئولين مجتمعين او 

منفردين ولهم الحق فى التوقيع امام الشهر العقارى على عقود البيع البتدائية والنهائية , ولهم حق توكيل الغير في 

كل أو بعض ما ذكر

2987 - إيهاب عادل علي السيد عدس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    164915   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2021 برقم ايداع   17615 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2021  بــ :  

2988 - ناجى مصطفى احمد الطوخى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    164915   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2021 برقم ايداع   17615 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2021  بــ :  

2989 - وائل محمد ابوزيد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    164915   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2021 برقم ايداع   17615 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2021  بــ :  
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2990 - اشرف محمود فتحى محمود عبدالحميد بركات  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    164915   وتم 

ايداعه بتاريخ    12-04-2021 برقم ايداع   17615 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2021  بــ :  - تفويض 

السيد/ اشرف محمود فتحي محمود عبد الحميد بركات رئيس مجلس الداره والسيد/ احمد محمود فتحي محمود 

عبد الحميد بركات عضو مجلس الداره وعضو منتدب  منفردين او مجتمعين في حق التعامل باسم الشركه 

وضمن أغراضها 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 وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء وكل ذلك بإسم الشركة  ولمصلحتها ولهم الحق 

في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم ايضا حق التنازل عن الشحنات وبوالص الشحن والرسائل الواردة للشركة 

وللغير ولهم حق شراء الراضي والصول ولهم حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر اما فيما 

يخص حق القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات تكون بموافقة 

الجمعية العامة غير العادية.  وللسيد/ أشرف محمود فتحي محمود عبدالحميد بركات رئيس مجلس الدارة والممثل 

القانوني للشركة حق التوقيع نيابة عنها امام وزارة التربية والتعليم وكافة الجهات الخري المرتبطة بها وجميع 

الجهات الحكومية والغير حكومية وله حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

2991 - احمد محمود فتحى محمود عبدالحميد بركات  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    164915   وتم 

ايداعه بتاريخ    12-04-2021 برقم ايداع   17615 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2021  بــ :  المنتدب

2992 - طارق احمد محمد محمد زغلول  مخلص جمركى   المقيد برقم قيد    151827   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2020 برقم ايداع   23949 تم التأشير فى تاريخ 14-04-2021  بــ :  للشركة للتعامل مع مصلحة 

الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

2993 - محمد عبد الفتاح محمود حسن عثمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    165262   وتم ايداعه بتاريخ    

20-04-2021 برقم ايداع   18794 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2021  بــ :  

2994 - زينب محمد سعيد فراج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165499   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2021 برقم ايداع   19649 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2021  بــ :  استقالة

2995 - سميحه على محمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165499   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2021 برقم ايداع   19649 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2021  بــ :  استقالة

2996 - ندى  عبد العليم  عبد العليم إبراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165499   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-04-2021 برقم ايداع   19649 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2021  بــ :  استقالة

2997 - على خليل  محمد خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165499   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2021 برقم ايداع   19649 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2021  بــ :  استقالة

2998 - ايمن احمد مختار محمد محمد فرجانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165499   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-04-2021 برقم ايداع   19649 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2021  بــ :  استقالة

2999 - أسماء محمد سعيد فراج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165499   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2021 برقم ايداع   19649 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2021  بــ :  استقالة

3000 - إيهاب احمد محمد يوسف عيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165499   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2021 برقم ايداع   19649 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2021  بــ :  استقالة

3001 - احمد عفت حلمى الجمل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69613   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2013 برقم ايداع   24118 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2021  بــ :  ممثل عن مصرف ابو ظبى 

السلمى - مصر

3002 - ياسر فتحى عبدالرحيم محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69613   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2013 برقم ايداع   24118 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2021  بــ :  ممثل عن مصرف ابو ظبى 

السلمى - مصر

3003 - اميمة مأمون الضرغامى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    69613   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-11-2013 برقم ايداع   24118 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2021  بــ :  مستقل
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3007 - حمد جاسم الدرويش فخرو  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165745   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2021 برقم ايداع   20702 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2021  بــ :  ممثلعن شركة أي تى دى 

فلترز ذ.م.م -  تحديد صلحيات واختصاصات مجلس الدارة كالتي : للسيد / حمد جاسم الدرويش فخرو رئيس 

مجلس الداره و السيد / ماجد عونى طوقان - العضو المنتدب )مجتمعيين او منفردين( حق التوقيع على معاملت 

الشركه وتعهداتها ولهما الحق فى 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 على الشيكات وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راس المال واصدار 

خطابات وشهادات الضمان  وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم و ذلك بعد العرض على المجلس . ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذني والتجارية وفى ابرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد 

او بالجل. بالضافة الى حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر مع مرعاه سلطات التوقيع الوارده 

بالسجل التجارى والنظام الساسي وذلك بعد الرجوع للمجلس . كما يمثل رئيس المجلس إدارة الشركة امام القضاء

3008 - محمد البشير محمد عادل امين عبد الهادي التازي  مدير   المقيد برقم قيد    165759   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-05-2021 برقم ايداع   20759 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2021  بــ :  استقالة

3009 - عمرو محمد عبد الحميد عبد الرازق العباسي  مدير   المقيد برقم قيد    165759   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2021 برقم ايداع   20759 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2021  بــ :  يباشر المديران وظائفهم لمدة 

غير محدودة . يمثل المديران  الشركه في علقتها مع الغير ولهم مجتمعان  او منفردان  في هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ بة صراحه عقد الشركه او القانون او لئحتة التنفيذيه 

للجمعيه العامه وللمديران  مجتمعان او منفردان الحق قي التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمبع 

الجهات الحكوميه وغيرالخكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك  والمصارف 

والتوقيع علي الشيكات وحق الفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك وحق التوقيع علي عقود القتراض 

والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما الحق في التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها  وولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر .

3010 - محمد فتحي محروس محمد شعلن  مدير   المقيد برقم قيد    165759   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2021 برقم ايداع   20759 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2021  بــ :  

3011 - عمرو عبدالصبور قابيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8456   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-1997 برقم ايداع   1835 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2021  بــ :  اعتماد تشكيل مجلس ادارة 

الشركة الحالى وتجديد تعينة لدورة اخرى

3012 - اشرف محمود سعيد عبد الفتاح أبو حسنين  مدير   المقيد برقم قيد    165799   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2021 برقم ايداع   20899 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2021  بــ :  

3013 - احمد محمود سعيد ابو حسنين  مدير   المقيد برقم قيد    165799   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2021 برقم ايداع   20899 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2021  بــ :  

3014 - محمد محمود سعيد ابو حسانين  مدير   المقيد برقم قيد    165799   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2021 برقم ايداع   20899 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2021  بــ :  

3015 - محمود سعيد عبدالفتاح ابو حسنين  مدير   المقيد برقم قيد    165799   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2021 برقم ايداع   20899 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2021  بــ :  

3016 - تشونج تشين  ZHANG ZHONGQING  مدير   المقيد برقم قيد    166195   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2021 برقم ايداع   22055 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2021  بــ :  ويباشر وظائفه لمدة غير 

محددة
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3022 - محمود محمد سعيد محمود محمد الشيخ  مدير فرع   المقيد برقم قيد    166646   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2021 برقم ايداع   23766 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2021  بــ :  

3023 - عمر أحمد طيبه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    166675   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2021 برقم ايداع   23971 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2021  بــ :  

3024 - عزمى احمد طيبه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    166675   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2021 برقم ايداع   23971 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2021  بــ :  

3025 - عثمان هاشم غندور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    166675   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2021 برقم ايداع   23971 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2021  بــ :  اعتماد تشكيل مجلس الدارة 

المبين ادناه لمدة لمدة ثلث سنوات من تاريخ التاشير بالسجل التجارى

3026 - محسن محمد محى الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    166675   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2021 برقم ايداع   23971 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2021  بــ :  

3027 - احمد عزمي طيبه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    166675   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2021 برقم ايداع   23971 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2021  بــ :  

3017 - كريم بول جميل حداد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    166278   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-05-2021 برقم ايداع   22448 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2021  بــ :  وافقت الجمعية العامة 

العادية بالجماع على منح صلحيات و أختصاصات مجلس الدارة حيث ان حق الدارة والتوقيع لكل من - 

الستاذ/ كريم بول جميل حداد ) رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب للشئون الفنيه ( والستاذه/ رينيه سمعان 

سلوم )نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب عدا الشئون الفنيه( والستاذه/ فيكي ماريا سالم )عضو مجلس 

ادارة( )مجتمعين أو منفردين ( في يكون حق الدارة والتوقيع أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راس المال واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن غرضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء 

اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحاتها وكذلك حق التوقيع و ابرام 

جميع التعاقدات بجميع انواعها باسم الشركة بما فيها عقود المديونية و الستدانة و بيع و رهن أصول الشركة ولهم 

كافة الصلحيات فى ذلك والهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و شركات 

التأمين ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب ومأموريتها ولجان الطعن و السجل التجارى و الغرفة التجارية و 

التامينات الجتماعية و تاسيس الشركات والتخارج منها مع شراء أسهم او حصص فيها لصالح الشركة والستثمار 

فى شركات خاصة  و التوقيع على عقود القرض و الرهن باسم الشركة ولمصلحتها و الحق في تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 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.

3018 - طارق سعد كاسب محمد نوفل  مدير   المقيد برقم قيد    166312   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2021 برقم ايداع   22522 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2021  بــ :  استقاله
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3019 - محمد على دياب محمد  مدير   المقيد برقم قيد    166312   وتم ايداعه بتاريخ    23-05-2021 برقم 

ايداع   22522 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمده غير محدده - 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 للجمعية العامة وللمدير منفردا الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن اغرضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصاريف من سحب وإيداع وفتح حسابات واكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 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 وابرام كافة العقود المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وله حق التوقيع على عقود تاسيس الشركات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق 

توكيل او تفويض  الغير في كل او بعض ماذكر وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها

3020 - محمود محمد محمود زغلول  مدير   المقيد برقم قيد    166566   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2021 برقم ايداع   23497 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2021  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة 

غير محددة . يمثل مديرون  الشركة في علقتها مع الغير وله في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لتحته التنفيذية للجمعية العامة   وللمدير/ 

عرفة احمد مزيرق احمد منفردا او مجتمعا مع السيد / محمود محمد محمود زغلول و السيد / محمود محمد محمود 

زغلول مجتمعا فقط مع السيد / عرفة احمد مزيرق احمد  الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل 

الشركة امام القضاء وكذلك التعامل مع سحب و ايداع و فتح و غلق حسابات و الفراج عن راس المال و 

القتراض و الرهن و التوقيع على الشيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و ببـع أصـول الشركة 

وممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت و كل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديدكافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

3021 - عرفه احمد مزيرق احمد  مدير   المقيد برقم قيد    166566   وتم ايداعه بتاريخ    2021-05-26 

برقم ايداع   23497 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2021  بــ :  

3028 - اشرف حسين عبد الجواد عبد الواحد  مدير   المقيد برقم قيد    166689   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2021 برقم ايداع   23999 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير و لهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به هذا العقد الشركة او قانون الشركات او لئحته التنفيذيه الجمعيه العامه  و للمديرين مجتمعين او 

منفردين الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و الغير حكوميه و القطاع 

العام و القطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلك التعامل مع البنوك و المصارف من سحب و ايداع 

و فتح حسابات و غلقها و كافه صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع علي الشيكات و الفراج عن 

راس المال و حق القتراض و الرهن و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و كذلك لهما الحق التوقيع علي عقود 

الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و  ممتلكاتها العقارية و لهما الحق في تعين و عزل مستخدمي وكلء 

الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و 

تحويل و بيع و تسديد كافه السندات الذنيه و التجارية و ابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل مجتمعين او منفردين و لهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر
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3029 - وسام شيرين محمد شفيق ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    166790   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2021 برقم ايداع   24310 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2021  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم 

لمده غير محدده - تمثل المديرة الشركة في علقتها مع الغير ولها منفردة  في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا العقد او قانون الشركات او لئحتة التفيذية للجمعية العامة . ولها 

منفردة الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكتها العقارية والراضي والسيارات ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة  ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجاريه وابرام كافة العقود والمشاطرات والصفقات والتفاقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل ولها حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .

3030 - محمد فاروق محمد الرفاعى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    166860   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2021 برقم ايداع   24560 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2021  بــ :  

3031 - اسلم على محمود عبدالباقى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    166876   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2021 برقم ايداع   24576 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2021  بــ :  للفروع

3032 - مصطفى محفوظ عبد الحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    166980   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-2021 برقم ايداع   25110 تم التأشير فى تاريخ 06-06-2021  بــ :  

3033 - مصطفى محفوظ عبد الحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    166980   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-2021 برقم ايداع   25110 تم التأشير فى تاريخ 06-06-2021  بــ :  

3034 - محمد مصطفى عبد الفتاح احمد  مدير   المقيد برقم قيد    167215   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2021 برقم ايداع   26051 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2021  بــ :  

3035 - تامر خميس السيد طلبه  مدير   المقيد برقم قيد    167215   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-09 

برقم ايداع   26051 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2021  بــ :  

3036 - احمد محمود محمد عبدا  مدير   المقيد برقم قيد    167215   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-09 

برقم ايداع   26051 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2021  بــ :  
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3037 - عبدا تامر خميس السيد طلبه  مدير   المقيد برقم قيد    167215   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2021 برقم ايداع   26051 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2021  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة 

غير محددة - أول-  لكل من محمد مصطفى عبدالفتاح أحمد , وتامر خميس سيد طلبة , وأحمد محمود محمد 

عبدا )أى إثنين منهم مجتمعين( فى تمثيل والتوقيع وتقديم وتسلم الطلبات والمستندات اللزمة وسداد الرسوم 

والمستحقات المالية وغيرها من الجراءات الدارية أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والغير علي سبيل 

المثال ل الحصر الوزارات , الهيئات والدارات بما فى ذلك الهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة وزارات التجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة والعدل والداخليه 

ومكاتب وإدارات السجل التجارى والعلمات التجارية والشهر العقارى والهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات وسجل الموردين والمصدرين ومصلحه الجمارك المصرية والموانئ المصرية ووحدة المناطق 

الصناعية المؤهلة )QIZ( والوكلء التجارين والغرف التجارية ومصلحة الضرائب المصرية وهيئه التنميه 

الصناعيه ومصلحة الرقابة الصناعية وهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده والوحدات المحلية وديوان المحافظة 

وجهاز مدينة السادس من أكتوبر ومصلحه الجوازات والهجره والجنسيه والهيئه العامه للتأمينات الجتماعيه 

ومكاتب القوى العامله و وزاره القوى العامله والهجره وجهاز شئون البيئة ومكاتب وزارة الخارجية والسفارات 

والقنصليات المعنية وأمام صندوق دعم الصادرات والمجلس التصديرى - حق إبرام والتوقيع باسم الشركة علي 

عقود الشراء وعقود اليجار وعقود الخدمات والتوريدات والتصنيع لدى الغير والمقاولت وعقود الصيانة وأوامر 

السناد والتوقيع على كافة أنواع التعهدات والقرارات والمحاضر والبروتوكولت والخطابات مع / أمام الجهات 

الحكومية وغير الحكومية , وفي الحضور أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وجميع مأمورياتها ومكاتب 

التوثيق وفي تقديم واستلم طلبات الشهر العقاري واللتماسات والقرارات وتعديلها والتنازل عنها واتخاذ إجراءات 

شهر العقارات وفي التوقيع على طلبات كشوف تحديد العقارات وغيرها من الجراءات - وفى توكيل المحامين 

وعزلهم , ولهم الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى بعض أو كل ما ذكر وإلغاء التوكيلت العامة والخاصة 

الصادره عن الشركة   ثانيا: - لكل من محمد مصطفى عبدالفتاح أحمد , و تامر خميس سيد طلبة , و أحمد محمود 

محمد عبدا )مجتمعين فقط(التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وتحويل وإصدار والتوقيع علي 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات والنترنت البنكى واستصدار وإلغاء خطابات الضمان واصدار السندات الذنية 

وإستلم وتسلم الشيكات والفواتير وجميع التعاملت المتعلقة بالمستندات البنكية من فتح وإلغاء وكافة أنواع 

التصرف فى العتمادات المستندية برسم التحصيل والكمبيالت والكمبيالت وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف باسم الشركة وضمن أغراضها وبدون حد أقصى.  ثالثا: لكل من محمد مصطفى عبدالفتاح أحمد , و 

تامر خميس سيد طلبة , و أحمد محمود محمد عبدا )أى إثنين منهم مجتمعين فقط( فى التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع وتحويل وإصدار والتوقيع علي الشيكات فى حدود 100,000 جم )فقط مائة ألف 

جم مصرى ( خلل الشهر الواحد - التوقيع علي كافة المستندات اللزمة لتسجيل ونقل ملكية المركبات وترخيصها 

وإستلم وتسلم اللوحات وغيرها من الجراءات أمام كافة الهيئات والمصالح الحكومية بما في ذلك كافة إدارات 

المرور -  تعيين وعزل موظفي ومستخدمي ووكلء الشركة والتوقيع على عقود العمل ونماذج التأمينات 

الجتماعية وفى تمثيل الشركة أمام مكاتب العمل والتأمينات. ولهم الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى بعض أو 

كل ما ذكر  رابعا: لكل من محمد مصطفى عبدالفتاح أحمد , و تامر طلبة , و أحمد محمود محمد عبدا و عبدا 

طلبة و محمد جمال عبدالعزيز محمد أيا منهم منفردا التعامل مع شركات المرافق )الكهرباء - الغاز الطبيعي - 

المياه - التليفونات - الصرف الصحي - والنترنت( وشركات خدمات شبكات الهواتف المحمولة وكافة الجهات 

الحكومية المختصة وتقديم واستلم الطلبات والمستندات وحضور المعاينات وسداد الرسوم والتوقيع على العقود 

والوراق والمحاضر والقرارات اللزمة للتعاقد على توفير أو تركيب أو لنقل أوتحويل أوالتنازل عن المرافق 

المذكورة وغيرها من الخدمات لصالح وباسم الشركة , ولهم الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى بعض أو كل ما 

ذكر .

3038 - محمد جمال عبدالعزيز محمد  مدير   المقيد برقم قيد    167215   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2021 برقم ايداع   26051 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2021  بــ :  
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3041 - احمد محمد عباس مرسى سيد احمد المنسى  مدير   المقيد برقم قيد    167325   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2021 برقم ايداع   26425 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2021  بــ :  - يمثل المديرون الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل  بأسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمديرين مجتمعين أو 

منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام الوزارات والهيئات امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذا لهم الحق في التعامل امام الدارة العامه للمرور بجميع 

وحداتها  في جمهورية مصر العربية بخصوص السيارات وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من ايداع 

ولهما حق ابرام عقود اليجار  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مسخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم و أجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى 

كل أو بعض ما ذكر . وللسيد / أحمد محمد عباس مرسى سيد أحمد المنسى منفردا حق السحب من البنوك  وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك  والمصارف وله حق فسخ عقود اليجار  وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وحق القتراض والرهن وبيع أصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات والمنقولت .

3042 - وائل منصور عبدالجليل منصور غنايم  مدير   المقيد برقم قيد    167325   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2021 برقم ايداع   26425 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2021  بــ :  استقالة

3043 - جورج الياس بسول GEORGES ELIAS BASSOUL  مدير فرع   المقيد برقم قيد    

167424   وتم ايداعه بتاريخ    15-06-2021 برقم ايداع   27024 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2021  بــ 

  :

3044 - يوسف شريف خالد إبراهيم عطيه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    167424   

وتم ايداعه بتاريخ    15-06-2021 برقم ايداع   27024 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2021  بــ :  تمت 

الموافقة بالجماع علي أعادة صلحيات مجلس الدارة لتصبح علي النحو التالي - للسيد/يوسف شريف خالد 

ابراهيم عطية رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب للشركة ممثل عن شركة واي ايه ديفليبمنت كونسلتنت 

للستشارات YADEVELOPMENTCONSULTANTش.م.م له الحق منفردا في التعامل باسم الشركة 

ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها له حق القرار والنكار والبراء والتصالح و له حق التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع فتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال  والقتراض والرهن والتوقيع 

علي 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 وله 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والتوقيع علي عقود تأسيس الشركات 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر

3045 - محمد توفيق احمد ثابت  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    167590   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-06-2021 برقم ايداع   27590 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2021  بــ :  استقالة
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3046 - هيثم شكرى صقر محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    167590   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-06-2021 برقم ايداع   27590 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2021  بــ :  وتبقي باقي السلطات 

المذكورة عن الشركة كما هي بدون تعديل - الموافقة على تحديد سلطات التوقيع عن الشركة وذلك على النحو 

التالي  :- يملك حق التوقيع عن الشركة رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا و ذلك فى التعامل بأسم 

الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص والتعامل مع جميع البنوك والمصارف وإجراء كافة المعاملت المصرفية من فتح حسابات وسحب وإيداع 

وطلب القروض والتسهيلت الئتمانية والقتراض وطلب خطابات الضمان والرهن وكذلك حق التوقيع على عقود 

التاسيس والتعديل امام الشهر العقارى والتوقيع على عقود الشراء والبيع أو اليجار البتدائية والنهائية لصول 

الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات بإسم الشركة ولمصلحتها وتعيين وعزل  مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد أجورهم  ومكافأتهم وفى قبض المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والوراق 

التجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة وله الحق في توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ماذكر.

3047 - رانيا حمدى مهدى محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    167590   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2021 برقم ايداع   27590 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2021  بــ :  

3048 - هبه ا محمود كمال الهللي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    167590   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2021 برقم ايداع   27590 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2021  بــ :  

3049 - على سعيد جمعه البواردى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    167784   وتم 

ايداعه بتاريخ    22-06-2021 برقم ايداع   28424 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2021  بــ :  منح وتفويض 

السيد/ محمود أحمد محمد أحمد في السلطات والختصاصات والصلحيات لتمثيل الشركة على النحو التالي:    1- 

الحق في تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري 

والمطابع الميرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الرقابة الصناعية والهيئة العامة 

للتنمية الصناعية ومكاتب الشهر العقاري ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وإدارات ووحدات ونيابات 

المرور والتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ومكاتب العمل وهيئة التأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب 

بمأموريتها المختلفة  2 - التقدم وتمثيل الشركة امام جميع فروع وادارات مصلحة الجمارك ومراقباتها لنهاء 

الجراءات الجمركية ومصلحة الموانئ واداراتها وتقديم اللتماسات والتظلمات وقبول او رفض قرارات التحكيم, 

وتمثيل الشركة قانونا بخصوص اقرار القيمة والتفاوض باسم الشركة عليها .  3- التقدم وتمثيل الشركة امام جميع 

التوكيلت الملحية والشركات الملحية وشركات المستودعات وشركات تداول الحاويات وشركات الموانئ 

البحرية والنهرية والموانئ الجافة وشركات الطيران وجمرك البريد السريع علي سبيل المثال امام شركة 

المستودعات المصرية وبورسعيد للمستودعات وشركة دمياط لتداول الحاويات و شركة السكندرية لتداول 

الحاويات وشركة السكندرية لمحطات الحاويات الدولية وامام مخزن اليداع و شركة ميناء السخنة وذلك في سداد 

مصاريف التفريغ واستلم اذونات التسليم وسحب البوالص والتوقيع نيابة عن الشركة واستلم الرسائل وصرف 

البضائع واستلم المشمول.  4- تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بكافة اداراتها 

من سجل المستوردين والمصدرين والوكلء التجاريين وغيرها وانهاء كافة الجراءات المتعلقة بالشركة والتوقيع 

نيابة عنها وعمل شهادات المنشأ.  5- التعامل مع اقسام ونقاط ومراكز الشرطة ووزارة الداخلية ومصالحها 

واداراتها داخل الميناء وخارجها لمتابعة ما يخص الشركة.  6- تمثيل الشركة امام الهيئة  القومية لسلمه الغذاء 

وانهاء كافة الجراءات المتعلقة بالشركة والتوقيع نيابة عنها.  7- تمثيل الشركة  امام إدارات الحجر الزراعي 

وانهاء كافة الجراءات المتعلقة بالشركة والتوقيع نيابة عنها.  8- تمثيل الشركة  امام التحاد المصري لمقاولي 

MTS(.( التشييد والبناء وانهاء كافة الجراءات المتعلقة بالشركة والتوقيع نيابة عنها.  9- تمثيل الشركة امام نافذة

10  - تمثيل الشركة أمام مصلحة الضرائب العامة بمأموريتها المختلفة ومصلحة الضرائب على القيمة المضافة 

بمأموريتها المختلفة ومصلحة ضرائب علي الخصم والضافة بمأموريتها المختلفة.   11- تمثيل الشركة أمام هيئة 

المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة 6 أكتوبر.
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3050 - احمد السيد عوده سليم  مدير   المقيد برقم قيد    167799   وتم ايداعه بتاريخ    22-06-2021 برقم 

ايداع   28439 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محددة - يمثل 

المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 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  

وللمديران 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 وفتح وغلق حسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان والتوقيع على الشيكات 

والفراج عن راس المال وكافة صدور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها ولهم 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.  ولكل من المديران مجتمعين حق القتراض والرهن وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها

3051 - تامر يحيى احمد محمود حسن  مدير   المقيد برقم قيد    167799   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2021 برقم ايداع   28439 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2021  بــ :  استقالة

3052 - اسامه فتحى عبده خليل  مدير   المقيد برقم قيد    167799   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-22 

برقم ايداع   28439 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2021  بــ :  استقالة

3053 - علء محمد محمد مهدى  مدير   المقيد برقم قيد    167799   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-22 

برقم ايداع   28439 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2021  بــ :  

3054 - حمدى حسينى حسينى ليمونه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    168430   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2021 برقم ايداع   30930 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2021  بــ :  

3055 - ياسر سليمان هشام الملواني  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    168521   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2021 برقم ايداع   31166 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2021  بــ :  ممثلعن شركه / اكسل فينشر 

وبناًء عليه تنتقل كافة صلحيات التوقيع الممنوحة للعضو المنتدب  - - Excel  Venture Capital كابيتال

إلى السيد/ محمد عمر محمد عبد الحميد الدماطي لتصبح صلحيات التوقيع نيابة عن الشركة كالتالي:  يكون لي 

من السيد/ ياسر سليمان هشام الملواني بصفته رئيس مجلس الدارة أو السيد/ حسام نزيه خليل فرحات بصفته نائب 

رئيس مجلس الدارة أو السيد/ محمد عمر محمد عبد الحميد الدماطي بصفته العضو المنتدب للشركة منفردين أو 

مجتمعين حق التوقيع والتعامل باسم الشركة وحسابها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتعامل مع 

كافة المصالح والدارات والهيئات بمختلف أنواعها على سبيل المثال وليس الحصر الهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة التأمينات الجتماعية وكافة الهيئات والجهات الخرى, وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

أغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم 

الشركة ولمصلحتها والحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وذلك دون حد أقصى 

ويكون لي منهم الحق في توكيل أو تفويض الغير في بعض أو كل ما ذكر.

3056 - عماد ابى  شاكر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    168521   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2021 برقم ايداع   31166 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2021  بــ :  

3057 - محمد عمر محمد الدماطى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    168521   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2021 برقم ايداع   31166 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2021  بــ :  بدل من السيد / عماد اى شاكر

3058 - محمد هانى عبدالوهاب عبدالقادر  مدير   المقيد برقم قيد    168841   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2021 برقم ايداع   32341 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2021  بــ :  استقالة

3059 - محمد هيثم عبد الوهاب عبد القادر  مدير   المقيد برقم قيد    168841   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2021 برقم ايداع   32341 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2021  بــ :  
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3060 - يوسف على رجا الحنيطى  مدير   المقيد برقم قيد    168853   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-13 

برقم ايداع   32353 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2021  بــ :  

3061 - احمد حسين عبد الرحيم احمد  مدير عام   المقيد برقم قيد    158615   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2020 برقم ايداع   47518 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2021  بــ :  يمثل المديران الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ماحتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  وللمديران 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 وفتح 

حسابات الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقاريةوالراضى والسيارات والعقارات ولماه الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولههما حق قبض ودفع المبالغ والتوقيع والتحويل والبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وله الحق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر .  ولهما الحق مجتمعين او منفردين التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات

3062 - محمد عرفه عبد الحميد عرفات  مدير   المقيد برقم قيد    169352   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2021 برقم ايداع   33852 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2021  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة 

غير محددة . يمثل الشركة  فى علقتها مع الغير وللسيد / محمد دسوقى إبراهيم مصطفى ) مــدير ( بـــــــــطاقة 

رقم قومى  )28809148800617( منفردا وله فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها 

فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعية العامه .  وللسيد / محمد دسوقى 

إبراهيم مصطفى منفردا الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير 

الحكوميه والتعامل مع وزارة السياحة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية وهيئة الجمارك والقطاع العام  

وقطاع العمال  والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك الحكوميه والمصارف من سحب 

وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار 

شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك 

باسم الشركه وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات والذنيه والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بالشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر .  وللسيد / محمد عرفة عبدالحميد عرفات  ) مدير ( بطاقة رقم قومى )26508130300032( الحق منفردا 

فى التعامل مع وزارة السياحة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية وهيئة الجمارك وكل ذلك باسم الشركه 

وضمن اغراضها ولصالحها دون الخلل بمصالح

3063 - محمد دسوقى ابراهيم مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    169352   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2021 برقم ايداع   33852 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2021  بــ :  

3064 - وليد محمد عبد الحكيم بليح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    169377   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2021 برقم ايداع   33977 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2021  بــ :  

3065 - احمد مختار مصطفى طلبه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25786   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2007 برقم ايداع   14018 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2021  بــ :  ممثل عن شركة الحصان 

للستيراد والتصدير  ) شركة الهرام للستثمار ( بدل من الستاذة / مايسة يوسف مصطفى

3066 - محمد محمد احمد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25786   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2007 برقم ايداع   14018 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2021  بــ :  ممثل عن الشركة العربيه 

للمنتجات الجيلتينيه والدوائيه ش م م بدل من الستاذ / هادي زكي زاهر زين

3067 - احمد محمد رفاعى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25786   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2007 برقم ايداع   14018 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2021  بــ :  ممثل عن الشركة العربيه 

للمنتجات الجيلتينيه والدوائيه ش م م بدل من الدكتور / محمد محمد احمد محمد
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3068 - ندى مصطفي الغزيرى  مدير   المقيد برقم قيد    169604   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-02 

برقم ايداع   34824 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير 

ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن أغرضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر وللسيد / حاتم فؤاد عبداللطيف محمد الكومى ) منفردا ( التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك 

لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله حق توكيل او تفويض 

الغير فى كل او بعض ماذكر .

 - 3069

عبدالخالق رفعت عبدالخالق

 درويش  مدير فرع   المقيد برقم قيد    170201   وتم ايداعه بتاريخ    08-08-2021 برقم ايداع   35901 

تم التأشير فى تاريخ 08-08-2021  بــ :  

3070 - كارلوس يوسف حردان  مدير   المقيد برقم قيد    170424   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-11 

برقم ايداع   36662 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2021  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل المديرون الشركه فى علقتها مع الغير ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها 

فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه . وللسيد / كارلوس يوسف 

حردان  منفردا الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وتمثيل الشركه امام القضاء وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والتوقيع على الشيكات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت 

وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل , وللسيد / محمد خالد عبداللطيف 

المناوى محمد  و   السيد / الن جورج حداد و السيد / رونى جوزف جبور مجتمعين او منفردين الحق فى ادارة 

التسويق والعلقات العامه , اما فيما يخص التوقيع على عقود القتراض والرهن فيلزم مسبقا موافقه الجمعيه العامه 

للشركه , ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

3071 - محمد خالد عبد اللطيف المناوى محمد  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    170424   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-08-2021 برقم ايداع   36662 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2021  بــ :  وتسويق

3072 - الن جورج حداد  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    170424   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2021 برقم ايداع   36662 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2021  بــ :  وتسويق

3073 - رونى جوزف جبور  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    170424   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2021 برقم ايداع   36662 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2021  بــ :  وتسويق

3074 - شركة/ايه ام لتجارة المواد الغذائية ش.م.م AM  تحميل   المقيد برقم قيد    170493   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-08-2021 برقم ايداع   36799 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2021  بــ :  استقالة
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3075 - خالد محمد عبدالوكيل زغلول  مدير   المقيد برقم قيد    170494   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2021 برقم ايداع   36883 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2021  بــ :  الموافقة بالجماع على تحديد 

صلحيات السيد/ خالد محمد عبد الوكيل زغلول وللسيد/ احمد فكرى ابراهيم محمد الشوربجي لتصبح على النحو 

التالي:  يحق للسيد/ خالد محمد عبد الوكيل زغلول والسيد/ احمد فكرى ابراهيم محمد الشوربجي مجتمعين تمثيل 

الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع العمال العام والقطاع الخاص, 

وأمام جميع المصالح والهيئات والمرافق والوزارات وهيئاتها وأمام مصلحة الضرائب بجميع فروعها والمحافظات 

والوحدات المحلية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة التسجيل 

التجاري ومكاتبها وكذلك مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع 

والحفظ المركزي, وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجميع اجهزة المدن الجديدة وهيئة التنمية الصناعية 

ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والعاصمة الدارية الجديدة وشراء وبيع السيارات 

وتراخيصها أمام إدارات المرور المختلفة واستلم اللوحات المعدنية وشراء اللت والمعدات والراضي المرتبطة 

بنشاط الشركة وفتح وغلق الحسابات البنكية والتوقيع امام البنوك وبيع منتجات الشركة للغير نقًدا أو بالجل وكل 

ذلك فيما ل يجاوز 50000 دولر أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري, وكذا يحق ليًا من السيد/ خالد محمد 

عبد الوكيل زغلول أو السيد/ أحمد فكري إبراهيم محمد الشوربجي مجتمعًا مع أيًا من السيد/ فاسيليو كيكر يليبس 

أو السيدة/ ماريا خياماكو التوقيع نيابة عن الشركة فيما يجاوز 50000 دولر أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه 

المصري, وللسيد/ خالد محمد عبد الوكيل زغلول والسيد/ احمد فكرى ابراهيم محمد الشوربجي مجتمعين الحق في 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر - الموافقة بالجماع على الغاء كافة الصلحيات والسلطات الممنوحة للسيد/ 

وائل سمير لبيب والمدرجة في السجل التجاري - مع تفويض السيد/ خالد محمد عبد الوكيل زغلول مدير الشركة 

في إتمام إجراءات البيع والتوقيع نيابة عن الشركة على عقود البيع والتنازل أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية بما فيها الشهر العقاري وله في ذلك أوسع السلطات . وذلك بما جاء بمحضر الجمعية العامه 31 / 3 / 

2022

3076 - احمد فكرى ابراهيم محمد الشوربجى  مدير مالى   المقيد برقم قيد    170494   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2021 برقم ايداع   36883 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2021  بــ :  

3077 - فاسيليو كيكر يلبس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    170494   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2021 برقم ايداع   36883 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2021  بــ :  الموافقة على اضافة صلحيات 

لرئيس مجلس الدارة والسيدة / ماريا خياماكو ليصبح لهما الحق مجتمعين في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العمال العام والقطاع الخاص, وامام جميع المصالح 

والهيئات والمرافق والوزارات وهيئاتها وأمام مصلحة الضرائب بجميع فروعها والمحافظات والوحدات المحلية 

والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة التسجيل التجاري ومكاتبها وكذلك 

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والحفظ المركزي, وهيئة 

المجتمعات العمرانية الجديدة وجميع اجهزة المدن الجديدة وهيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك والهيئة العامة 

للتأمينات الجتماعية والعاصمة الدارية الجديدة وشراء وبيع السيارات وتراخيصها أمام إدارات المرور المختلفة 

واستلم اللوحات المعدنية وشراء اللت والمعدات والراضي المرتبطة بنشاط الشركة وفتح وغلق الحسابات 

البنكية والتوقيع أمام البنوك وبيع منتجات الشركة للغير نقًدا أو بالجل ل يشترط حصول الشركة على شيكات 

مقابل قيمة هذا البيع, ولهما في ذلك الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر, وللسيد رئيس 

مجلس الدارة منفرًدا تمثيل الشركة أمام القضاء, وله منفرًدا الحق في التصالح والتنازل عن القضايا باسم الشركة 

أمام كافة المحاكم والجهات المختصة ولصالحها, وله حق توكيل المحامين وتوكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر.
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3078 - جمال محمد السيد مراد  مدير   المقيد برقم قيد    170592   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-16 

برقم ايداع   37252 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة .  يمثل 

المدير الشركة فى علقاتها مع الغير وله 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 الحق فى التعامل بأسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وغلقها وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحـق القتراض والرهن 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك 

بأسم الشركة ولصالحها وله حـق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية 

وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو 

تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

3079 - كرار ثامر حميد حميد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    170676   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2021 برقم ايداع   37576 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2021  بــ :  ولهم حق  الدارة و التوقيع 

عن  الشركة و لهم كافة الصلحيات لتحقيق غرض الشركة كما لهم حق القتراض و الرهن من البنوك أو أي 

جهات أخرى لصالح الشركة و بأسمها و التوقيع على عقود البيع و الرهن و بيع أصول الشركة في الشهر العقاري 

سواء كان ذلك في صورة عقود أبتدائية أو عقود نهائية و كذلك التعامل مع البنوك و المصارف من سحب و إيداع 

و فتح حسابات و الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و أجورهم و حق قبض و 

دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و إبرام كافة العقود و المشارطات و 

الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و كذلك شراء جميع المواد و المهمات و البضائع و 

المنقولت  و القتراض بطريق العتمادات كذلك السيارات و التوقيع على هذة العقود نيابة عن الشركة أمام 

مصلحة الشهر العقاري و غير المصالح الحكومية و لهم الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر

3080 - علي مجيد حميد حميد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    170676   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2021 برقم ايداع   37576 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2021  بــ :  

3081 - وليد صلح الدين محمد صبرى ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    170676   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2021 برقم ايداع   37576 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2021  بــ :  

3082 - عامر ثامر حميد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    170676   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2021 برقم ايداع   37576 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2021  بــ :  من ذوى الخبرة

3083 - ثامر حميد حسين  عضو منتدب من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    170676   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2021 برقم ايداع   37576 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2021  بــ :  

3084 - احمد محمود عبد الوهاب العشري  مدير عام   المقيد برقم قيد    46746   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-2010 برقم ايداع   14721 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2021  بــ :  استقالة
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3085 - هشام احمد عبد اللطيف  مدير عام   المقيد برقم قيد    46746   وتم ايداعه بتاريخ    2010-07-01 

برقم ايداع   14721 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2021  بــ :  - يمثل المدير الشركه في علقتها مع الغير وله 

في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها في ما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او 

القانون او لئحه التنفيذيه للجمعيه العامه وللمدير 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 والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وحق القتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن 

اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي 

والسيارات باسم الشركه لصالحها والبيع للنفس او للغير وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه 

وله حق كفاله الغير وله حق ابرام كافه المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله 

حق التوقيع على عقود الشتراك في تاسيس الشركات والتوقيع على تعديل الشركه امام مصلحه الشهر العقاري 

وذلك بعد موافقه الجمعيه العامه غير العاديه وله حق الفراج عن راسمال الشركه من البنك وله حق التوقيع امام 

الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر باسم 

الشركه وضمن اغراضها - تفويض السيد / احمد محمود عبد الوهاب العشرى ــ مصرى الجنسية ــ مواليد 4 /6 

/1972 ــ بطاقة رقم قومى رقم 27206040100732  المستشار المالى للشركة فى السلطات التية : متابعة 

المندوبين والوكلء واتخاذ كافة التدابير فى جميع النواحى الدارية التى تحقق صالح الشركة واهدافها . الدارة 

والشراف على جميع العمال التنفيذية واليومية الخاصة بالشركة  وتمثيل الشركة امام جميع الجهزة والهيئات 

والدارات الحكومية وغير الحكومية ووحدات الدارة المحلية وغيرها بما فى ذلك استخراج المستندات من كافة 

الجهات الرسمية والغير رسمية وتقديم واستلم العلنات والوراق .المراجعة الدورية سنويا للجور والمرتبات 

ووضع اللوائح المالية ولئحة شئون العاملين والجزاءات والتوقيعات على المراسلت . التصديق على عقود 

التعيين للعاملين وعقود اليجار بانواعها فيما عدا عقود اليجار التمويلى . تقديم كافة التعهدات والتكليفات وتحرير 

التقارير والبيانات والتقيمات الخاصة بنشاط الشركة اليومى. التوقيع امام جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع والتوقيع على الشيكات والقتراض والرهن وفتح الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة 

صور واشكال التعامل امام جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة.

3086 - حافظ السيد محمد سلمه  مدير عام   المقيد برقم قيد    46746   وتم ايداعه بتاريخ    2010-07-01 

برقم ايداع   14721 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2021  بــ :  استقالة

3087 - حسن جمال حسن يوسف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    151709   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2020 برقم ايداع   23448 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2021  بــ :  

3088 - عمار عزالدين ابواللبن  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151709   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2020 برقم ايداع   23448 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2021  بــ :  

 - 3089

عبيده بشار ابو اللبن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151709   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-29 

برقم ايداع   23448 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2021  بــ :  

3090 - احمد عمار ابو اللبن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151709   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2020 برقم ايداع   23448 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2021  بــ :  

 - 3091

عبد المالك صفوان ابو اللبن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151709   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2020 برقم ايداع   23448 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2021  بــ :  

3092 - صفوان عزالدين ابواللبن  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    151709   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2020 برقم ايداع   23448 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2021  بــ :  

3093 - بشار عزالدين ابو اللبن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151709   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2020 برقم ايداع   23448 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2021  بــ :  

3094 - محمود عبدا حسن الششتاوي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    170841   وتم ايداعه بتاريخ    

19-08-2021 برقم ايداع   38094 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2021  بــ :  
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3095 - وسام عادل سيد عبد العزيز احمد ابو طبل  مدير   المقيد برقم قيد    170926   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2021 برقم ايداع   38326 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2021  بــ :  استقالة

3096 - محمد عز الدين حنفى محمد  مدير   المقيد برقم قيد    170926   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-22 

برقم ايداع   38326 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2021  بــ :  

3097 - تامر عز الدين حنفى محمد  مدير   المقيد برقم قيد    170926   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-22 

برقم ايداع   38326 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محدده

 - 3098

سها سليمان حسين الديسياوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129349   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2018 برقم ايداع   55424 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2021  بــ :  المنتدب

3099 - منى مجدى محمد عدوى منصور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129349   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2018 برقم ايداع   55424 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2021  بــ :  مستقل

3100 - عبدالعزيز محمود عبدالعزيز

الشربيني  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129349   وتم ايداعه بتاريخ    25-12-2018 برقم ايداع   

55424 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2021  بــ :  لرئيس مجلس الدارة ولعضو مجلس الدارة المنتدب 

مجتمعين أو منفردين الحق في تمثيل الشركة و التوقيع نيابة عنها امام  الهيئة العامة للرقابة المالية و التوقيع أمام 

الشهر العقارى على كافة التوكيلت والغائها والتوقيع على التنازلت امام الهيئة العامة للتنمية الصناعية  وهيئات 

المجتمعات العمرانية الجديدة و جميع الجهات التي  تتطلب  ذلك و التوقيع امام كافة شركات الوراق المالية و 

الغرف التجارية  و العلمات التجارية  و التفتيش البحري و الملحة النهرية و الطيران المدني وكافة الجهات 

الدارية و وحدات الحكم المحلي بكافة اجهزتها و امام الجهات المنية و الرقابية و أمام إدارات المرور بأنحاء 

الجمهورية  و نياباتها .  ولهما مجتمعين حق التوقيع على عقود البيع  والشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها والتوقيع أمام المصالح والهيئات الحكومية والعامة 

وعلى الخص مصلحة الشهر العقاري والتوثيق و التوقيع على عقود القروض والتسهيلت البنكية. و لهما حق 

تفويض أو توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .   لى اثنين مجتمعين من رئيس مجلس الدارة و عضو مجلس 

الدارة المنتدب والمدير التنفيذى لنشاط التخصيم الحق فى التوقيع على عقود التخصيم بكافة أشكالها والتوقيع على 

كافة المستندات المكمله لها .  أما فيما يخص حق التوقيع على حسابات الشركة أمام كافة البنوك على جميع أنواع 

الشيكات وفتح الحسابات بالبنوك وغلقها وفتح العتمادات المستندية وكافة المعاملت المصرفية بما فيها التوقيع 

على طلبات السحب الخاصة بعقود القروض الممنوحة للشركة وكذلك التوقيع على جداول السداد الخاصة 

بالقروض من البنوك فيصبح كما يلى:  التوقيع الول : الستاذ/ عبدالعزيز محمود عبدالعزيز الشربينى "رئيس 

مجلس الدارة" أو الستاذة/ سها سليمان حسين الديسياوى.  التوقيع الثانى : السيد/ محمد كمال الدين عبد العزيز أو 

السيد / وليد أحمد إبراهيم عزالدين أو الستاذ/أمجد عبدالمعطى على زناتى أو الستاذ/أحمد فؤاد.  على أن يكون 

التوقيع لى من أفراد التوقيع الول مجتمعاً مع أي من أفراد التوقيع الثانى   كما تم التصديق والموافقة من جميع 

المساهمين على بقاء كافة صلحيات التوقيع الممنوحه سابقاً والمذكورة بالسجل التجارى كما هى بدون تعديل .

3101 - محمد على محى الدين محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129349   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2018 برقم ايداع   55424 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2021  بــ :  ممثل عن شركة ايجيبشان 

جلف القابضه للستثمارات المالية

3102 - تامر عماد عبد القادر محمود  مدير ادارى   المقيد برقم قيد    129349   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2018 برقم ايداع   55424 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2021  بــ :  تعينه مدير تنفيذى لنشاط 

التخصيم

3103 - محمد كمال الدين عبد العزيز حسنين دعبس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129349   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-12-2018 برقم ايداع   55424 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2021  بــ :  

3104 - رشا عماد الدين محمد الحسينى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129349   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2018 برقم ايداع   55424 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2021  بــ :  مستقل

3105 - علء الدين ناجى احمد ابوالعل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    171360   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2021 برقم ايداع   39652 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2021  بــ :  بدل من اللواء / شريف محمد 

حسن القليني وذلك اعتبارا من 20/ 3/ 2022
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3106 - تيمور موسى احمد ابوالمجد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    171360   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2021 برقم ايداع   39652 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2021  بــ :  حق الدارة والتوقيع وتحديد 

حق التوقيع الول والتوقيع الثاني وبعد المداولة قرر المجلس  القرار الثاني   وافق المجلس بالجماع على أن يكون 

حق الدارة والتوقيع كالتالي: تيمور موسي احمد ابو المجد السيد اللواء أ /ح تيمور موسي احمد ابوالمجد رئيس 

مجلس الدارة, رقم قومي 26402211501072  وله الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان . وايضا التوقيع على 

كافة المعاملت المالية و البنكية أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع على الشيكات )توقيع اول( 

المهندس / أحمد محمد فتح ا محمد سلمة المدير العام لشركة )قها و ادفينا للصناعات الغذائية المتطورة( ويحمل 

بطاقة رقم قومي 26608010201531( وله الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح  و غلق الحسابات و استصدار خطابات وشهادات الضمان . وايضا التوقيع على كافة 

المعاملت المالية و البنكية أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع على الشيكات. )توقيع ثان(   

السيد المحاسب / احمد ممدوح احمد احمد المدير المالي لشركة )قها و ادفينا للصناعات الغذائية المتطورة( ويحمل 

بطاقة رقم قومى 27610301701718وله الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وابداع و 

التوقيع على الشيكات وفتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان . وايضا التوقيع على كافة 

المعاملت المالية و البنكية أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع علي الشيكات . )توقيع ثان (

3107 - خالد خليل يوسف محمد عاصى  مدير   المقيد برقم قيد    171443   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-2021 برقم ايداع   39943 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2021  بــ :  السيد/ خالد خليل يوسف محمد 

عاصي 1973/9/14 مصر والسيد / عبد العزيز علي عبد العزيز 1980/3/17 مصر - يمثل المديران الشركة 

في علقتها  مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركة و التعامل باسمها 

فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة اوالقانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامة. وللمديرين منفردين او 

مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم ومن سحب و ايداع والتوقيع علي الشيكات و فتح وغلق الحسابات 

و استصدار خطابات وشهادات الضمان  وحق الفراج عن راس المال و كافه صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع علي عقود الشراء و القتراض 

و الرهن  وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف داخل مصر و خارجها وبشكل خاص  في دولة المارات 

العربية المتحدة و البيع لصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه  و الراضي و السيارات و المنقولت باسم الشركه و 

لصالحها  ولهما الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم و اجورهم ولهما حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل و بيع وتسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه و ابرام كافه العقود و المشارطات و 

الصفقات التي تتعلق بمعملت الشركه بالنقد او بالجل ولها حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

3108 - عبدالعزيز على عبدالعزيز البغدادى  مدير   المقيد برقم قيد    171443   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-2021 برقم ايداع   39943 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2021  بــ :  

3109 - باسم محمد الغندور عبد الفتاح محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    71638   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2014 برقم ايداع   3447 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2021  بــ :  

3110 - طارق حازم مجيب محـرم  مدير   المقيد برقم قيد    171782   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-05 

برقم ايداع   41012 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2021  بــ :  

3111 - دافيد ماجد أحمد حسين  مدير   المقيد برقم قيد    171782   وتم ايداعه بتاريخ    05-09-2021 برقم 

ايداع   41012 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2021  بــ :  استقالة

3112 - مصطفى سيد صبره عبدا مهران  مدير   المقيد برقم قيد    171782   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2021 برقم ايداع   41012 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2021  بــ :  استقالة
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3113 - محمود عبدا ابراهيم السيد  مدير   المقيد برقم قيد    171782   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-05 

برقم ايداع   41012 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة . 

يمثل المديرين الشركة في علقتها مع الغير و لهم  مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . 

وللمديرين مجتمعين  اومنفردين  الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و 

غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب و ايداع وفتح وغلق الحسابات  و استصدار خطابات و شهادات الضمان وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق والقتراض و الرهن  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع والرهن  لصول الشركة ومملتكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها  و لهم الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء 

الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها و لهم حق قبض ودفع المبالغ و توقيع و 

تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او الجل وولهم حق التوقيع علي عقود تاسيس الشركات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

و لهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها .

3114 - سامح سعد عطا ا مخائيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    171947   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2021 برقم ايداع   41478 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2021  بــ :  وافقت الجمعية العامة بالجماع 

على إضافة صلحيات للسيد المهندس / سامح سعد عطا ا ميخائيل رئيس مجلس الدارة الصلحيات التية :أ – 

حق التوقيع منفرداً على كافة المعاملت المالية و المصرفية من سحب و إيداع وفتح و غلق الحسابات البنكية و 

التوقيع على الشيكات و إصدار توكيلت البنوك حق التوقيع منفردا على كافة انواع العقود و التفاقيات و 

المعاملت الداخلية ضمن غرض الشركة . حق القتراض و الرهن و التوقيع على خطابات الضمان و بيع أصول 

الشركة الثابتة . حق إصدار توكيلت تأسيس الشركات بكافة أنواعها . حق التعامل و التوقيع أمام مصلحة 

الجمارك و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات و البورصة المصرية و الرقابة المالية و مصر 

المقاصة و الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة , و وزارة القوى العاملة ومدريتها و مكاتب تراخيص الجانب  

و بشكل عام حق التعامل و التوقيع امام كافة الجهات الرسمية و المصالح الحكومية و الغير حكومية و له حق 

توكيل أو تفويض الغير في كا أو بعض ما ذكر .

3118 - محمد فهمى محمود حسن دغيدى  مدير   المقيد برقم قيد    172120   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2021 برقم ايداع   42030 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها 

مع الغير وله منفرداً في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمدير 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 واستصدار شهادات 

وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض 

والرهن وكذلك له حق شراء وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكل ذلك باسم الشركة 

و لصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم 

الشركة و لصالحها 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 وله حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
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3119 - محمد عيد محمد جودة عيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    172259   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2021 برقم ايداع   42689 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2021  بــ :  يحق لرئيس مجلس الدراه 

ونائب رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب السيد/هانى جرجس حليم كامل هذه الصلحيات مجتمعين التى 

ذكرها:  التعامل باسم الشركه امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والرسميه والهيئات والشركات وامام 

القطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص او الفراد او البنوك بكافه اشكالها كما لهم ان يفوضوا من يمثلهم 

امام هذه الجهات كما يحق لهم قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذونيه والتجاريه 

وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل كما يحق لهم تعيين 

وعزل مستخدمى وكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم والتعامل مع كافه البنوك والمصارف والهيئات 

التمويليه داخل جمهوريه مصر العربيه او خارجها وفتح الحسابات وقفلها باسم الشركه بمختلف انواعها سواء 

كانت دائنه او مدينه وغلق الحساب والسحب منها والتحويل سؤاء من خلل البنوك او من خلل القنوات 

اللكترونيه والتوقيع على لشيكات والفراج عن راس المال والصرف واليداع فيها وحق القتراض والقراض 

والرهن باسم الشركه من البنوك المصريه والجنبيه او المشتركه ومنقولتها كما يحق لهم الحق فى التوقيع 

والتصديق على العقود البتدائيه والنهائيه والشراء والرهن امام الشهر العقارى كما يحق لرئيس مجلس الداره رفع 

الدعاوى القضائيه امام كافه المحاكم كما يحق لهم الحصول والتوقيع على التسهيلت الئتمانيه والقروض التجاريه 

باسم الشركه ولصالحها لستخدامها فى تحقيق اغراضها ودعم انشطاتها والتفاوض مع البنوك على شروط وحدود 

التسهيلت الئتمانيه والقروض التجاريه التى تحتاجها الشركه من وقت الخر وتجديدها وتعديلها وتزويد البنوك 

بكافه المعلومات والبيانات والمستندات التى تتطلبها لغراض الدراسه واستكمال ملفاتها والتوقيع والستلم نيابه 

عن الشركه على عقود التسهيلت الئتمانيه والقروض التجاريه وفتح العتمادات المستنديه سواء كانت بالطلع 

او مؤجله الدفع او اعتمادات مرابحه وتمديدها وتعديلها واستلم مستنداتها وتسديدها وطلب اصدار ضمانات 

خطابات الضمانات نيابه عن الشركه وفتح صلحيه التوقيع للشخاص المخولين للتوقيع على حسابات الشركه 

وتحديد صلحيتهم ودرجه توقيعاتهم وابلغها للبنوك باى تعديلت تطراء عليها وكاف صلحيات اداره الحسابات 

البنكيه كما ان لهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

3120 - هاني جرجس حليم جرجس  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    172259   وتم 

ايداعه بتاريخ    13-09-2021 برقم ايداع   42689 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2021  بــ :  

3121 - محمد سعيد ابراهيم عبد العال  مدير   المقيد برقم قيد    172291   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2021 برقم ايداع   42791 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2021  بــ :  

3122 - احمد محمد نجيب شوقي الخباطى  مدير   المقيد برقم قيد    172291   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2021 برقم ايداع   42791 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2021  بــ :  استقاله

3123 - محمود رجب فرحات ابو العز  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    172683   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2021 برقم ايداع   44083 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2021  بــ :  يكون للسيد رئيس مجلس 

الداره الستاذ / / محمود رجب فرحات أبو العز منفرد حق التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكوميه و الغير حكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلك التعامل 

مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار 

خطابات و شهادات الضمان و کافه صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركه و ضمن 

اغراضها و له الحق في التوقيع علي عقود الشراء و القتراض و الرهن لصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و 

الراضي و السيارات و المنقولت والتوقيع علي عقود تأسيس الشركات باسم الشركة ولصالحها و له الحق في 

تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و 

تحويل و بيع وتسديد كافه السندات الذنية و التجاريه و ابراهم 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 .

3124 - محمد احمد محمد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    172733   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2021 برقم ايداع   44187 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2021  بــ :  

3125 - محمد مصطفى محمد عبد المنعم الجمل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    172764   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-09-2021 برقم ايداع   44364 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2021  بــ :  

3126 - سامح عبد العال عبد الغنى محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    172764   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2021 برقم ايداع   44364 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2021  بــ :  
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3127 - احمد محمد محمد عبدالمنعم الجمل  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    172764   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-09-2021 برقم ايداع   44364 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2021  بــ :  

3128 - سانج ووك كانجSUNG WOOK KANG  مدير   المقيد برقم قيد    172921   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2021 برقم ايداع   44721 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2021  بــ :  و ممثل عن هانكوك للطارات 

ميدل ايست و افريقيا

3129 - دونج شال كوانDONGCHUL KWON  مدير   المقيد برقم قيد    172921   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2021 برقم ايداع   44721 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2021  بــ :  و ممثل عن شركه هانكوك 

للطارات و التكنولوجيا المحدودة ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة

3130 - محمود محمد احمد السيد الجنزورى  مدير   المقيد برقم قيد    93763   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2016 برقم ايداع   16224 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  استقالة وابراء ذمة

3131 - سعيد علي علي زعتر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    167563   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2021 برقم ايداع   27439 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  تحديث صلحيات التوقيع 

الخاصة بالشركة  قرر مجلس إدارة الشركة بموجب نص المادة )32( من النظام الساسى تفويض كل من السادة 

الـتالي أسمائهم بالتوقيع نيابة عن الشركة و تحديث صلحيات التوقيع لتصبح كالتالي - لكل من الستاذ/ سعيد علي 

علي زعتر والستاذ/ أحمد عبدالحكيم محمد سند والستاذ/ حازم عمرو محمود موسى والستاذ/ أيمن الصاوي 

محمود علي وكل من يفوضه مجلس الدارة منفردين او مجتمعين أوسع الصلحيات لدارة الشركة والتعامل بإسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية والرسمية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص والوزارات المختلفة ووحدات الحكم المحلي ووزراة الصناعة ووزراة التجارة بجميع 

مكاتبها وادارتها والجهزة التنفيذية التابعه لها والمحافظات ومصلحة الجمارك والهيئه العامة للستثمار والهيئه 

العامة للرقابة المالية والغرف التجارية والشهر العقاري والرقابة علي الصادرات والورادات ومصلحة الضرائب 

المصرية ومصلحة الضرائب علي المبيعات والهيئه القومية للتامين الجتماعي ومكتب العمل بكافة اشكالهم والحق 

في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتوقيع على التحويلت الخارجية والداخلية والمدفوعات والشيكات وعقود 

القتراض والرهن وكافة المستندات المتعلقة بما سبق بما فى ذلك طلبات السحب والسندات الذنية بإسم الشركة 

ولمصلحتها وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

ومكأفأتهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية وابرام كافه 

العقود والمشارطات والصفقات والتوقيع علي عقود الشراء التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم 

الحق في توكيل و تفويض الغير بمثل او بعض هذا الصلحيات . لكل من المجموعة )أ( مع أي من الستاذ/ محمد 

سعيد محمد أبو نوارج أو الستاذ/ أسامة رجب صابر عبدربه أو الستاذ/ أيمن ماجد نصر على الكسار صلحية 

ربط و كسر الودائع البنكية و شراء و بيع أذون الخزانة و سندات الخزانة على اساس توقيع مزدوج بحد اقصى 

20 مليون جنيه مصري . توقيع مزدوج لي من المجموعة )أ( مع اي من الستاذ/ محمد سعيد محمد أبو نوارج 

أو الستاذ/ أسامة رجب صابر عبدربه أو الستاذ/ أيمن ماجد نصر على الكسار بحد أقصى 5 مليون جنيه مصري 

جدول المجموعات المجموعة )ا(  الستاذ/ عبدا قناوى محمد محمد قناوى - الستاذ/ أحمد عبد المجيد وهبه خير 

الدين .
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3132 - مختار بيومى ابراهيم الديب  مدير   المقيد برقم قيد    173139   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-28 

برقم ايداع   45239 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2021  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير 

ولهما منفردان في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد 

الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللسيد/ عائش بن معوضه بن حسن فاتي  منفردا الحق في 

التعامل بإسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وتمثيل الشركة امام القضاء وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات 

واستصدارشهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر - ويكون للسيد / مختار بيومي ابراهيم الديب – الحق في ابرام و توقيع العقود باسم الشركة 

ونيابه عنها وذلك في اطار مصلحه الشركة

3133 - تشانغ لي لي ZHANG LEILEI  مدير   المقيد برقم قيد    173411   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2021 برقم ايداع   46311 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2021  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة . يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة وللسيد/ تشانغ لى لى  ZHANG LEILEI منفردا الحق في تمثيل الشركة في علقتها مع الغير 

وله في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك حق التوقيع على 

عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وله الحق 

في تعيين وعزل مستخدمى وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات والتي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل والحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات 

وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأس مال الشركة وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض وله 

الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات باسم الشركة كشريك فيها, وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر .

3134 - محمد على بصيلى على  مدير فنى   المقيد برقم قيد    173524   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-04 

برقم ايداع   46626 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2021  بــ :  

3135 - محمد محمد عبدالفتاح عبدالنبى  مدير عام   المقيد برقم قيد    173524   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2021 برقم ايداع   46626 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2021  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير و لهم مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات 

لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنقيذية للجمعية 

العامة و للمديرون مجتمعين حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير 

الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات 

الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك لهم الحق 

مجتمعين في التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت 

ولهم الحق مجتمعين في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم ولهم مجتمعين حق 

قبض و دفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية و ابرام كافة العقود والمشارطات 

و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهم مجتمعين حق التوقيع علي عقود القتراض 

والرهن و البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضي والسيارات و المنقولت باسم الشركة ولصالحها و 

لهم مجتمعين حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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3136 - ماجد محمد جمال الدين حلمي ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    173818   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2021 برقم ايداع   47718 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2021  بــ :  و يباشر المدير وظائفه لمده 

غير محدده - يمثل المدير للشركة السيد – ماجد محمد جمال الدين حلمى ابراهيم ,فى علقتها مع الغير وله منفردا 

فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل به وكذلك بيع اصول الشركة وممتلكتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات والتى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.  فيما عدا ما احتفظ به صراحه "عقد" الشركة أو القانون أو 

لئحته التفيذية للجمعية العامة. وللمدير منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم – وبخصوص التعامل مع 

جميع البنوك والمضاربه من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف فيحق لكل من المدير–   

السيد/ماجد محمد جمال الدين حلمى ابراهيم – او المسؤل عن التشغيل – السيد/ هشام عصام الدين عبد 

القادرعطيه منفرديين او مجتمعيين.  ــ تبقى باقى بنود العقد الصلى كما هى دون تعديل بخلف ما ذكر .

3137 - ناصر بن حمد بن ناصر العمار  مدير   المقيد برقم قيد    173847   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2021 برقم ايداع   47875 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2021  بــ :  للسيد/ ناصر بن حمد بن ناصر 

العمار وللسيدة/ يمنى محمد عبدالمنعم الدجوي مجتمعين أو منفردين أوسع السلطات الدارية والمالية في الشركة 

والتعامل باسمها والتوقيع عنها فيما عدا ما احتفظ به صراحة بصورة إلزامية عقد الشركة أو القانون أو لئحته 

التنفيذية للجمعية العامة, ولهما الحق مجتمعين أو منفردين في التعامل باسم الشركة والتوقيع عنها وعلى معاملتها 

وتعهداتها وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بجميع أشكالهم والفراد, وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وغلق حسابات 

والفراج عن رأس المال وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات 

وخطابات الضمان؛ وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها دون أن تتجاوز اللتزامات على الشركة بهذا مبلغ 

رأس مالها, ولهما الحق مجتمعين أو منفردين في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وموظفيها وكف أيديهم 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم, وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وإبرام جميع العقود والتفاقيات والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل, وتسجيل 

الوكالت والعلمات التجارية والتنازل عنها وعن السماء التجارية وفتح الفروع, والتوقيع على عقود تأسيس 

وعقود التعديل لدى الشهر العقاري وإلغاء عقود التأسيس وعقود التعديل, والدخول في شركات قائمة

3138 - يمنى محمد عبد المنعم محمود  مدير   المقيد برقم قيد    173847   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2021 برقم ايداع   47875 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2021  بــ :  

3139 - محمد سيد محمد سيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100550   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2017 برقم ايداع   54 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2021  بــ :  

3140 - وسام صلح صادق فله  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100550   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2017 برقم ايداع   54 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2021  بــ :  مستقل - استقالة

3141 - احمد ممدوح محمد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100550   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2017 برقم ايداع   54 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2021  بــ :  المنتدب بنفس الصلحيات العضو 

المنتدب السابق

3153 - خاكوبو فيسنتى فالومير ماريستانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100099   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-12-2016 برقم ايداع   40766 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2021  بــ :  

3154 - انخيل كاستيو ارتيتا ANGEL CASTILLO ARTETA  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

100099   وتم ايداعه بتاريخ    19-12-2016 برقم ايداع   40766 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2021  بــ 

  :

3155 - علء الدين عبد الرحمن محمد البياري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100099   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-12-2016 برقم ايداع   40766 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2021  بــ :  
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3156 - خوليو جارسيا ساينز Julio Garcia Sainz  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100099   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-12-2016 برقم ايداع   40766 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2021  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة لمدة جديدة - الموافقة على تحديد سلطات وإختصاصات من له حق التوقيع عن الشركة على النحو 

التالى :  أ( يكون للسيد/ خوليو جارسيا ساينز) رئيس مجلس الدارة( منفردات الحق في إبرام كافة العقود والمعاملت 

الداخلة ضمن معاملت الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء وموظفى الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم ولهم الحق منفردين فى تمثيل الشركة أمام كافة المصالح الحكومية والغير حكومية وكذلك التوقيع أمام 

البنوك وفتح وغلق الحسابات والسحب منها واليداع فيها كما يكون لهما الحق منفردين فى التوقيع على الشيكات 

والكمبيالت وتظهيرها كذلك التوقيع على عقود بيع وشراء المنقول والسيارات وعقود الدارة وكذلك التوقيع 

منفردين على عقود تأسيس الشركات, كما يكون لهما الحق فى تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض ما تقدم 

 ب( يكون للسيد/ علء الدين عبد الرحمن محمد البيارى )عضو مجلس إدارة( مع أي من السيد المحاسب/ ماجد 

كرم عزمى قرياقس )من غير أعضاء مجلس الدارة( أو السيد/ ضياء الدين رأفت أمين طه )من غير أعضاء 

مجلس الدارة( الحق مجتمعان في التوقيع على عقود بيع السيارات المملوكة للشركة أي كان نوعها وقبض الثمن 

وإيداعها بالحساب البنكي الخاص بالشركة وكذلك تمثيل الشركة أمام الشهر العقاري لتسجيل عقود بيع السيارات 

وفي إصدار توكيل رسمي لصالح المشتري أو المشترين وذلك للنفس أو للغير  ج( للسيد/ علء الدين عبدالرحمن 

محمد البيارى )عضو مجلس إدارة( الحق منفرداً فى التوقيع على العقود والمعاملت التي تصل قيمتها الى 

100000 يورو )مائة ألف يورو( كحد أقصي أو ما يعادلها بأى عملة أخرى د( لكل من السيد/ علء الدين عبد 

الرحمن محمد البيارى )عضو مجلس إدارة( والسيدة/ سوزانا كارمينا )عضو مجلس إدارة( الحق مجتمعان في 

التوقيع على العقود والمعاملت التى تصل قيمتها الى 300000 يورو )ثلثمائة ألف يورو( أو ما يعادلها بأى 

عملة أخرى  هـ( لكل من السيد/ علء الدين عبد الرحمن محمد البيارى )عضو مجلس إدارة( والسيد المحاسب/ 

ماجد كرم عزمى قرياقس )من غير أعضاء مجلس الدارة( الحق مجتمعان في التوقيع على العقود والمعاملت 

التى تصل قيمتها الى 300000 يورو )ثلثمائة ألف يورو( أو ما يعادلها بأي عملة أخرى  و( لى اثنين من 

أعضاء مجلس إدارة الشركة الحق مجتمعين فى التوقيع على العقود و المعاملت  ز( للسيد/ علء الدين عبدالرحمن 

محمد البيارى )عضو مجلس إدارة( الحق في تعيين ووقف وعزل وكلء مستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم وله الحق منفرداً في تمثيل الشركة أمام مصلحة الجمارك المصرية وأمام كافة المصالح الحكومية وغير 

الحكومية  ح( للسيد/ ضياء الدين رأفت أمين طه )من غير أعضاء مجلس الدارة( الحق منفردات في تمثيل الشركة 

أمام وزارة القوي العاملة ومديرياتها ومكاتب العمل المختلفة التابعة لها وهيئة التأمين الجتماعي ومكاتبها المختلفة 

التابعة لها بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية وتقديم وتسليم وتسلم الطلبات والستمارات والتوقيع عليها 

وحضور كافة الجتماعات أمام كافة الجهات سالفة الذكر والرد على كافة طلبات الستفسارات المقدمة من الجهات 

لمدير المصنع السيد/  المذكورة أعله واتخاذ وإنهاء جميع الجراءات المتعلقة بما تقدم نيابة عن الشركة  ط(

مصطفي سعيد أحمد سليمان )من غير أعضاء مجلس الدارة( الحق منفردات في تمثيل الشركة فيما يخص كافة 

العمليات النتاجية بالشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية  ي( للمهندس/ محمد وجيه محمد إبراهيم )

من غير أعضاء مجلس الدارة( والمهندس/ محمد مكرم هاشم حسن )من غير أعضاء مجلس الدارة( الحق 

ت أمام وزارة البيئة, جهاز شئون البيئة بفروعها المختلفة التابعة لها والهيئة العامة  منفردين في تمثيل الشركة قانونا

للتنمية الصناعية ووزارة القوي العاملة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومكاتبها المختلفة بجميع أنحاء 

جمهورية مصر العربية ومحافظة الفيوم بمختلف إداراتها وجهاز تنمية شمال خليج السويس والحماية المدنية بكافة 

إدارتها وفروعها بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما يخص كافة شئون البيئة والصحة والسلمة المهنية 

والحماية المدنية وكافة الشئون والمور الهندسية والنشائية المتعلقة بالشركة وتقديم وتسليم وتسلم الطلبات 

والستمارات والوراق والمستندات والتوقيع عليها واستيفاء كافة الطلبات الخاصة بالجهات المذكورة أعله  والرد 

ت أمامها واتخاذ  على كافة طلبات الستفسارات المقدمة من الجهات المذكورة أعله والحضور وتمثيل الشركة قانونا

وإنهاء جميع الجراءات المتعلقة بما تقدم نيابة عن الشركة  ك( للسيد/ علء الدين عبدالرحمن محمد البيارى )

عضو مجلس إدارة( الحق مجتمعاً مع أي من السيد المحاسب/ ماجد كرم عزمى قرياقس )من غير أعضاء مجلس 

الدارة( أو السيد/ كانديدو كريسبو مونتس )من غير أعضاء مجلس الدارة( أو السيد/ ضياء الدين رأفت أمين طه 

)من غير أعضاء مجلس الدارة( الحق فى التوقيع نيابة عن الشركة أمام كافة البنوك وفتح الحسابات وغلقها 

والسحب منها واليداع فيها والتوقيع على الشيكات والكمبيالت وتظهيرها وذلك بحد أقصى 100000 يورو )مائة 

ألف يورو( أو ما يعادلها بأى عملة أخرى  ل( يكون لى اثنين مجتمعين من أيا من السيد المحاسب/ ماجد كرم 
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عزمى قرياقس )من غير أعضاء مجلس الدارة( أو السيد/ كانديدو كريسبو مونتس )من غير أعضاء مجلس 

الدارة( أو السيد/ ضياء الدين رأفت أمين طه )من غير أعضاء مجلس الدارة( الحق بالتوقيع نيابة عن الشركة 

أمام كافة البنوك بحد أقصى 30000 يورو )ثلثون ألف يورو( أو ما يعادلها بأى عملة أخرى  م( لى إثنين من 

السادة التى أسماؤهم: علء الدين عبدالرحمن محمد البيارى )عضو مجلس إدارة(, سوزانا كارمينا )عضو 

مجلس إدارة(, انخيل كاستيو ارتيتا )عضو مجلس إدارة( الحق فى التوقيع نيابة عن الشركة أمام كافة البنوك وفتح 

الحسابات وغلقها والسحب منها واليداع فيها والتوقيع على الشيكات والكمبيالت وتظهيرها وذلك بحد أقصى 

300000 يورو )ثلثمائة ألف يورو ( أو مايعادلها بأى عملة أخرى ل يجوز للشركة أن تتخذ الجراءات التية 

أل بعد الحصول على موافقة مجلس الدارة : 1- إبرام أى عقود قروض أو إئتمان مع الغير )بما فى ذلك مد 

الئتمان لصفقات العملء فى إطار نشاط الشركة( تتجاوز 100000 يورو )مائة ألف يورو( فيما عدا إذا كان 

إبرام العقد مع شركات تابعة للشركة, مع استثناء التسهيلت الئتمانية والتى تعد ضمن صلحيات المذكورة أعله 

2- إقراض أيا من موظفين الشركة 3- إبرام عقود ضمان أو أى عقود تؤمن الوفاء باللتزامات )بما فى ذلك 

خطابات الئتمان للعمال التجارية فى إطار نشاط الشركة( تتجاوز 100000 يورو )مائة ألف يورو( مع أطراف 

أخرى ليست تابعة للشركة 4- إبرام معاملت تتضمن عقارات )اتفاقات شراء وبيع, عقود إيجار, وغيرها من 

التفاقات التي تتعلق بالعقارات وإنشاء الرهن والرهن العقاري أو أي قيد على عقارات الشركة(, مع الغير باستثناء 

الشركات التابعة للشركة, بخلف عقود اليجار التي ل تتجاوز مقدارها السنوي 50000 يورو )خمسون ألف 

يورو 5- إبرام أي اتفاقات تخرج عن نشاط الشركة وتحتوي على حجم كلى أو منفصل يتجاوز مقدار أكبر من 

10% من القيمة الدفترية لصول الشركة أو 100000 يورو )مائة ألف يورو( مع الغير )باستثناء الشركات 

التابعة للشركة 6- إبرام أي معاملت بالنيابة عن الشركة, تتضمن مدة تتجاوز ثلث سنوات وتتطلب الخطار بمدة 

أكثر من 6 شهور للغائها مع الغير )باستثناء الشركات التابعة للشركة(, بخلف تأجير المعدات في إطار نشاط 

الشركة بأجور سنوية أو دفع مبالغ ل تتجاوز قيمتها عن 50000 يورو )خمسون ألف يورو( واستثناءات مما تقدم, 

يكون لي اثنين مجتمعين من أيا من الستاذ/ علء الدين عبدالرحمن محمد البيارى )عضو مجلس إدارة(, أو 

السيد المحاسب/ ماجد كرم عزمى قرياقس )من غير أعضاء مجلس الدارة( أو السيد/ كانديدو كريسبو مونتس )

من غير أعضاء مجلس الدارة( أو السيد/ ضياء الدين رأفت أمين طه )من غير أعضاء مجلس الدارة( الحق في 

تمثيل الشركة أمام البنوك فيما يخص كافة أنشطة الشركة التصديرية والستيرادية وذلك في القتراض من البنوك 

والرهن لصالحها باسم الشركة سواء بضمان و/أو بغير ضمان بما في ذلك اصدار خطابات الضمان و العتمادات 

المستندية والحصول على كافة أنواع التسهيلت الئتمانية والتوقيع على كافة العقود و المستندات المتعلقة 

بالتسهيلت الئتمانية والرهون بالضافة الى التوقيع على اقرارات التخصيص و الرهن للوعية الدخارية و 

الحسابات وذلك بدون حد أقصى ودون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من مجلس الدارة. ويكون لي اثنين 

مجتمعين من أيا من الستاذ/ علء الدين عبدالرحمن محمد البيارى )عضو مجلس إدارة(, أو السيد المحاسب/ 

ماجد كرم عزمى قرياقس )من غير أعضاء مجلس الدارة( أو السيد/ كانديدو كريسبو مونتس )من غير أعضاء 

مجلس الدارة( أو السيد/ ضياء الدين رأفت أمين طه )من غير أعضاء مجلس الدارة( الحق مجتمعين في توكيل 

الغير و/أو لصالح البنوك في كل او بعض مما سبق ذكره

3157 - يحيى محمد الملح سعد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    174463   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2021 برقم ايداع   49715 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2021  بــ :  

3291 - صديق محمد عفيفى صديق وشركاه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    180350   

وتم ايداعه بتاريخ    25-01-2022 برقم ايداع   4995 تم التأشير فى تاريخ 25-01-2022  بــ :  - يكون 

للسيد / صديق محمد عفيفى صديق رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب حق التوقيع على معاملت الشركة 

وتعهداتها وتمثيل الشركة امام القضاء وكافة الجهات وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها وله حق بيع الصول المنقولة والثابتة والراضى والسيارات المملوكة للشركة  

ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء او مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين او مجتمعين .

3292 - كمال شعبان حسن محمود  مدير   المقيد برقم قيد    180324   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-26 

برقم ايداع   4824 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2022  بــ :  
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3293 - احمد محمد الطاهر محمود ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    180324   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2022 برقم ايداع   4824 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2022  بــ :  

3142 - اسماعيل محمد اسماعيل محمد  مدير   المقيد برقم قيد    174174   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2021 برقم ايداع   48774 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2021  بــ :  يمثل المديرون السيد/ اسماعيل 

محمد اسماعيل محمد بشندي والسيد / ناصر احمد محمد عبد ا والسيد\ السيد حسن مراد السيد 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 والسيد / ناصر احمد 

محمد عبد ا والسيد\ السيد حسن مراد السيد 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 وغلق حسابات والفراج عن راس 

المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وبيع وشراء ورهن اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 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 وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

3143 - السيد حسن مراد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    174174   وتم ايداعه بتاريخ    17-10-2021 برقم 

ايداع   48774 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2021  بــ :  

3144 - ناصر احمد محمد عبدا  مدير   المقيد برقم قيد    174174   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-17 

برقم ايداع   48774 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2021  بــ :  
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3145 - احمد محمد محمد زكى محمد الوحش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16240   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-09-2005 برقم ايداع   12973 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2021  بــ :  يمـــثل رئيس مجلس 

الدارة أو الرئـيس التنفيذي الشركة أمام القضاء والـغــيـر- يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل 

شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة 

مديرين أووكلء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أومجتمعين.  ويملك حق التوقيع عن 

الشركة الستاذ/ أحمد محمد محمد زكي محمد الوحش )رئيس مجلس الدارة( والستاذ/ والدكتور/ محمد محمد 

زكي محمد الوحش مستشار مجتمعين أو منفردين ولهما في ذلك أوسع السلطات للتعامل باسمها وإجراء كافة 

العقود والمعاملت الداخلة ضمن أغراض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل مستخدمي الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم ومكافئتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد السندات الذنية والتجارية 

وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما شراء وبيع جميع 

المواد والبضائع والمنقولت وكذلك عمليات السحب واليداع من البنوك والمصارف ولهم إصدار خطابات 

وشهادات الضمان ولهما الحق في التوقيع على عقود الكفالة للغير وعقود القتراض والقراض والرهن والتأجير 

التمويلي لدى البنوك والمصارف ولهما منفردين أو مجتمعين الحق في تفويض  الغير في التوقيع نيابة عن الشركة 

أمام البنوك والمصارف والجهات الحكومية ولهما أيضاً التوقيع على عقود الشراء والبيع  واليجار لياً من 

الصول الثابتة والمنقولة وعلى الخص المباني والوحدات العقارية بأنواعها والسيارات والدراجات البخارية 

واللت والمعدات والثاث والجهزة الطبية ولهما تحرير التوكيلت للغير بالبيع للنفس أو للغير بخصوص 

العقارات أو المنقولت المباعة للغير وكذلك لهم التوقيع منفردين أو مجتمعين على عقود المعاوضة بين الشركة 

والشركات الخرى وكذلك التوقيع على عقود تأسيس الشركات وتعديل عقودها وعقود الندماج مع الشركات 

الخرى والتخارج منها وعقود فسخ الشركات بعد موافقة الجمعية العامة للشركة, ولهما منفردين أو مجتمعين حق 

التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية  والغير حكومية والتوقيع على العقود النهائية والتوكيلت العامة 

والخاصة أمام مصلحة الشهر العقاري بجميع المكاتب التابعة لها والتوقيع أمام مصلحة التسجل التجاري بجميع 

المكاتب التابعة لها وجميع الغرف التجارية وجميع إدارات المرور المختلفة ومصلحة الضرائب بجميع مأمورياتها 

وأمام لجان الطعن وكذلك مكتب خبراء وزارة العدل وكذلك في تقديم المستندات واستخراج سجل المستوردين 

والمصدرين والوكلء التجاريين والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتعامل مع الهيئة 

العامة للستثمار والهيئة العامة لسوق المال ولهما منفردين أو مجتمعين الحق في القرار بالتصالح او البراء أو 

التنازل في كافة الدعاوى القضائية المقامة من او ضد الشركة, ولهما حق تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض 

ما ذكر.  ويكون للسيد/ أحمد مصطفى أحمد علي )الرئيس التنفيذي للشركة( تمثيل الشركة أمام القضاء والجهات 

القضائية بكافة درجاتها وأمام  وزارة الداخلية وأقسام الشرطة وكافة الجهات والهيئات والمصالح الحكومية وغير 

الحكومية ومنها على سبيل المثال ل الحصر: )وزارة العدل ووزارة السكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

وأجهزة تنمية المدن الجديدة, وأمام النقابات المهنية وهيئة التأمينات الجتماعية ووزارة القوى العاملة ومكاتب 

العمل ومصلحة السجل التجاري والغرف التجارية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة 

المالية والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب وإدارات المرور وأمام شركة الكهرباء والمياه والغاز 

والتصالت, ويكون له أمام جميع تلك الجهات حق التوقيع عن الشركة وتوقيع العقود والمشارطات والطلبات 

والنماذج التي تتعلق بمعاملت الشركة والداخلة ضمن أغراضها والتي منها تعيين ووقف وعزل مستخدمي الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافئتهم وطلبات الحصول على التراخيص أو تجديدها وطلبات إجراء التصالح 

وعقود إدخال المرافق والخدمات, وله قبض ودفع كافة المبالغ, وله حق تفويض أو توكيل الغير نيابة عنه في كل 

أو بعض ما ذكر وذلك في حدود الصلحيات الممنوحة له ل غير.

3146 - خالد محمد زكي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16240   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2005 برقم ايداع   12973 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2021  بــ :  

3147 - مروة محمد زكى الوحش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16240   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2005 برقم ايداع   12973 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2021  بــ :  

3148 - مريم محمد محمد الوحش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16240   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2005 برقم ايداع   12973 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2021  بــ :  

3149 - احمد مصطفى احمد على  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    16240   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2005 برقم ايداع   12973 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2021  بــ :  وعضو مجلس الدارة
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3150 - خوليو جارسيا ساينز Julio Garcia Sainz  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100099   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-12-2016 برقم ايداع   40766 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2021  بــ :  استقالة

3151 - سوزانا كارمينا Susana Carmena  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100099   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-12-2016 برقم ايداع   40766 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2021  بــ :  استقالة
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3152 - كورادو فوسكي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100099   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-2016 برقم ايداع   40766 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2021  بــ :  الموافقة على تحديد سلطات 

وإختصاصات من له حق التوقيع عن الشركة على النحو التالى - يكون للسيد/ كورادوفوسكي ) رئيس مجلس 

الدارة( منفردات الحق في إبرام كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن معاملت الشركة وعلى الخص تعيين ووقف 

وعزل وكلء وموظفى الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم الحق منفردين فى تمثيل الشركة أمام كافة 

المصالح الحكومية والغير حكومية وكذلك التوقيع أمام البنوك وفتح وغلق الحسابات والسحب منها واليداع فيها 

كما يكون لهما الحق منفردين فى التوقيع على الشيكات والكمبيالت وتظهيرها كذلك التوقيع على عقود بيع وشراء 

المنقول والسيارات وعقود الدارة وكذلك التوقيع منفردين على عقود تأسيس الشركات, كما يكون لهما الحق فى 

تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض ما تقدم . يكون للسيد/ علء الدين عبد الرحمن محمد البيارى )عضو 

مجلس إدارة( مع أي من السيد المحاسب/ ماجد كرم عزمى قرياقس )من غير أعضاء مجلس الدارة( أو السيد/ 

ضياء الدين رأفت أمين طه )من غير أعضاء مجلس الدارة( الحق مجتمعان في التوقيع على عقود بيع السيارات 

المملوكة للشركة أي كان نوعها وقبض الثمن وإيداعها بالحساب البنكي الخاص بالشركة وكذلك تمثيل الشركة أمام 

الشهر العقاري لتسجيل عقود بيع السيارات وفي إصدار توكيل رسمي لصالح المشتري أو المشترين وذلك للنفس 

أو للغير . للسيد/ علء الدين عبدالرحمن محمد البيارى )عضو مجلس إدارة( الحق منفرداً فى التوقيع على العقود 

والمعاملت التي تصل قيمتها الى 100000 يورو )مائة ألف يورو( كحد أقصي أو ما يعادلها بأى عملة أخرى . 

لكل من السيد/ علء الدين عبد الرحمن محمد البيارى )عضو مجلس إدارة( والسيد/ خاكوبو فيسنتي فالومير 

ماريستاني )عضو مجلس إدارة( الحق مجتمعان في التوقيع على العقود والمعاملت التى تصل قيمتها الى 

300000 يورو )ثلثمائة ألف يورو( أو ما يعادلها بأى عملة أخرى . لكل من السيد/ علء الدين عبد الرحمن 

محمد البيارى )عضو مجلس إدارة( والسيد المحاسب/ ماجد كرم عزمى قرياقس )من غير أعضاء مجلس الدارة( 

الحق مجتمعان في التوقيع على العقود والمعاملت التى تصل قيمتها الى 300000 يورو )ثلثمائة ألف يورو( أو 

ما يعادلها بأي عملة أخرى . لى اثنين من أعضاء مجلس إدارة الشركة الحق مجتمعين فى التوقيع على العقود و 

المعاملت . للسيد/ علء الدين عبدالرحمن محمد البيارى )عضو مجلس إدارة( الحق في تعيين ووقف وعزل 

وكلء مستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله الحق منفرداً في تمثيل الشركة أمام مصلحة الجمارك 

المصرية وأمام كافة المصالح الحكومية وغير الحكومية . للسيد/ ضياء الدين رأفت أمين طه )من غير أعضاء 

مجلس الدارة( الحق منفردات في تمثيل الشركة أمام وزارة القوي العاملة ومديرياتها ومكاتب العمل المختلفة التابعة 

لها وهيئة التأمين الجتماعي ومكاتبها المختلفة التابعة لها بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية وتقديم وتسليم 

وتسلم الطلبات والستمارات والتوقيع عليها وحضور كافة الجتماعات أمام كافة الجهات سالفة الذكر والرد على 

كافة طلبات الستفسارات المقدمة من الجهات المذكورة أعله واتخاذ وإنهاء جميع الجراءات المتعلقة بما تقدم 

نيابة عن الشركة . لمدير المصنع السيد/ مصطفي سعيد أحمد سليمان )من غير أعضاء مجلس الدارة( الحق 

منفردات في تمثيل الشركة فيما يخص كافة العمليات النتاجية بالشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية . 

للمهندس/ محمد وجيه محمد إبراهيم )من غير أعضاء مجلس الدارة( والمهندس/ محمد مكرم هاشم حسن )من 

ت أمام وزارة البيئة . جهاز شئون البيئة بفروعها  غير أعضاء مجلس الدارة( الحق منفردين في تمثيل الشركة قانونا

المختلفة التابعة لها والهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة القوي العاملة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

ومكاتبها المختلفة بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية ومحافظة الفيوم بمختلف إداراتها وجهاز تنمية شمال خليج 

السويس والحماية المدنية بكافة إدارتها وفروعها بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما يخص كافة شئون البيئة 

والصحة والسلمة المهنية والحماية المدنية وكافة الشئون والمور الهندسية والنشائية المتعلقة بالشركة وتقديم 

وتسليم وتسلم الطلبات والستمارات والوراق والمستندات والتوقيع عليها واستيفاء كافة الطلبات الخاصة بالجهات 

المذكورة أعله  والرد على كافة طلبات الستفسارات المقدمة من الجهات المذكورة أعله والحضور وتمثيل 

ت أمامها واتخاذ وإنهاء جميع الجراءات المتعلقة بما تقدم نيابة عن الشركة . للسيد/ علء الدين  الشركة قانونا

عبدالرحمن محمد البيارى )عضو مجلس إدارة( الحق مجتمعاً مع أي من السيد المحاسب/ ماجد كرم عزمىقرياقس 

)من غير أعضاء مجلس الدارة( أو السيد/ كانديدو كريسبو مونتس )من غير أعضاء مجلس الدارة( أو السيد/ 

ضياء الدين رأفت أمين طه )من غير أعضاء مجلس الدارة( الحقفى التوقيع نيابة عن الشركة أمام كافة البنوك 

وفتح الحسابات وغلقها والسحب منها واليداع فيها والتوقيع على الشيكات والكمبيالت وتظهيرها وذلك بحد أقصى 

100000 يورو )مائة ألف يورو( أو ما يعادلها بأى عملة أخرى . يكون لى اثنين مجتمعين من أيا من السيد 

المحاسب/ ماجد كرم عزمى قرياقس )من غير أعضاء مجلس الدارة( أو السيد/ كانديدو كريسبو مونتس )من غير 
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أعضاء مجلس الدارة( أو السيد/ ضياء الدين رأفت أمين طه )من غير أعضاء مجلس الدارة( الحق بالتوقيع نيابة 

عن الشركة أمام كافة البنوك بحد أقصى 30000 يورو )ثلثون ألف يورو( أو ما يعادلها بأى عملة أخرى . لى 

إثنين من السادة التى أسماؤهم: علء الدين عبدالرحمن محمد البيارى )عضو مجلس إدارة(, خاكوبو فيسنتي 

فالومير ماريستاني )عضو مجلس إدارة( انخيل كاستيو ارتيتا )عضو مجلس إدارة( الحق فى التوقيع نيابة عن 

الشركة أمام كافة البنوك وفتح الحسابات وغلقها والسحب منها واليداع فيها والتوقيع على الشيكات والكمبيالت 

وتظهيرها وذلك بحد أقصى 300000 يورو )ثلثمائة ألف يورو( أو مايعادلهابأى عملة أخرى . ل يجوز للشركة 

أن تتخذ الجراءات التية أل بعد الحصول على موافقة مجلس الدارة . إبرام أى عقود قروض أو إئتمان مع الغير 

)بما فى ذلك مد الئتمان لصفقات العملء فى إطار نشاط الشركة( تتجاوز 100000 يورو )مائة ألف يورو( فيما 

عدا إذا كان إبرام العقد مع شركات تابعة للشركة, مع استثناء التسهيلت الئتمانيةوالتى تعد ضمن صلحيات 

المذكورة أعله . إقراض أيا من موظفين الشركة . إبرام عقود ضمان أو أى عقود تؤمن الوفاء باللتزامات )بما 

فى ذلك خطابات الئتمان للعمال التجارية فى إطار نشاط الشركة( تتجاوز 100000 يورو )مائة ألف يورو( مع 

أطراف أخرى ليست تابعة للشركة . إبرام معاملت تتضمن عقارات )اتفاقات شراء وبيع عقود إيجار وغيرها من 

التفاقات التي تتعلق بالعقارات وإنشاء الرهن والرهن العقاري أو أي قيد على عقارات الشركة( مع الغير باستثناء 

الشركات التابعة للشركة, بخلف عقود اليجار التي ل تتجاوز مقدارها السنوي 50000 يورو )خمسون ألف 

يورو( . إبرام أي اتفاقات تخرج عن نشاط الشركة وتحتوي على حجم كلى أو منفصل يتجاوز مقدار أكبر من 

10% من القيمة الدفترية لصول الشركة أو 100000 يورو )مائة ألف يورو( مع الغير )باستثناء الشركات 

التابعة للشركة . إبرام أي معاملت بالنيابة عن الشركة تتضمن مدة تتجاوز ثلث سنوات وتتطلب الخطار بمدة 

أكثر من 6 شهور للغائها مع الغير )باستثناء الشركات التابعة للشركة(, بخلف تأجير المعدات في إطار نشاط 

الشركة بأجور سنوية أو دفع مبالغ ل تتجاوز قيمتها عن 50000 يورو )خمسون ألف يورو( . واستثناءات مما تقدم, 

يكون لي اثنين مجتمعين من أيا من الستاذ/ علء الدين عبدالرحمن محمد البيارى )عضو مجلس إدارة( أو السيد 

المحاسب/ ماجد كرم عزمى قرياقس )من غير أعضاء مجلس الدارة( أو السيد/ كانديدو كريسبو مونتس )من غير 

أعضاء مجلس الدارة( أو السيد/ ضياء الدين رأفت أمين طه )من غير أعضاء مجلس الدارة( الحق في تمثيل 

الشركة أمام البنوك فيما يخص كافة أنشطة الشركة التصديرية والستيرادية وذلك في القتراض من البنوك 

والرهن لصالحها باسم الشركة سواء بضمان و/أو بغير ضمان بما في ذلك اصدار خطابات الضمان و العتمادات 

المستندية والحصول على كافة أنواع التسهيلت الئتمانية والتوقيع على كافة العقود و المستندات المتعلقة 

بالتسهيلت الئتمانية والرهون بالضافة الى التوقيع على اقرارات التخصيص و الرهن للوعية الدخارية و 

الحسابات وذلك بدون حد أقصى ودون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من مجلس الدارة . ويكون لي اثنين 

مجتمعين من أيا من الستاذ/ علء الدين عبدالرحمن محمد البيارى )عضو مجلس إدارة(, أو السيد المحاسب/ 

ماجد كرم عزمى قرياقس )من غير أعضاء مجلس الدارة( أو السيد/ كانديدو كريسبو مونتس )من غير أعضاء 

مجلس الدارة( أو السيد/ ضياء الدين رأفت أمين طه )من غير أعضاء مجلس الدارة( الحق مجتمعين في توكيل 

الغير و/أو لصالح البنوك في كل او بعض مما سبق ذكره.
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3158 - منى جميل محمد ايوب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    174604   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2021 برقم ايداع   50154 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2021  بــ :  تفويض السيدة / منى جميل 

محمد أيوب رئيس مجلس الدارة, والسيد / علء السيد عبدا أحمد العضو المنتدب بأن يكون لهما ) مجتمعين أو 

منفردين ( الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم كما لهما كافة الصلحيات لدارة الشركة والتعامل باسمها وعلى 

الخص تعيين ووقف وعزل وكلء وموظفى والمديرون والعاملين بالشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم. 

وللسيدة / مني جميل محمد أيوب رئيس مجلس الدارة )منفردة( حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح حسابات والعتمادات المستندية والتوقيع علي الشيكات وكذلك حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والداخلة ضمن غرض الشركة وبإسم الشركة كما لها الحق في التوقيع علي 

عقود بيع وشراء أصول وسيارات الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والمنقولت والقتراض من البنوك 

والرهن لصالح البنوك باسم الشركة ولصالحها والتوقيع على تلك العقود أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 

وحق التوقيع على عقود التعديل التي توافق عليها الجمعية العامة غير العادية وحق إدخال التعديلت على مواد 

النظـام الساسي للشركة وحق الدخول والمساهمة والشتراك فى تأسيس الشركات بإسم الشركة والتوقيع على 

عقود تأسيسها أمام هيئة الستثمار بجميع قطاعاتها المختلفة والشهر العقاري والسجل التجاري وكافة الجهات 

الخرى , كما لها منفردا حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر من الصلحيات السابق ذكرها

3159 - علء السيد عبدا احمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    174604   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2021 برقم ايداع   50154 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2021  بــ :  

3160 - يمني احمد فؤاد سليمان اباظه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    174604   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2021 برقم ايداع   50154 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2021  بــ :  

3161 - هدير احمد فؤاد سليمان اباظه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    174604   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2021 برقم ايداع   50154 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2021  بــ :  

3162 - دنيا احمد فؤاد سليمان اباظة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    174604   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2021 برقم ايداع   50154 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2021  بــ :  

3163 - احمد صبحي مرغني عبد العال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    174604   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2021 برقم ايداع   50154 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2021  بــ :  استقالة

3164 - حسين حسين محمد محمد الرشيدي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    174792   

وتم ايداعه بتاريخ    27-10-2021 برقم ايداع   50785 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2021  بــ :  تفويض 

السيد / حسين حسين محمد محمد الرشيدي - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعا مع السيد / محمد 

حسين محمد محمد الرشيدي - عضو مجلس الدارة او النسة / نورهان حسين حسين محمد الرشيدي - عضو 

مجلس الدارة في التوقيع امام البنوك بفتح واغلق الحسابات وسحب وايداع والفراج عن كافة المبالغ لدي البنوك 

باسم الشركة والتوقيع علي الشيكات والتوقيع على المستندات والسندات الذنية وغيرها من التصرفات المالية 

والتجارية وإصدار خطابات وشهادات الضمان وابرام كافة عقود البيع والشراء والصفقات والمشارطات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق التوقيع عن الشركة 

على عقود تأسيس الشركات وتعديل عقود الشركات بكافة أنواعها والتعامل مع الهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري ومصلحة الضرائب والتأمينات الجتماعية واتحاد التشييد 

والبناء والغرفة التجارية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن والمحليات ومصلحة الشهر العقاري 

ووزارة التعليم وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض 

صلحياتهم . كما يملك كل من حسين حسين محمد محمد الرشيدى - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 

مجتمعا مع السيد / محمد حسين محمد محمد الرشيدي - عضو مجلس الدارة حق تمثيل والتوقيع بالنيابة عن 

الشركة في فتح العتمادات المستندية والسندات الذنية وحق القتراض والتوقيع على عقود القروض

Page 1107 of 1274 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

3165 - أشرف صابر علي بيومى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    32793   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-2021 برقم ايداع   51116 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2021  بــ :  تفويض السيد/ أشرف صابر 

علي بيومى  - مصري الجنسية مواليد 5 /6 /1982  ويحمل بطاقة رقم قومي  28206051702339  مدير 

فرع الشركة الكائن بالعنوان / ك 72 غرب طريق مصر السكندرية الصحراوي - خارج زمام بني سلمه - 

محافظة الجيزة في التعامل امام التأمينات الجتماعية و البيئة ومكتب العمل والقوي العاملة والهيئة العامة للتنمية 

الصناعية  ووزارة الزراعة و المحافظة وجهاز مدينة النوبارية والمسطحات المائية و الجهات الشرطية والمصالح 

الحكومية والغير حكومية والمسئول أمام جميع الجهات سالفة الذكر وتخصيص الفرع ليصبح مخازن و منفذ بيع 

أسمدة ومخصبات زراعية ومعرض مبيدات وتقاوي ومبني إداري .

3166 - عمرو محمد عبد الحكيم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    174844   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-2021 برقم ايداع   50974 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2021  بــ :  استقاله

3167 - حسين شعبان حسين مهدى  مدير   المقيد برقم قيد    174844   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-28 

برقم ايداع   50974 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2021  بــ :  

3168 - حاتم على محمد حسان  مدير   المقيد برقم قيد    174844   وتم ايداعه بتاريخ    28-10-2021 برقم 

ايداع   50974 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2021  بــ :  

3169 - احمد ميمى عبد القوى محمود  مدير   المقيد برقم قيد    174844   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-2021 برقم ايداع   50974 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2021  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمده 

غير محدده - يمثل المديرون 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 اولئحته التنفيذية 

للجمعيه العامة - وللمديرين مجتمعين فقط الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكوميه وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الخاص وقطاع العمال بكافه اشكالهم وكذالك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذالك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت ولهم الحق ف تعيين وعزل مستخدمي وكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد السندات الذنيه والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد 

او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل اوبعض ما ذكر

3170 - رنا عبدا عبدالستار على  مدير   المقيد برقم قيد    92218   وتم ايداعه بتاريخ    2016-03-31 

برقم ايداع   10907 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2021  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة . 

يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردان فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . ولهم منفردان 

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 الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور  

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع 

على عقود الشراء والبيع للصول والممتلكات والراضى والسيارات باسم ولصالح الشركة ولهم الحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

3171 - عادل معتمد رزق محمد  مدير   المقيد برقم قيد    92218   وتم ايداعه بتاريخ    31-03-2016 برقم 

ايداع   10907 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2021  بــ :  

3172 - شيماء محمد بدر محمد بدر  مدير   المقيد برقم قيد    174908   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-31 

برقم ايداع   51218 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2021  بــ :  وتباشر المديره وظائفها لمدة غير محددة .

3173 - احمد محمد احمد على  مدير   المقيد برقم قيد    175045   وتم ايداعه بتاريخ    01-11-2021 برقم 

ايداع   51619 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2021  بــ :  استقالة
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3174 - وائل احمد عبد الحميد شرف  مدير   المقيد برقم قيد    175045   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2021 برقم ايداع   51619 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2021  بــ :  استقالة

3175 - الدسوقى طه محمد غراب  مدير   المقيد برقم قيد    175045   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-01 

برقم ايداع   51619 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة . يمثل 

المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفرداً  في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .   وللمدير منفرد الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن اغرضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع  جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات و الفراج عن رأس المال وحق القتراض 

والرهن وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم كل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض  

الغير في كل او بعض ما ذكر

3176 - عمرو محمد عبد الحكيم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    175439   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2021 برقم ايداع   52979 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2021  بــ :  استقاله

3177 - احمد ميمى عبد القوى محمود  مدير   المقيد برقم قيد    175439   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2021 برقم ايداع   52979 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2021  بــ :  

3178 - حسين شعبان حسين مهدى  مدير   المقيد برقم قيد    175439   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-08 

برقم ايداع   52979 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2021  بــ :  

3179 - حاتم على محمد حسان  مدير   المقيد برقم قيد    175439   وتم ايداعه بتاريخ    08-11-2021 برقم 

ايداع   52979 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2021  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمده غير محدده -   يمثل 

المديرون الشركه في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه  العامه.   

وللمديرين مجتمعين فقط الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير 

الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع 

على الشيكات  واستصدار شهادات وخطابات الضمان والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك 

باسم الشركه ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها 

العقاريه و الراضى   والسيارات والمنقولت ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.
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3180 - محمد عمر على بن حيدر الحارثى  مدير   المقيد برقم قيد    175524   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2021 برقم ايداع   53274 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمديرين منفردين أو 

مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك فتح الحسابات البنكية باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك 

لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وابرام كافة العقود و المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد 

أو بالجل وللسيد/محمد عمر على بن حيدر الحارثي منفرداً التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع على الشيكات وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع 

على عقود القتراض 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 ولهما 

حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر ويجوز للمديرين مجتمعين أو منفردين تأسيس الشركات 

وتعديلها والتوقيع عليها نيابة عن الشركة لتأسيس شركة جديدة أو المساهمة في شركة جديدة والتوقيع نيابة عن 

الشركة أمام الشهر العقاري والسجل التجاري ومصلحة الشركات والهيئة العامة للستثمار وجميع المصالح 

الحكومية وغير الحكومية المرتبطة بذلك واستلم وتسليم كافه الوراق والمستندات التي لها علقة بتلك الشركات

3181 - احمد محسن احمد عبد اللطيف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    175562   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2021 برقم ايداع   53435 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  خلفا للستاذه - رانيا صالح 

مصطفى احمد مسعود

3182 - رؤوف كمال حنا غبور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175564   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2021 برقم ايداع   53774 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  - اعتماد تشكيل مجلس الدارة

Page 1110 of 1274 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

3183 - نادر روؤف كمال غبور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175564   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2021 برقم ايداع   53774 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  - منح بعض الختصاصات 

والصلحيات للسيد الستاذ/ نادر رؤوف كمال غبور – عضو مجلس الدارة, والسيد الستاذ/عباس حسن عباس 

السيد - عضو مجلس الدارة " مجتمعين" وذلك على النحو التالى :- 1.تمثيل الشركة أمام القضاء أو الغير سواء 

الجهات الحكومية أو الغير حكومية في جميع المطالبات المقدمة من أو ضد الغير ومتابعة صحة سير تنفيذ العمليات 

التي تقوم بها الشركة وعدم خروجها على القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك, كذلك إنـشاء فروع ومـكـاتب 

للشركة بداخل جـمهورية مـصر العـربيـة و لهما في ذلك التـعامل مع جـمـيع الجهـات الحكومية والغير الحكومية.       

2.إدارة الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام كافه الجهات الحكومية والغير حكومية والمؤسسات والشركات والمصالح 

والجهات القضائية .  3.التوقيع على كافه العقود بأنواعها والخاصة بالبيع والشراء لكافه الصول الثابتة 

والمنقولت اللزمة لمباشرة نشاط الشركة والتنازل عن الحقوق والديون باسم الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام 

الشهر العقاري والمرور واعطاء المخالصات وتوكيل المحامين في كل أو بعض ما تقدم .   4.التعاملت مع 

المؤسسات التمويلية المختلفة : أ -فتح واغلق الحسابات لدي البنوك العاملة بمصر او خارجها والتوقيع لدي البنوك 

التي تتعامل معها الشركة في عمليات السحب واليداع بكافة صورها والتوقيع علي الشيكات والكمبيالت 

وتظهيرها واذون صرف الشيكات واوامر التحويل وكافة المعاملت المصرفية المتعلقة بتلك الحسابات . ب -ابرام 

كافة أنواع عقود القروض والتسهيلت الئتمانية أيا كانت مدتها, شامله التسهيلت قصيرة الجل التي تمنح للشركة 

في صورة اعتماد جاري مدين وابرام عقود فتح العتماد المستندية وعقود اصدار خطابات الضمان داخل وخارج 

مصر. ت - وكذا ابرام عقود القروض متوسطة وطويلة الجل وجميع المستندات المتعلقة بتمويل عقود التمويل 

تحت قوة التسهيلت الممنوحة أي كانت مدتها طبقا لطبيعة المستندات المطلوبة من المؤسسات التمويلية المتعامل 

معها  داخل وخارج مصر. ث - وإجراء الرهون بكافة أنواعها سواء عقارية او تجارية او حيازة وشطب الرهن . 

ج -التوقيع على عقود التنازل عن الحقوق والديون المستحقة لصالح المؤسسات التمويلية العاملة في مصر أو 

خارجها ضماناً للتسهيلت الئتمانية أو القروض بكافه أنواعها التي تحصل عليها الشركة ح - إصدار والتوقيع 

على كفالت الغير لصالح البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية . 5.إنشاء فروع ومكاتب تمثيل داخل 

جمهورية مصر العربية أو خارجها, ولهما الحق في التعامل مع السفارات والقنصليات ليحق تمثيل الشركة امام 

القضاء ال لرئيس مجلس الدارة فقط . 6.تأسيس كافة أنواع الشركات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها 

سواء كانت أشخاص أو أموال, وتعديلها وتقديم الطلبات واستيفاء المستندات اللزمة واستلمها والتعامل أمام 

الشهر العقاري والسجل التجاري والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وأية جهة حكومية أخرى 

بخصوص ذلك.  7.التوقيع على عقود التأسيس وتعديلها. ولهما الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر 

طبقاً للختصاصات الممنوحة لهم. كما تم الموافقة بالجماع على الترخيص مقدماً لعضاء مجلس الدارة بإبرام 

عقود معاوضة مع الشركة, على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة.

3184 - حاتم محمد احمد محمد سمعان  مدير   المقيد برقم قيد    175643   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2021 برقم ايداع   53772 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2021  بــ :  

3185 - محمد عبده محمد عبده الحبشى  مدير   المقيد برقم قيد    175643   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2021 برقم ايداع   53772 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - و يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما إحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة .  و للمديرين منفردين أو مجتمعين حق التعامل بإسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم و تمثيل الشركة أمام 

القضاء و لهما حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف مــن سحب وإيداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق 

الحسابات و إستصدار خطابات و شهادات الضمان و حق الفراج عن رأس المال و كافة صور التعامل مع البنوك 

و المصارف و كل ذلك بإسم الشركة و ضمن أغراضها و لهما الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة 

و تحديد مرتباتهم و أجورهم و لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية 

و التجارية و إبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و لهما حق 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

3186 - يسرا اوسامة احمد بدر  مدير   المقيد برقم قيد    187124   وتم ايداعه بتاريخ    10-11-2021 برقم 

ايداع   9300 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محدودة
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3187 - على محمد يوسف عز الدين محمد  مدير   المقيد برقم قيد    187124   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2021 برقم ايداع   9300 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2021  بــ :  

3188 - محمد احمد كامل عزب  مدير   المقيد برقم قيد    187124   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-10 

برقم ايداع   9300 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركه فى علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه 

عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه   وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم 

الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه و القطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافه اشكالهم ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك 

باسم الشركه ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه 

وابرام كافه العقود والمشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد اوبالجل ولهم حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل اوبعض ما ذكر ولى اثنين من المديرين مجتمعين حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف 

و التوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض و الرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها 

وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والرضى و 

السيارات و المنقولت. وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها.  ويحق للسيد / محمد احمد كامل عزب والسيد / على 

محمد يوسف عز الدين مجتمعين التوقيع نيابه عن الشركه على عقود القتراض والرهن وعقود التسهيلت 

الئتمانيه وعقود التاجير التمويلى ولهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء و البيع للنفس او للغير و التوقيع على 

عقود البيع البتدائيه و النهائيه امام مصلحه الشهر العقارى و التوثيق ولهم حق تفويض او توكيل الغير فى كل او 

بعض مما سبق ذكرة

3189 - حمزه محمد تاج الدين حسن شلبى  مدير   المقيد برقم قيد    187124   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2021 برقم ايداع   9300 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2021  بــ :  استقاله

3190 - وائل عبد الهادى جوده  مدير فرع   المقيد برقم قيد    175674   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-11 

برقم ايداع   53874 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2021  بــ :  

3191 - ايمن السيد يوسف عبد العال  مدير   المقيد برقم قيد    187116   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-14 

برقم ايداع   9386 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير و 

لهم مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه  عقد 

الشركة أو القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامة و   للمدير ايمن السيد يوسف عبد العال مجتمعا مع اى من 

المدير طارق محمد محمد عبد الحافظ والمدير اشرف السيد يوسف عبد العال   الحق في التعامل باسم الشركة و 

ضمن أغراضها أمام  جميع الجهات الحكومية و غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص 

بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و كافه صور 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات و الفراج عن راس المال و استصدار خطابات و 

شهادات الضمان و حق القتراض و الرهن و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و كذلك لهم حق التوقيع علل عقود 

الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقاريه و لهم الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات و 

في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم كل ذلك باسم و لصالحها و لهم حق 

قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع  و تسديد كافة السندات الذنيه و التجاريه و ابرام كافة العقود و 

المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهم حق توكيل او تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر .
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3192 - سمير محمد ابراهيم الزنوكى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109331   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2017 برقم ايداع   32279 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2021  بــ :  يملك حق التوقيع علي 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس 

الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو 

مجتمعين . وللسيد/ سمير محمد ابراهيم الزنوكي رئيس مجلس الدارة وللسيد/ شكري محمد ابراهيم الزنوكي نائب 

رئيس مجلس الدارة والعضو منتدب  مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام 

جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات وحق الفراج عن 

راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن أغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات وابرام عقود المعاوضات والتوقيع عليها والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقض او بالجل 

وحق التوقيع علي عقود  الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها وللسيد / سمير  محمد ابراهيم الزنوكي  رئيس مجلس الدارة   منفردا حق بيع اصول 

الشركةوممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت حتي 5 مليون جنية.  و للسيد / سمير محمد ابراهيم 

الزنوكي  رئيس مجلس الدارة والسيد/ شكرى محمد ابراهيم الزنوكي نائب رئيس مجلس الدارةوالعضو المنتدب 

مجتمعين حق بيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت فيما يتخطى 5 مليون جنية 

وحتي عشرة مليون جنية  .   وفيما يتخطى مبلغ العشرة مليين جنيها مصريا  يتم العرض على الجمعية العمومية 

للموافقة عليها .  أما حق التوقيع علي  طلبات التسهيلت الئتمانية والتمويلت البنكية والعتمادات المستندية 

والقروض للسيد /سمير محمد ابراهيم الزنوكي  رئيس مجلس الدارة منفردا  وحق التوقيع علي  عقودالتسهيلت 

الئتمانية والتمويلت البنكية والعتمادات المستندية حتى خمسة وخمسون مليون  جنية  مصريا يكون من 

اختصاص رئيس مجلس الدارة منفردا وما ذاد عن  خمسة وخمسون مليون جنية مصريا وحتى مائة  مليون جنية 

مصريا من اختصاص السيد/ سمير  محمد ابراهيم الزنوكي  رئيس مجلس الدارة والسيد/شكرى محمد ابراهيم 

الزنوكي نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين وأكثر من مائة مليون جنية مصريا يكون من خلل 

العرض على الجمعية العمومية للموافقة عليها وكل ذلك باسم الشركة ولصالحهاولهم حق توكيل أو تفويض الغير 

في كل او بعض ما ذكر .
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3193 - على عبداللطيف محمد الشربانى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35575   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2008 برقم ايداع   24127 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2021  بــ :  إضافة صلحيات لمجلس 

الدارة لتصبح كالتالى :  يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة امام القضاء,  يملك حق التوقيع على معاملت الشركة 

وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى 

ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفدين او مجتمعين ولرئيس 

مجلس الدارة 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 والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

القتراض والرهن وكذلك له حق البيع للنفس وللغير والرهن والتوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها والتوقيع على 

كافة العقود البتدائية و النهائية واقرارات والتعامل فى العقارات امام الشهر العقارى والتوثيق. وله الحق فى 

تفويض او توكيل السادة المحامين فى تمثيل الشركة فى جميع القضايا التى ترفع منـها أو عليها أمام جميع المحاكم 

في القرار و النكار و البراء والصلح وكذلك له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود البتدائية والنهائية وعقود 

المعاوضة و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق التوقيع على عقود التأسيس 

إضافة صلحيات لمجلس الدارة لتصبح  والتعديل المختلفة وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض.   1.

كالتالى :  يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة امام القضاء,  يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل 

شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عده 

مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفدين او مجتمعين.  ولرئيس مجلس 

الدارة 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 والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض 

والرهن وكذلك له حق البيع للنفس وللغير والرهن والتوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها . والتوقيع على كافة 

العقود البتدائية و النهائية واقرارات والتعامل فى العقارات امام الشهر العقارى والتوثيق. وله الحق فى تفويض او 

توكيل السادة المحامين فى تمثيل الشركة فى جميع القضايا التى ترفع منـها أو عليها أمام جميع المحاكم في القرار 

و النكار و البراء والصلح وكذلك له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود البتدائية والنهائية وعقود 

المعاوضة و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق التوقيع على عقود التأسيس 

والتعديل المختلفة وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض.

3194 - صلح محمد صلح الدين محمد سعد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    176045   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2021 برقم ايداع   54848 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2021  بــ :  بدل من الستاذ / محمد 

مصطفى احمد عبد اللطيف

3195 - محمد مصطفي احمد عبد اللطيف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    176045   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2021 برقم ايداع   54848 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2021  بــ :  استقالة

3196 - احمداحمد صادق السويدي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    176050   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2021 برقم ايداع   54877 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2021  بــ :  المنتدب- واستقالتة من منصب 

رئيس مجلس الداره وعضو منتدب

3197 - عبد الرحمن احمد احمد صادق السويدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    176050   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-11-2021 برقم ايداع   54877 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2021  بــ :  استقاله

3198 - هيثم ماجد حسن صبري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    176050   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2021 برقم ايداع   54877 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2021  بــ :  
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3199 - محمد احمد ابراهيم احمد وفا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    176050   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2021 برقم ايداع   54877 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2021  بــ :  

3200 - مصطفى كامل محمد دسوقى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    176050   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2021 برقم ايداع   54877 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2021  بــ :  الدارة بدل من السيد/ أحمد 

أحمد صادق السويدي, نظًرا لستقالته من رئاسة مجلس الدارة- الموافقة علي تعديل صلحيات التوقيع الوارده 

بالسجل التجاري للشركة على النحو التالي:  أول: تفويض السيد/ هيثم ماجد حسن صبري, و السيد/ محمد أحمد 

إبراهيم وفا )مجتمعين( في ما يلي:  1- الحق في فتح وغلق الحسابات لدى جميع البنوك المصرية والسحب 

واليداع وتحويل السندات والكمبيالت والشيكات.  2- طلب إصدار دفاتر الشيكات والتوقيع على الشيكات 

والتحويلت البنكية للشركات والهيئات والفراد داخل وخارج جمهورية مصر العربية.  3- ربط وفك ورهن 

الودائع وبيع وشراء الشهادات البنكية.  4- فتح العتمادات المستندية وتعديلها وتظهير المستندات وإصدار خطابات 

الضمان.  5- تفويض وتوكيل الغير في تسليم واستلم كافة المستندات والوراق التجارية وغيرها من وإلى البنك 

داخل جمهورية مصر العربية.  6- تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية.  7- التوقيع والتعامل مع شركة ايديا 

فيردي للستثمار العقاري وذلك في التوقيع على عقود الشراء واليجار وإدخال التعديلت والتشطيبات والتجهيزات  

8- الحق في التوقيع على عقود شراء وبيع السيارات وفي التوقيع على كافة الوراق والمستندات والعقود الخاصة 

بكل ماذكر وكذلك استئجار السيارات والمعدات واللت وايجار الصول الثابتة والملموسة.  9-ثانيا: تفويض أي 

إثنين مجتمعين من السادة هيثم ماجد حسن صبري, محمد أحمد إبراهيم وفا, مصطفى كامل محمد دسوقي, في ما 

يلي:  1- التوقيع والتعامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام  وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة أشكاله.  2- التعامل مع إدارات المرور وإستخراج التراخيص وتجديدها سنويا وكافة أنواع التراخيص 

والتجديد وإصدار شهادات البيانات.    3- التوقيع على كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد وبالجل.  4- حق اعتماد التعيينات وتحديد الجور والعلوات والحوافز والمكافآت والتوقيع على 

عقود العمل.  5- حق اعتماد مستخلصات المقاولين والموردين.  ثالثا: تفويض السيد/ أحمد أحمد صادق السويدي, 

منفردا, في كل أو بعض ما ذكر كما له الحق منفرداً في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر. الحق 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

3201 - محمد عز الدين عبدالفتاح السيد الشعراوى  مصفى   المقيد برقم قيد    176103   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-2021 برقم ايداع   55103 تم التأشير فى تاريخ 17-11-2021  بــ :  تعيين /محمد عز الدين 

عبدالفتاح السيد الشعراوى مصفيا للشركة - تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم - بيع مال الشركة 

منقول او عقار بالمزاد  العلنى او بأية طريقة اخرى مالم ينص فى وثيقة تعيين المصفى اجراء البيع بطريقة معينة

3202 - محمود سعد حسانين على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    176152   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2021 برقم ايداع   55259 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2021  بــ :  

3203 - ناصر احمد احمد جامع  مدير فرع   المقيد برقم قيد    176152   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2021 برقم ايداع   55259 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2021  بــ :  
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3204 - ابراهيم محمد ابراهيم الزنوكى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56715   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2012 برقم ايداع   3746 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2021  بــ :  يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , ولمجلس الدارة 

الحق فى ان يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين 

. وللسيد/ ابراهيم محمد ابراهيم الزنوكي رئيس مجلس الدارة والسيد/ جمال محمد ابراهيم الزنوكي نائب رئيس 

مجلس الدارة والعضو منتدب  مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات وحق الفراج عن راس المال 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور  التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسمالشركة 

وضمن اغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و اجورهم ولهم حق 

قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل وبيع و تسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات وابرام عقود المعاوضات والتوقيع عليها والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقض أو بالجل 

وحق التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة وممتلكتها العقارية  والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها  وللسيد / ابراهيم محمد ابراهيم الزنوكي  رئيس مجلس الدارة   منفردا حق بيع اصول 

الشركةوممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت حتي 5 مليون جنية.  و للسيد / ابراهيم محمد 

ابراهيم الزنوكي  رئيس مجلس الدارة والسيد/ جمال محمد ابراهيم الزنوكي نائب رئيس مجلس الدارةوالعضو 

المنتدب مجتمعين حق بيع اصول الشركةوممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت فيما يتخطى 5 

مليون جنية وحتي عشرة مليون جنية  .   وفيما يتخطى مبلغ العشرة مليين جنيها مصريا  يتم العرض على 

الجمعية العمومية للموافقة عليها .  أما حق التوقيع علي  طلبات التسهيلت الئتمانية والتمويلت البنكية 

والعتمادات المستندية والقروض للسيد / ابراهيم محمد ابراهيم الزنوكي  رئيس مجلس الدارة منفردا  وحق 

التوقيع علي  عقود التسهيلت الئتمانية والتمويلت البنكية والعتمادات المستندية حتى خمسة وخمسون مليون  

جنية  مصريا يكون من اختصاص رئيس مجلس الدارة منفردا وما ذاد عن  خمسة وخمسون مليون جنية مصريا 

وحتى مائة  مليون جنية مصريا من اختصاص السيد/ ابراهيم محمد ابراهيم الزنوكي  رئيس مجلس الدارة 

والسيد/ جمال محمد ابراهيم الزنوكي نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين وأكثر من مائة مليون 

جنية مصريا يكون من خلل العرض على الجمعية العمومية للموافقة عليها وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم 

حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

3205 - شيرين عبدالحميد السيد علي  مدير   المقيد برقم قيد    176686   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2021 برقم ايداع   56786 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2021  بــ :  استقالة

3206 - وجيه عبدالمنعم عبدالحميد السيد امام  مدير   المقيد برقم قيد    176686   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2021 برقم ايداع   56786 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2021  بــ :  ويباشر المدير وظاىفة لمدة 

غير محدودة

3207 - رامى يوسف ابراهيم يوسف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    176737   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2021 برقم ايداع   57012 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2021  بــ :  

3208 - نشوي محسن زكى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    176776   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-28 

برقم ايداع   57051 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2021  بــ :  لتلك الفروع

3209 - هاجر كارم محمود مصطفى مبروك  مدير فرع   المقيد برقم قيد    176776   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2021 برقم ايداع   57051 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2021  بــ :  للفرعين

3210 - احمد احمد على عطيه  مدير   المقيد برقم قيد    177186   وتم ايداعه بتاريخ    05-12-2021 برقم 

ايداع   58586 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2021  بــ :  استقالة

3211 - تامر منير غالى يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    177186   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-05 

برقم ايداع   58586 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2021  بــ :  تعديل صلحيات إدارة الشركةوذلك على النحو 

التالي:- يمثل المدير الشركة في علقته 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 تمثيل الشركة أمام 

القضاء وحق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص 

بكافة أشكالهم وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.
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3212 - عبد الحليم أحمد حسن أبوعلى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    309518   وتم ايداعه بتاريخ    

22-11-1997 برقم ايداع   23268 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2021  بــ :  - تجديد تعيين مجلس الدارة 

لمدة جديدة بذات التشكيل والختصاصات وسلطات التوقيع .

3213 - ايمن حمدى حافظ المرسى  مدير   المقيد برقم قيد    177318   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-06 

برقم ايداع   58918 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2021  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة غير محددة . 

يمثل المديرون الشركه فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمديرين مجتمعين 

الحق 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 في التوقيع 

على عقود الشراء والقتراض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق كفاله الغير ولهما الحق في 

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 ولها حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

3214 - احمد عبدالحميد سليمان محمد  مدير   المقيد برقم قيد    177318   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2021 برقم ايداع   58918 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2021  بــ :  

3215 - ساره محمود هاشم حسين  مدير   المقيد برقم قيد    177426   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-07 

برقم ايداع   59236 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2021  بــ :  

3216 - نبيل البسيونى السيد القصير  مدير   المقيد برقم قيد    177426   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-07 

برقم ايداع   59236 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2021  بــ :  

3217 - اسامه عبدالمنعم عبدالعظيم عماره  مدير   المقيد برقم قيد    177426   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2021 برقم ايداع   59236 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محدودة

3218 - احمد صلح عبدالرحمن عبدالواحد  مدير   المقيد برقم قيد    177566   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2021 برقم ايداع   59860 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2021  بــ :  

3219 - سعيد السيد البسطويسى مطر  مدير   المقيد برقم قيد    177566   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2021 برقم ايداع   59860 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2021  بــ :  

3220 - اسامه عبدالمنعم عبدالعظيم عماره  مدير   المقيد برقم قيد    177566   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2021 برقم ايداع   59860 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2021  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة 

غير محدودة

3221 - احمد جابر على محمد زياده  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    160782   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-01-2021 برقم ايداع   3824 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2021  بــ :  

3222 - محمد السيد حسين طلعت عكاشه  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    160782   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-01-2021 برقم ايداع   3824 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2021  بــ :  

3223 - محمد زكى صادق احمد السويدى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    160782   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-01-2021 برقم ايداع   3824 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2021  بــ :  

3224 - عثمان احمد فؤاد سلطان  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    160782   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-01-2021 برقم ايداع   3824 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2021  بــ :  

3225 - شريف عبدالخالق محمد حشمت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    160782   وتم ايداعه بتاريخ    

25-01-2021 برقم ايداع   3824 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2021  بــ :  غير تنفيذي - استقالة

3226 - هشام احمد حسن يوسف  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    160782   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-01-2021 برقم ايداع   3824 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2021  بــ :  

3227 - احمد محمد احمد احمد عامر  مدير   المقيد برقم قيد    177650   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2021 برقم ايداع   60050 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2021  بــ :  
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3228 - احمد محمد حلمى محمد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    177650   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2021 برقم ايداع   60050 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2021  بــ :  

3229 - زياد محمود عبد الطيف مشهور  مدير   المقيد برقم قيد    177650   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2021 برقم ايداع   60050 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة

3230 - عبدالمجيد محمد عبدالمجيد عبده  مدير فرع   المقيد برقم قيد    177657   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2021 برقم ايداع   60057 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2021  بــ :  

3231 - اميره عبد المنعم محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    178001   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-15 

برقم ايداع   61229 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2021  بــ :  

3232 - دينا عبدالقادر مصطفى عبدالقادر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    178171   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2021 برقم ايداع   61911 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2021  بــ :  إعادة تشكيل مجلس الداره 

وتحديد إختصاصات بنفس التشكيل و الختصاصات - وتم تحديد إختصاصات اعضاء مجلس الدارة  فى التى :   

يملك حق التوقيع على معاملت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذة المعاملت و التعهدات 

من احد اعضاء  مجلس الدارة مجتمعين او منفردين و لعضاء مجلس  الدارة مجتمعين او منفردين  الحق فى 

ان يعين عدة مديريين او وكلء مفوضين و ان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين و 

لعضاء  مجلس الدارة حق التعامل بأسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية 

و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من 

سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و 

العتمادات المستندية وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والفراج عن راس المال وكل ذلك بأسم 

الشركة و ضمن اغراضها و حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات بأسم الشركة ولمصلحتها مجتمعين او منفردين    وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن بأسم 

الشركة ولمصلحتها و الحق فى تتعيين و عزل مستخدمى و ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم وحق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات 

و الصفقات التى تتم و تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد و بالجل و تمثيل  الشركه أمام مصلحة الشهر العقارى 

والتوثيق والهيئه العامه للستثمار والهيئه العامه لسوق المال ومصلحة الضرائب المصريه والهيئه العامه للتأمينات 

الجتماعيه والهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات وسجل الوكلء التجاريين والصناعيين وفى إستلم 

وتسليم المستندات الرسميه وغير الرسميه من وإلى الجهات الحكوميه وغير الحكوميه  وجميع الموانى والمطارات 

والجمارك والبنوك كذلك حق توكيل و تفويض الغير مجتمعين او منفردين   فى كل او بعض ما ذكر . وعلى 

الشركة مراعاة سلطات التوقيع ويلزم اتخاذ قرار بيع الصول العقارية من خلل الجمعية العامة للختصاص 

ومراعاة العرض على الجمعية العامة .

3233 - محمود طارق انور عبد الظاهر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    178171   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2021 برقم ايداع   61911 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2021  بــ :  

3234 - عمر محمد منتصر عصام ابو عمر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    178171   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-12-2021 برقم ايداع   61911 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2021  بــ :  

3235 - محمد محمد رضا المهدي حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    178384   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2021 برقم ايداع   62554 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2021  بــ :  
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3236 - ماجد البرت اقلديوس ابادير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    178386   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2021 برقم ايداع   62556 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2021  بــ :  تفويض السادة التي أسماؤهم 

في التوقيع نيابة عن الشركة على كافة معاملتها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وكافة البنوك وهم 

على النحو التالي : أول : العمال الدارية : تفويض السيد المهندس / ماجد البرت إقلديوس ابادير - بصفته 

رئيس مجلس الدارة )منفردا ( في حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وله حق التوقيع على عقود بيع وشراء 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها بعد أخذ موافقة مجلس إدارة 

الشركة على عمليات البيع فقط  وكذلك الحق فى 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 وكذلك له الحق فى شراء أو إستبدال 

كافة أنواع الجهزة التى ترى إدارة الشركة استبدالها وله حق التوقيع نيابة عن الشركة أمام مصلحة الجمارك 

بجميع فروعها وتمثيلها أمام شركات الملحة الجوية و البحرية والتوقيع نيابة عن الشركة فى إستلم وتسليم أذون 

التسليم وبوالص الشحن وإجراءات التخليص على الرسائل الواردة بأسم الشركة وجميع الجراءات الخاصة بذلك . 

وله حق توكيل أوتفويض الغير فى كل أو بعض مما ذكر - وتفوضه أيضا في تمثيل الشركة في التعامل والتوقيع 

نيابة عنها و/ أو فروعها أمام مصلحة الشهر العقارى و التوثيق و مكاتبها المختلفة بما في ذلك إتخاذ كافة إجراءات 

توثيق كافة عقود شراء سيارات الشركة وأمام مصلحة الضرائب المصرية ومأمورياتها المختلفة ومصلحة 

الجمارك المصرية وإداراتها المختلفة والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية 

ومصلحة التسجيل التجارى ومكاتبها المختلفة والعلمة التجارية والغرف التجارية والبورصة المصرية وشركة 

مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزى وشركات السمسرة في الوراق المالية وشركات أمناء الحفظ والهيئة 

القومية للتأمينات الجتماعية ومكاتبها المختلفة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتحاد المصرى لمقاولى 

التشييد والبناء وشركات التأمين وكافة الوزارات والمصالح الحكومية الخرى وغير الحكومية التى لها إشراف أو 

علقات عمل من اى نوع كانت مع هذه الشركة أو فروعها وكذلك سداد كافة الرسوم المستحقة عليها وفروعها 

أمام كافة الجهات الخاصة والعامة والحكومية ,والتسجيل فى سجل الوكلء والوسطاء التجاريين وسجل 

المستوردين وسجل المصدرين وإستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات اللزمة لممارسة أنشطة الشركة 

من كافة الجهات سالفة الذكر و/أو أي جهات حكومية وغير حكومية أخرى - بما فى ذلك التوقيع على كافة 

الوراق والتعهدات والقرارات وتسليم وإستلم كافة المستندات المتعلقة بهذا الشأن . كما أن لهم الحق )مجتمعين 

أو منفردين ( نيابة عن الشركة في اتخاذ كافة الجراءات اللزمة لتأسيس كافة أنواع شركات الشخاص والموال 

الخاضعة لحكام القوانين المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية والتوقيع على عقود تأسيسها , وكذلك 

الحصول على تراخيص مزاولة النشاط لكافة أنواع الشركات وفروعها وتقديم كافة الطلبات والتوقيع عليها تسليم 

واستلم كافة الوراق والمستندات المتعلقة بهذا الشان . وله حق توكيل أوتفويض الغير فى كل أو بعض مما ذكر - 

ثانيا : المعاملت المالية والمصرفية : تفويض السيد المهندس / ماجد البرت إقلديوس ابادير - بصفتة رئيس 

مجلس الدارة ) منفردا ( في التوقيع نيابة عن الشركة أمام كافة البنوك سواء داخل أو خارج جمهورية مصر 

العربية وذلك على كافة معاملت الشركة المالية والمصرفية مع البنوك ومنها فتح وغلق وتصفية الحسابات البنكية 

والتوقيع على الشيكات والتحويلت البنكية وخطابات الضمان والعتمادات المستندية والتسهيلت الئتمانية وعقود 

القتراض والرهن وتسليم وتسلم كافة المستندات المتعلقة بهذا الشأن لدى كافة البنوك وبدون حد اقصى للتعامل - 

كما أن له الحق فى تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر

3237 - عاطف السيد ابراهيم خير الدين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    178560   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2021 برقم ايداع   63337 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2021  بــ :  

3238 -  نجلء احمد الحنفى عباس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    178560   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2021 برقم ايداع   63337 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2021  بــ :  

3239 - محمد عبد الحميد محمد سعيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    178537   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2021 برقم ايداع   63037 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2021  بــ :  

3240 - عصام حربى امين ابو عمر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    178622   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2021 برقم ايداع   63422 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2021  بــ :  
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3241 - ابوالمجد عبدا ابو المجد عبدالباسط  مدير فرع   المقيد برقم قيد    178622   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2021 برقم ايداع   63422 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2021  بــ :  

3242 - ماهر زكى جبران عوض ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    178763   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2021 برقم ايداع   64003 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2021  بــ :  للفروع

3243 - محمد مجدي سيد محمد احمد سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    178835   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2022 برقم ايداع   64335 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2022  بــ :  تنفيذي - يمثل المديرون 

الشركة باسمها 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 التنفيذيه للجمعية العامه   وللمدير 

العام منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف في سحب وايداع 

وفتح وغلق حسابات والتوقيع علي الشيكات وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف واستصدار شخادات 

وخطابات الضمان والفراج عم راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة وصالحها وكذلك له 

حق التوقيع علي عقود البيع والشراء والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات 

والمنقولت 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 الذنية والتجاريه وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد  او بالجل وله حق توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر

3244 - نجيب اسحق نجيب جرجس  مدير عام   المقيد برقم قيد    178835   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2022 برقم ايداع   64335 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2022  بــ :  

3245 - محمد السيد مصطفى اسماعيل النحال  مدير   المقيد برقم قيد    178887   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2022 برقم ايداع   35 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2022  بــ :  

3246 - فاتن محمد حمدى عطيه عوض ل النحال  مدير   المقيد برقم قيد    178887   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2022 برقم ايداع   35 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2022  بــ :  ويباشر المدير وظيفته لمدة غير 

محددة.  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين فقط فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتها التنفيذية للجمعية العامة.  

وللسيد / محمد السيد مصطفى اسماعيل النحال, والسيد / على الصيد ابراهيم عبدالسيد )مجتمعين فقط( 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 وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور 

التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود 

الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت بإسم 

الشركة ولصالحها ولهم 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 حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما 

ذكر.  وللسيدة / فاتن محمد حمدى عطيه عوض ا النحال حق إدارة العلقات العامة بالشركة فقط.

3247 - على الصيد ابراهيم عبدالسيد  مدير   المقيد برقم قيد    178887   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2022 برقم ايداع   35 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2022  بــ :  
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3248 - هشام على عبد الرحمن حسين  مدير   المقيد برقم قيد    178958   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2022 برقم ايداع   358 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2022  بــ :  يمثل المديران الشركة فى علقتها 

مع الغير , ولهما مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا 

العقد او قانون الشركات او لئحته التنفيذية للجمعية العمومية . وللمديران السيد / هشام عبد الرحمن حسين والسيد 

/ طارق احمد عبد الفتاح عطية - مجتمعين الحق فى 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 وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع 

على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع 

وشراء ورهن اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركة 

وضمن اغراضها 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 ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر .

3249 - طارق احمد عبدالفتاح عطيه  مدير   المقيد برقم قيد    178958   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2022 برقم ايداع   358 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2022  بــ :  

3250 - سامح صبحي عليوه ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    178983   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2022 برقم ايداع   400 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2022  بــ :  لرئيس مجلس الدارة منفردا الحق 

في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق 

حسابات والفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك وابرام العقود والرهون والقتراض والتوقيع علي  الشيكات 

وفتح وغلق حسابات واستصدار خطابات الضمان والتسهيلت الئتمانية وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها والتعامل مع جميع ادارات المرور 

والتامينات والجمارك والضرائب والشهر العقاري والسجل التجاري والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة 

المجتمعات العمرانية وهيئة الستثمار ومصلحة الجمارك ووزارة الدولة لشئون البيئة والهيئة العامة للرقابة علي 

الصادرات والواردات وجهاز تنمية التجارة الداخلية وانهاء اجراءات رخصة التشغيل والسجل الصناعي من حيث 

الترخيص والتسجيل والتوقيع علي عقود البيع والشراء والتوقيع علي عقود الشركات من تاسيس وتعديل وفسخ 

وتخارج والمشاركة فيها وكذلك التصالح والتنازل واستلم المبالغ في القضايا التي طرفها الشركة وله الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

3251 - مصطفى حسين عوض ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    179004   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2022 برقم ايداع   514 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع 

الغير وله في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها  فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد 

الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . ويمثل الشركه امام القضاء والغير وللمدير مجتمع أو منفرد 

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح 

حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية التجارية وإبرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل 

ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.
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3252 - محمد مصطفى محمد كامل  مدير   المقيد برقم قيد    179029   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-04 

برقم ايداع   629 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محدوده-   يمثل 

المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما 

عدا ما إحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعية العامة 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 وايداع وفتح حسابات وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف  والتوقيع علي الشيكات وحق والقتراض والرهن وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك 

بإسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

3253 - ايمن نظمي محمود وادي Ayman  Nazmi Mahmoud Wadi  مدير   المقيد برقم قيد    

179110   وتم ايداعه بتاريخ    05-01-2022 برقم ايداع   890 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  

ويباشر مديري وظائفهم لمدة غير محددة - يكون للمدير السيد / ايمن نظمي محمود وادي منفرداً, كافة السلطات 

المقررة لدارة الشركة والتعامل باسمها, وذلك فيما عدا ما أحتفظ به لمؤسس الشركة في هذا النظام أو قانون 

الشركات أو لئحته التنفيذية. ويمثل مدير الشركة السيد / ايمن نظمي محمود وادي الشركة أمام القضاء والغير. 

ويكون المدير السيد/ ايمن نظمي محمود وادي, مسئولً عن إدارتها أمام مؤسسها. وللمدير السيد/ ايمن نظمي 

محمود وادي,  منفرداً الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي 

الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير 

في كل او بعض ما ذكر ويحق لمدير الشركة السيد / ياسين جمال نورو, منفرًدا التعامل والتوقيع باليداع والسحب 

على حسابات الشركة أمام البنوك التي تتعامل معها الشركة بحد أقصى 50000 دولر او 300000 ألف جنيه 

مصري سواء كان الحساب بالدولر المريكي أو بالجنيه المصري أو أي عملة أجنبية أخرى - ويحق لمدير 

الشركة السيد/ ياسين جمال نورو, منفرًدا إبرام تعاقدات والتزامات وصفقات ومشارطات ملزمة للشركة بأي مبلغ 

دون حد أقصى سواء كان الحساب بالدولر المريكي أو بالجنيه المصري أو أي عملة أجنبية أخرى - أما بالنسبة 

لبرام جميع أنواع القروض سواء المفتوح بها اعتمادات في البنوك أو غيرها وكذا ترتيب الرهن على أصول 

الشركة فل يجوز إجراؤها إل بقرار من مالك الشركة وله الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر  - أما 

بالنسبة لبرام جميع أنواع القروض سواء المفتوح بها اعتمادات في البنوك أو غيرها وكذا ترتيب الرهن على 

أصول الشركة فل يجوز إجراؤها إل بقرار من مالك الشركة - ويكون للسيد/ ياسين جمال نورو مدير عام 

س من العاملين بالشركة أو الغير كموقعين معتمدين على حسابات الشركة  الشركة, منفرداً, له الحق في تفويض أيل

لدى البنوك مجتمعًا مع مدير الشركة السيد/ ايمن نظمي محمود وادى

3254 - ياسين جمال نورو  مدير   المقيد برقم قيد    179110   وتم ايداعه بتاريخ    05-01-2022 برقم 

ايداع   890 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  
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3255 - نبويه متولي محي الدين شحاته  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179112   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2022 برقم ايداع   892 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  تمت الموافقة علي  إعطاء كل من  

السيدة / نبويه متولي محي الدين شحاته  رئيس مجلس الدارة والسيد / شهاب فتحي محمد عبد الحليم عضو مجلس 

الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة  والسيدة / ريم فتحي محمد عبد الحليم عضو مجلس الدارة والعضو المنتدب ,   

وللسيدة / نبويه متولي محي الدين شحاته , السيد/ شهاب فتحي محمد عبد الحليم  , السيدة / ريم فتحي محمد عبد 

الحليم )مجتمعين او منفردين(   حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم. الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم اجورهم حق القبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وحق التوقيع علي عقود تاسيس 

الشركات و للسيدة / نبويه متولي محي الدين شحاته منفردا حق التوقيع علي عقود البيع و الشراء و الرهن لصول 

الشركه و ممتلكاتها العقاريه و حق القتراض و الرهن من جميع البنوك و المصارف  حق التعامل مع جميع 

البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و كافه التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع علي 

شيكات و الفراج عن راس المال و حق التوقيع علي عقود تاسيس الشركات

3256 - غادة صبرى أنور  مدير فرع   المقيد برقم قيد    179117   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-05 

برقم ايداع   897 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  

3257 - احمد حسين على حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179117   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2022 برقم ايداع   897 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  تحديد صلحيات رئيس مجلس 

الدارة الستاذ / احمد حسين على حسن كالتى : ان يكون رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب على ان يكون حق 

الدارة والتوقيع وتمثيل الشركة امام الغير للسيد / احمد حسين على حسن "رئيس مجلس الدارة " منفردا وحق 

السحب والفراج عن رأس مال الشركة المودع بالبنك - وله حق الدارة والتوقيع منفردا عن الشركة وله الحق فى 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام و القطاع 

الخاص والوزارات وخاصة وزارة الشباب والرياضة ومديريتها فى التسجيل وتقديم الوراق واستلمها وكذلك 

التعامل امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وكافة الجهات الرسمية بكافة اشكالها كذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات فيما عدا القتراض والرهن وشراء وبيع اصول الشركة وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها له الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم له 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولها حق توكيل الغير فى كل او بعض ما 

ذكر وله حق تفويض الغير فى السحب واليداع من البنوك وله حق تفويض الغير فى التعامل مع جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص والوزارات وخاصة وزارة الشباب والرياضة ومديرياتها 

فى التسجيل وتقديم الوراق واستلمها وكذلك التعامل امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وكافة الجهات الرسمية 

بكافة اشكالها

3258 - محمد عبدالسلم خليفة العمرى  مدير عام   المقيد برقم قيد    69864   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2013 برقم ايداع   25149 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2022  بــ :  عزل من المنصب
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3259 - تامر السيد محمد سيد احمد عقل  مدير عام   المقيد برقم قيد    179439   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2022 برقم ايداع   2017 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة. صلحيات التوقيع عن الشركة تكون على النحو التالي: يكون للسيد/ تامر السيد محمد سيد أحمد عقل 

ما يلي: الحق في تمثيل الشركة وفروعها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات والوزارات 

والقطاع العام وقطاع العمال العام ومن ضمنها وعلى سبيل المثال ل الحصر, وزارة القوى العاملة ووزارة 

الداخلية والخارجية ووزارة المالية ووزارة البيئة ووزارة العدل وله أيًضا الحق في تمثيل الشركة أمام مصلحة 

الجوازات والهجرة والجنسية ومكاتب تراخيص عمل الجانب والدفاع المدني والجمارك والغرف التجارية واتحاد 

الصناعات المصرية وتمثيل الشركة أمام الشهر العقاري وأقسام الشرطة وإدارات المرور والتراخيص والموانىء, 

وله الحق في التعامل مع البنوك من سحب وايداع وإدارة الحسابات والتحويلت والتوقيع على الشيكات لصالح 

الشركة وضمن أغراضها, وشركات التصالت, وله أيًضا توقيع وتنفيذ كافة العقود والوراق والمستندات 

والمعاملت والوكالت نيابة عن الشركة ولصالحها. وله أيًضا القيام بكافة العمال الدارية الخاصة بالشركة 

والتوقيع على كافة أنواع العقود التي تبرمها مع كافة الجهات سواء كانت حكومية أم غير حكومية وعلى تعديلتها 

وملحقها وإنهائها, وتجديد الرخص وتأجير واستئجار العقارات لصالح الشركة والتوقيع على عقود اليجار 

وإنهائها, وشراء المواد والمعدات اللزمة لنشطة الشركة وشراء اللت والمركبات باسم الشركة وتجديد ملكيتها, 

وتقديم المزايدات والدخول في المناقصات والتوقيع على كافة الوراق والعقود المتعلقة بها وعلى ملحقها 

وتعديلتها وطلب وتقديم تأمينات المزايدات والمناقصات, والتوقيع على كل ما يتعلق بالموظفين والعاملين في 

الشركات فيما يتعلق بتعيينهم وتحديد رواتبهم وتجديد عقودهم وإنهاء عملهم وقبول استقالتهم وتحديد تعويضاتهم, 

والتوقيع على معاملتهم وأوراقهم الموجهة لكافة الجهات والبنوك وشهادات لمن يهمه المر والكتب الموجهة 

للجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات العامة والخاصة طبقًا لسجلت الشركة وقيودها. كما له حق الحصول 

على نسخ طبق الصل من المستندات والوكالت والعقود الخاصة بالشركة وموظفيها. وله أيًضا حق تمثيل الشركة 

أمام كافة المحاكم وهيئات التحكيم وأقسام الشرطة والنيابة العامة بأي صفة كانت سواء كمدعي أو مدعى عليه أو 

غير ذلك, وفتح البلغات ورفع الدعاوى واتخاذ كافة الجراءات القانونية للمحافظة على الشركة وحقوقها 

وصيانتها, وتنفيذ الحكام الصادرة عن المحاكم و/أو هيئات التحكيم. وله أيًضا الحق في توكيل وعزل مندوبين 

لتمثيل الشركة أمام الجهات المذكورة في هذا القرار, وتفويضهم بالصلحيات اللزمة لتسيير أعمال الشركة. وله 

الحق في التوقيع على كافة المعاملت الخاصة بالستيراد وبوجه عام يمثل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات. وله الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر. كما يكون للسيد/ عامر فايز 

عبد النور قاقيش منفردا ما يلي: له الحق في تمثيل الشركة وفروعها والتوقيع عنها أمام كافة الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والمؤسسات والوزارات ومن ضمنها, وزارة القوى العاملة, ووزارة الداخلية, ووزارة الخارجية, 

ووزارة البيئة, وأمام مكاتب تراخيص عمل الجانب, ومصلحة الجوازات الهجرة والجنسية, والدفاع المدني, 

والجمارك, وغرف التجارة والصناعة, وأمام الشهر العقاري, والمرور, والتراخيص والموانئ والمنافذ, والبنوك, 

وشركات التصالت, والشركات العامة والخاصة والغير سواء كانوا شخصيات طبيعية أم اعتبارية, وأمام 

المناطق الحرة وهيئاتها, وبشكل عام أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية في جمهورية مصر العربية 

وخارجها سواء ذكرت أم لم تذكر والتوقيع على كافة العقود والوراق والمستندات والمعاملت والوكالت أمامها 

والحصول على نسخ طبق الصل من كافة المستندات والعقود والوكالت وغيرها من المحررات المتعلقة بالشركة 

وموظفيها. كما له الحق في التوقيع على كافة أنواع العقود التي تبرمها الشركة مع كافة الجهات سواء كانت 

حكومية أم غير حكومية وتعديلتها وملحقها وإنهائها, وتقديم المزايدات والدخول في المناقصات والتوقيع على 

كافة الوراق والعقود المتعلقة بها وعلى ملحقها وتعديلتها وإنهائها, وطلب وتقديم تأمينات المزيدات, والتوقيع 

على عقود التأمين, وتقديم الكفالت والضمانات اللزمة, وشراء المواد والمعدات اللزمة لنشطة الشركة, وبيعها 

وتسويق منتجات الشركة وبيعها, وشراء الليات والمركبات باسم الشركة, وتجديد ملكيتها وشطبها وبيعها للنفس أو 

للغير وتأجيرها ودفع الرسوم والمخالفات ورهنها وفك الرهن عنها وشحنها وتسفيرها وتصديرها واستخراج 

شهادات التسفير, وتحديد الثمن وقبضه, والحصول على التسهيلت لتمويل السيارات وتوقيع كافة المستندات 

والوراق والعقود المرتبطة بذلك كما يراه مناسباً. وله الحق في تعيين المدراء والموظفين في الشركة وإنهاء 

خدماتهم وعزلهم وقبول استقالتهم وتحديد رواتبهم وأجورهم ومخصصاتهم ودفعها لهم, والتوقيع على كافة الوراق 

والعقود المتعلقة بهم أمام وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل والتأمينات الجتماعية وغيرها من الجهات الخرى 

المعنية داخل جمهورية مصر العربية في هذا الشأن. وله الحق في فتح وإدارة وإغلق الحسابات البنكية باسم 
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الشركة لدى كافة البنوك في جمهورية مصر العربية أو خارجها, وتعيين المفوضين بالتوقيع عليها واستبدالهم 

وعزلهم, وله حق السحب منها واليداع فيها وتوقيع الشيكات والكمبيالت وغيرها من الوراق التجارية وتظهيرها 

وقبولها وصرفها وإجراء المقاصة والسحب على المكشوف, كما له حق طلب جميع أنواع الكفالت والضمانات من 

البنوك أو الشركات أو المؤسسات المالية بالنيابة عن الشركة ولصالحها ولصالح الغير وإلغاءها, وتقديم كفالت 

وضمانات ورهونات وتوقيع وقبول كافة الوراق المطلوبة لصالح البنوك أو شركات التمويل, كما له الحق في 

الحصول على كافة التسهيلت المصرفية لصالح الشركة وتوقيعها وتجديدها وتعديلها وإلغائها وتقديم وتوقيع كافة 

المستندات المتصلة بهذه التسهيلت, والسماح للغير باستعمال التسهيلت والقروض والكفالت بأنواعها المتاحة 

للشركة, وللوكيل الحق في اجراء التفاوض والتوقيع على كافة المعاملت البنكية بالنيابة عن الشركة, كما له حق 

رهن أصول الشركة وأموالها والتفاوض والتوقيع على كافة عقود الرهن وتعديلتها وملحقها وإنهائها وعلى كافة 

ت حق القتراض  المستندات والطلبات المتصلة بها. وتوقيع العتمادات  البنكية وفتحها وإغلقها وتجديدها, وله أيضا

والقراض والرهن بكافة أشكاله والتوقيع على كافة عقود الرهن سواء كانت لعقارات أو أسهم أو أموال وعلى 

ملحقها وإنهائها, والمقايضة, وله أيضاً الحق في إجراء كافة المعاملت البنكية والتوقيع على كافة أنواع التعاقدات 

والطلبات البنكية مهما كان نوع هذه المعاملت أو التعاقدات وعلى اختلف أشكالها وصورها والتي تشمل أيضا 

المعاملت البنكية اللكترونية والحصول على البطاقات الئتمانية وإجراء التعاملت البنكية عبر النترنت وأي 

تعاملت بنكية تتم بوسائل خطية أو الكترونية. له أيضا الحق في التوقيع على كافة المعاملت البنكية بالنيابة عن 

الشركة, ورهن أصولها وأموالها والتفاوض والتوقيع على كافة عقود الرهن وتعديلتها وإنهائها وعلى كافة 

المستندات والطلبات المتصلة بها. وله الحق في استخراج بطاقة مستثمر في السواق المالية والتداول والكتتاب 

وبيع وشراء السهم من الغير أو من الشركات التي تطرح أسهمها للكتتاب باسم الشركة ولصالحها, واستلم 

شهادات التخصيص والتوقيع عليها, والبيع والرهن والتنازل في أي أسهم مملوكة أو مشتراه ونقل ملكيتها للشركة 

و/أو للغير, وتحويل السهم من وإلى المقاصة وإلى الوسطاء, واستلم ثمن السهم المباعة وأرباحها السنوية 

والتفاوض وتعيين الوسطاء وفتح الحسابات المصرفية وإدارتها وإقفالها ودفع العمولت وتوقيع واستلم الشيكات 

وصرفها من البنوك المسحوبة عليها, وحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها وإدارة 

الحسابات في السواق المالية. كما له حق التوقيع على كافة العقود ذات الصلة بكافة الصلحيات الممنوحة له 

بموجب هذه المادة أمام كافة البنوك والجهات المصرفية والغير وأمام أية جهة أخرى ذات علقة سواء داخل أو 

خارج جمهورية مصر العربية. وله الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات وله في هذا الصدد اصدار 

التوكيلت الخاصة بتأسيس الشركات لوكيل المؤسسين أمام الشهر العقاري, وله أيضا فتح فروع للشركة. وله 

أيضا الحق في شراء العقارات والراضي لصالح الشركة وبيعها ورهنها واستئجارها وتأجيرها وإدارتها 

واستغللها واستثمارها وفقًا للنظمة والقوانين المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية والتوقيع على كافة أنواع 

العقود وعلى ملحقها وتعديلتها وانهائها أمام كافة الجهات المعنية, والحصول على سندات ووثائق ملكية العقارات 

والراضي واجراء التعديلت والتصحيحات على سجلتها. وله حق البناء على هذه الراضي بعد الحصول على 

رخص البناء اللزمة من الجهات المعنية, وتأجير هذه البنية و/أو بيعها و/أو إدارتها بنفسه أو بواسطة الغير. وله 

في سبيل ذلك كله حق التوقيع على كافة أنواع العقود وعلى ملحقها وتعديلتها وإنهائها أمام كافة الجهات المعنية 

سواء داخل جمهورية مصر العربية أم خارجها. له الحق في تمثيل الشركة بأي صفة كانت سواء كمدعية  أم مدعى 

عليها أم غير ذلك أمام كافة المحاكم في جمهورية مصر العربية وخارجها  على مختلف أنواعها ودرجاتها سواء 

المحاكم الشرعية أو المدنية أو الجنائية أو العمالية أو الدارية أو نيابات المرور, ولجان فض المنازعات وهيئات 

التحكيم والمجالس واللجان الرسمية على اختلف أنواعها ودرجاتها ووظائفها وما يتفرع عنها وأمام هيئات 

التحكيم. والمطالبة بالنيابة عن الشركة بأية مطالبـات كانت, ورفع الدعاوى وفتح البلغات والقضايا والشكاوى 

أمام أقسام ومراكز الشرطة والنيابة العامة والتنازل عنها. وطلب إلقاء الحجز الحتياطي و/أو التنفيذي والرجوع 

عنهما, وطلب بيع أموال الخصوم في المزادات العلنية, وبشكل عام اتخاذ كافة الجراءات القانونية لتحصيل أموال 

وحقوق الشركة لدى الغير. وله الحق في الصلح والقرار والنكار والبراء والسقاط وإجراء التسويات والقبض 

والصرف والطعن بالتزوير وتوجيه اليمين وردها وقبولها والتنازل عنها وترك الخصومة وشطب وتجديد الدعاوى 

أو الشكاوى والتنازل عنها و/أو عن الحكام و/أو عن الحقوق ومخاصمة القضاة. وله أيضا تنفيذ الحكام الصادرة 

عن المحاكم و/أو هيئات التحكيم, واستلم الموال والمبالغ المحكوم بها لصالح الشركة سواء نقداً أو بموجب 

شيكات, وتمثيل الشركة أمام جهات التنفيذ, والقيام بإجراءات التنفيذ والرجوع عنها. وتوكيل المحامين وعزلهم 

وتعيين المحكمين وعزلهم والطعن  بمقرراتهم والتوقيع على اتفاقيات التحكيم وتفويضهم بكل أو بعض الصلحيات 
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المذكورة أعله. وفيما يتعلق بجميع الصلحيات والتفويضات المذكورة في هذه المادة, كما له حق توكيل وتفويض 

ض به وعزلهم كما يراه مناسباً وإلغاء الوكالت الصادرة من الشركة وفروعها  الغير بكل أو بعض ما فوض

والشركات التابعة لها.

3260 - عامر فايز عبد النور قاقيش  مدير   المقيد برقم قيد    179439   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-11 

برقم ايداع   2017 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2022  بــ :  

3261 - ايمان سعيد محمد عزالدين عبدالمعطى  مدير   المقيد برقم قيد    179439   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2022 برقم ايداع   2017 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2022  بــ :  

 - 3262

مدثرالهادي محمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    179597   وتم ايداعه بتاريخ    13-01-2022 برقم ايداع   

2437 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2022  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين أو 

مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة 

أو القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  و المديرين مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة أشكالهم ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم و كل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها ولهما حق قبض او دفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و لهم حق تمثيل الشركة 

أمام القضاء و لهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر  ولهم مجتمعين أو منفردين التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن وكذلك لهم حق التوقيع على عقود البيع 

والشراء والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها.

3263 - محمد محمود محمد الجزار  مدير   المقيد برقم قيد    179652   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-16 

برقم ايداع   2632 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2022  بــ :  استقالة

3264 - محمد احمد رمضان ابو شادى  مدير   المقيد برقم قيد    179652   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2022 برقم ايداع   2632 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2022  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة

3265 - مصطفي احمد ابو شادي  مدير   المقيد برقم قيد    179652   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-16 

برقم ايداع   2632 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2022  بــ :  

3266 - محمد عصام محمد ابراهيم منيع  مدير   المقيد برقم قيد    179711   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2022 برقم ايداع   2721 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2022  بــ :  

3267 - عمرو عصام محمد منيع  مدير   المقيد برقم قيد    179711   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-16 

برقم ايداع   2721 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2022  بــ :  

3268 - ولء محمد يحيي حسين محمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    179711   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2022 برقم ايداع   2721 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده 

غير محدده - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعيين 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 . وللمديرون السيد/ محمد عصام محمد ابراهيم منيع و السيد/ عمرو عصام محمد منيع و السيد/ 

ولء محمد يحيي حسين محمد حسن والسيد/ أحمد محمود عبد العاطي حماد و السيد/ اسلم جمال الدين محمد 

صلح الدين عزام مجتمعيين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من فتح حسابات و سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف  ولهم الحق مجتمعين او منفردين في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او الجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر . ولهم مجتمعين فقط حق القتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والتوقيع علي عقود الشراء وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها .
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3269 - احمد محمود عبدالعاطى حماد  مدير   المقيد برقم قيد    179711   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2022 برقم ايداع   2721 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2022  بــ :  

3270 - اسلم جمال الدين محمد صلح الدين عزام  مدير   المقيد برقم قيد    179711   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2022 برقم ايداع   2721 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2022  بــ :  

3271 - محمود محمد عبدالعليم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    179711   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2022 برقم ايداع   2721 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2022  بــ :  استقالة

3272 - تامرعازر عزيز رزق ا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179722   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2022 برقم ايداع   2732 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2022  بــ :  أ- تفويض السيد/ تامر عازر 

عزيز رزق ا – رئيس مجلس الدارة- يمثل الشركة أمام القضاء ويملك حق التوقيع على معاملت الشركة 

وتعهداتها والتوقيع عن الشركة على عقود تأسيس الشركات وتعديل عقود الشركات بكافة أنواعها والتعامل مع 

الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والشهر العقاري ومصلحة 

الضرائب والتأمينات الجتماعية وكافة الوزارات ومصلحة الجمارك والغرفة التجارية وكافة الجهات الحكومية 

وغير الحكومية ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيًضا حق التوقيع 

عن الشركة.   ب- تفويض السيد/ أشرف هلل صادق صليب- العضو المنتدب منفرًدا في التعامل مع البنوك في 

فتح وغلق الحسابات وسحب إيداع كافة المبالغ بكافة العملت لدى البنوك باسم الشركة وله حق زيادة رأس المال 

والفراج عن رأس المال وطلب إصدار دفاتر الشيكات والتوقيع على الشيكات والتوقيع على المستندات 

والكمبيالت والسندات الذنية ول الحق في التعاقد والفسخ والتوقيع على كافة عقود اليجار.   ت- تفويض السيد/ 

ابرام عبد المسيح جرجس بشير – عضو مجلس الدارة- في التعاقد والفسخ والتوقيع على كافة عقود اليجار 

لفتتاح عدد من الفروع للبيع المباشر للجمهور ولمجلس الدارة الحق في الموافقة أو الرفض على أي قرار في هذا 

الصدد.   ث- تفويض السيد/ جورج عارز عزيز رزق ا- عضو مجلس الدارة- بمتابعة سير العملية النقدية بما 

في ذلك متابعة المحاسب المتواجد بكل فرع على حدا كما له حق متابعة عمل المراقب المالي ومتابعة قرارات 

العضو المنتدب المفوض بالتعامل مع البنوك وطرحها على مجلس الدارة.   ج- للسادة أعضاء مجلس الدارة 

الحق جميعًا مجتمعين أو منفردين في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض صلحياتهم.

3273 - جلل محمد الهامى محمد الكردانى  مدير   المقيد برقم قيد    179758   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2022 برقم ايداع   2968 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2022  بــ :  

3274 - ياسر حسن محمد بركات  مدير   المقيد برقم قيد    179758   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-17 

برقم ايداع   2968 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة . 

يمثل المديرون الشركه فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ماأحتفظ بة صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة 

وللسيد / ياسر حسن محمد بركات منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة ولصالحها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وتعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولة حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية 

والتجارية وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر وكل ذالك باسم الشركة ولصالحها وللسيد/ جلل محمد الهامى 

محمد الكردانى والسيد / كريم صلح الدين ابراهيم نبيل ) مجتمعين او منفردين ( الحق فى التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات 

الضمان والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكل ذالك باسم الشركة ولصالحها وللسيد / 

جلل محمد الهامى محمد الكردانى والسيد / كريم صلح الدين ابراهيم نبيل) مجتمعين فقط ( الحق فى التوقيع 

عقود البيع والشراء والرهن والقتراض فى كل ماذكر وكل ذالك باسم الشركة ولصالحها . ولهم حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر وكل ذالك باسم الشركة ولصالحها .

3275 - كريم صلح الدين ابراهيم نبيل  مدير   المقيد برقم قيد    179758   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2022 برقم ايداع   2968 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2022  بــ :  

3276 - حسن حسن حسن القل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179761   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2022 برقم ايداع   2971 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2022  بــ :  له صلحية حق تمثيل الشركة 

امام القضاء
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3277 - محمد حسن حسن القل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    179761   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2022 برقم ايداع   2971 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2022  بــ :  يمثل شركة الدولية للنظم 

التعليمية )ش.م.م( -  يكون لكل من  للستاذ/  محمد حسن حسن  القل  العضو المنتدب و  الستاذ /  فضل ا 

خالد فضل ا ابو وافية بصفته  عضو مجلس ادارة مجتمعين  الحق فى  تمثيل الشركة و التعامل باسمها  وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية  وغير الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص وقطاع العمال  بكافة 

اشكالهم وكذلك  التوقيع عنها و تقديم و استلم كافة الطلبات و التعهدات و القرارات و الشهادات و المستندات و 

التراخيص الى كافة الوزارات و الهيئات و الدارات و المصالح  والتوقيع عنها امام الجهات الحكومية و غير 

الحكومية , والهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة, و الهيئة العامة للرقابة المالية , وشركة مصر للمقاصة و 

اليداع و القيد المركزى وامام جميع شركات المرافق )الكهرباء,الغاز, المياه والصرف الصحى , التليفون , 

الشركة المصرية للتصالت , شركات الهاتف المحمول , شركات نقل البيانات )النترنت( , ولهم الحق فى 

التوقيع على كافة العقود المبرمة من الشركة امام الشهر العقارى كما لهم الحق فى التوقيع على عقود التأسيس 

والشهار والتعديل والتخارج والفسخ  امام الشهر العقارى و السجل التجارى , والغرفة التجارية والضرائب  

ومأموريتها وتمثيل الشركة امام  الهيئة القومية للتأمينات الجتماعية والعلمات التجارية و النماذج الصناعية , و 

الغرف التجارية , و اتحاد الصناعات المصرية  , و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات  ,  و 

المحافظات و اجهزة المدن و مصلحة الجمارك و المرور ونيابات المرور, وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة 

البنية التعليمية  كما لهم الحق فى   التعامل باسم الشركة و القيام بأعمال الدارة اليومية و تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها و تحديد المكافات لجميع الموظفين 

فى الشركة  و التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها  العقارية  و ابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل , و قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  وكذلك لهم مجتمعين الحق فى  التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف و التوقيع لدى  جميع البنوك  فيما يخص المعاملت البنكية من سحب وايداع و التوقيع على 

الشيكات وفتح الحسابات الجارية وحسابات الودائع  و اصدار دفاتر الشيكات و اصدار كشوف الحسابات من 

البنوك و فتح و غلق الحسابات البنكية ,و التوقيع و التحويل للمعاملت المالية اللكترونية عبر النترنت والفراج 

عن راس المال  وحق القتراض  والتوقيع على عقود القتراض والرهن والكفاله وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها  ولهما الحق فى  تفويض و توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

3278 - محمد فيصل زكى توفيق محمد شهاب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179772   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-01-2022 برقم ايداع   2982 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2022  بــ :  

3279 - محمد عبد الرحمن احمد يوسف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    179772   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-01-2022 برقم ايداع   2982 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2022  بــ :  تحديد 

إختصاصات السيد رئيس مجلس الدارة و السادة العضاء.  قررت الجمعية الموافقة بالجماع الموافقة علي أن 

تكون إختصاصات مجلس الدارة كالتالي :-   للسيد رئيس مجلس الدارة  الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها من سحب وايداع امام البنوك وفتح حسابات وتوقيع الشيكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وله 

الحق فى التوقيع علي عقود تعديل الشركة وتمثيل الشركة امام جميع المصالح الحكومية والغير حكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والتوقيع امام مصلحة الشركات والهيئة العامة للستثمار 

وهيئة سوق المال والشهر العقاري والسجل التجاري والغرفة التجارية ومصلحة الضرائب والتحاد العام لمقاولى 

التشييد والبناء وتمثيل الشركة في تأسيس المشروعات وتمثيل الشركة داخل وخارج مصر وله الحق في القروض 

والرهن وشراء ما يخص الشركة من منقولت وعقارات وسيارات والتنازل وإبرام العقود مع الغير وله الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد 

او بالجل وله في سبيل ذلك اوسع السلطات وله الحق في توكيل اوتفويض الغير في بعض او كل ما سبق

3280 - احمد محمد حسن احمد حسنين  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179772   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-01-2022 برقم ايداع   2982 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2022  بــ :  

3281 - محمد حمدي عبد العزيز نور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179772   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2022 برقم ايداع   2982 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2022  بــ :  
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3282 - محمد احمد سعيد عبدا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    179900   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-01-2022 برقم ايداع   3491 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2022  بــ :  تحديد صلحيات 

وسلطات توقيع السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة على النحو التالي:- وافقت الجمعية العامة العادية بالجماع على 

تفويض السيد / رئيس مجلس الدارة منفرداً في تمثيل الشركة في علقتها مع الغير أمام كافة الجهات الحكومية 

والغير حكومية بما في ذلك مصلحة الضرائب العامة ومصلحة الضرائب على القيمة المضافة والهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئات وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية و شركة 

مصر للمقاصة و اليداع و القيد المركزى ووزارة الستثمار ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري 

والغرفة التجارية ومكاتب العلمات التجارية ووزارة التضامن الجتماعي وهيئاتها ومكاتب العمل ومكاتب 

تراخيص العمل ووزارة القوى العاملة وجميع ادارات المرور والدارات وشركات وادارات الكهرباء والغاز 

والتليفونات ولرئيس مجلس الدارة منفردا أيضا تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها بصفة عامة أمام جميع الجهات 

سالفة الذكر وله في هذا الصدد أوسع السلطات والصلحيات في إدارة الشركة والتعامل باسمها وكذا تمثيل الشركة 

أمام القضاء والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة العقود التي تتصل بمعاملت الشركة بالنقد والجل وله منفردا 

حق بيع وشراء المنقولت والمعدات واللت والسيارات والبضائع بدون حد أقصى في التعامل وكذلك شراء 

العقارات وإنشاء وتأسيس الشركات بكافة أنواعها والشتراك في المؤسسات والشركات الخرى وبيع المحال 

التجارية والعقارات المملوكة للشركة و أصول الشركة و منقولتها و سيارات الشركة وكذا إجراء كافة المعاملت 

الداخلة ضمن غرض الشركة بما في ذلك تعيين ووقف وعزل الوكلء والمستخدمين وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

ومكافآتهم ولرئيس مجلس الدارة منفردات حق التوقيع أمام البنوك وعلى عقود الرهن وكافة المستندات والتعهدات 

المطلوبة للبنوك والقتراض بطريق فتح العتمادات وبغير فتح العتمادات والكفالت وفتح الحسابات والتعامل 

عليها واغلقها وإقرار التسهيلت الئتمانية وتجديدها والفراج عن رأسمال الشركة وحق كفالة الشركات الخرى 

بما يتضمنه ذلك من التوقيع على المستندات والتعهدات والتفاقيات المطلوبة وقبض ودفع كافة المبالغ وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذينة التجارية والكتابية وله الحق منفردا في تفويض الغير في كل أو بعض تلك 

السلطات السابقة

3283 - عاطف عمرو عبد العزيز توفيق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179900   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2022 برقم ايداع   3491 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2022  بــ :  استقالة

3284 - محمود مختار عبد الجليل ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179900   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2022 برقم ايداع   3491 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2022  بــ :  

3285 - محمد محمود طاهرالسيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179987   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2022 برقم ايداع   3778 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2022  بــ :  رئيس مجلس الدارة ) محمد 

محمود طاهر السيد ( يمثل الشركة امام القضاء وكل من رئيس مجلس الدارة ) محمد محمود طاهر السيد ( و 

نائب رئيس مجلس الدارة ) محمود محمود طاهر السيد ( لهم صلحية التعامل بأسم الشركة والتوقيع ) مجتمعين 

أو منفردين ( نيابة عنها أمام كافة الجهات والمصالح الحكومية والغير الحكومية والوزرارت والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وعلى سبيل المثال وليس الحصر الشهر العقاري والهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحليات والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية والهيئة العامة 

للرقابة المالية والسجل التجاري ووزارة الدفاع والتعامل مع إدارات المرور وكذلك استخراج كافة انواع التراخيص 

وتجديدها والتوقيع على كافة العقود والمشارطات والصفقات بكافة أشكالها وصورها وعقود البيع والشراء 

البتدائية والنهائية الصادرة من والى الشركة , كما تشمل صلحياتهم فتح الحسابات لدى البنوك والمصارف 

والتعامل مع البنوك كما لهم الحق في الشتراك في تأسيس الشركات والتوقيع على عقود التأسيس والتعديل 

والندماج والستحواذ وتوقيع وتقديم واستلم جميع العقود والتفاقيات الخاصة بالمور اللزمة لغراض الشركة 

وذلك وفقا لصلحيات التوقيع الداخلية المعتمدة على المعاملت )    مجتمعين أو منفردين (    التعامل مع البنوك 

والمصارف بكافة صور التعامل وفتح الحسابات والعتمادات والسحب واليداع والتوقيع على الشيكات والقتراض 

والرهن والتسهيلت بدون حد أقصى وأية تعهدات مالية أو تأمينية والتوقيع على عقود الكفالة للشركات التابعة 

والشركات المساهمة فيها الشركة وكذلك لهم الحق في سحب رأس المال والفراج عنه والتوقيع على عقود العمل 

ولهم حق تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر
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3286 - محمد السيد خليل محمد خليل  مدير مالى   المقيد برقم قيد    179987   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2022 برقم ايداع   3778 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2022  بــ :  له الحق في مع البنوك بكافة 

صور التعامل وفتح الحسابات والعتمادات السحب واليداع والتوقيع على الشيكات والتحويلت بين حسابات 

الشركة لدى البنوك بدون حد أقصى وربط وفك الودائع بدون حد أقصى والقتراض والرهن والتسهيلت حتى 

مبلغ خمسين مليون جنية  وتوقيع وتقديم واستلم جميع العقود والتفاقيات الخاصة بالمور اللزمة لغراض 

الشركة وذلك وفقا لصلحيات التوقيع الداخلية المعتمدة على المعاملت .    التعامل

3287 - مصطفى فتحى عبد الغنى الشافعى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180025   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-01-2022 برقم ايداع   3855 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2022  بــ :  تحديدالصلحيات 

لعضاء مجلس ادارة الشركة ليصبح علي النحو التالي - مصطفى فتحى عبد الغنى الشافعى - رئيس مجلس 

الدارة يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة امام القضاء ولرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين حق التعامل بأسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و 

القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم . و كذلك لهما منفردين حق التعامل مع جميع البنوك 

و المصارف من سحب و التوقيع على الشيكاتحتي مليون جنية مصريا ولهما الحق مجتمعين في السحب بما زاد 

عن مليون جنيها مصريا ولهما منفردين اومجتمعين حق اليداع  و فتح و غلق الحسابات وإستصدار خطابات و 

شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغرضها وكذلك حق 

التوقيع علي كافة العقود نيابة عن الشركة بما في ذلك علي سبيل المثال ل الحصر عقود الشراء و الحق فى تعيين 

و عزل  الموظفين ومستخدمى و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم و حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة 

ولمصلحتها وكذلك الحق في التوقيع علي عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق توكيل 

وتفويض الغير في كل او بعض ماذكر . طارق عبده إبراهيم عمار - نائب رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب 

. شرين مراد نور - عضو مجلس إدارة

3288 - طارق عبده ابراهيم عمار  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    180025   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-01-2022 برقم ايداع   3855 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2022  بــ :  

3289 - شرين مراد  نور الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180025   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2022 برقم ايداع   3855 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2022  بــ :  

3290 - احمد محمد فتحي أحمد محمد الجعلي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    180044   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2022 برقم ايداع   3874 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2022  بــ :  

3295 - يسرى محمود عبدالحميد عتلم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180643   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2022 برقم ايداع   6100 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2022  بــ :  اضافة صلحيات باسم ولصالح 

الشركة الي صلحيات الدارة والتوقيع الممنوحة للسيد رئيس مجلس الدارة الشركة والسيد نائب رئيس مجلس 

الدارة  بالسجل التجاري- للسيد / رئيس مجلس الدارة – والسيد / نائب رئيس مجلس الدارة  منفردين او 

مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالها وكذلك التعامل مع جميع البنوك  و المصارف من سحب و 

إيداع والتوقيع على الشيكات  وفتح و غلق الحاسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان ولمصلحتها وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف وكل ذلك باسم الشركة  وضمن أغراضها ولهم منفردين او مجتمعين 

الحق في التوقيع على كافة عقود القتراض والرهن بكافة أنواعها لكافة الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة 

بذلك - ولهم الحق منفردين او مجتمعين في توكيل أو تفويض الغير و ذلك لصالح البنوك أو الغير - ولهم الحق 

منفردين او مجتمعين في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و أجورهم ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو  تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر .
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3296 - يسرى محمود عبدالحميد عتلم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180643   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2022 برقم ايداع   6100 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2022  بــ :  اضافة صلحيات باسم ولصالح 

الشركة الى صلحيات الدارة والتوقيع الممنوحة للسيد رئيس مجلس إدارة الشركة والسيد نائب رئيس مجلس إدارة 

بالسجل التجارى على أن تبقي جميع صلحيات الدارة والتوقيع كما هي بالسجل التجاري مع إضافة اللتي: - 

للسيد رئيس مجلس إدارة الشركة والسيد نائب رئيس مجلس الدارة منفردين او مجتمعين حق كفالة الشركات 

الشقيقة والغير والتوقيع على عقود الكفالة.

3297 - وائل مجدى فؤاد غالى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180645   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2022 برقم ايداع   6104 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2022  بــ :  يحق لرئيس مجلس الدارة منفرد 

إجراء كافة المعاملت والعقود الداخلة ضمن أغراض الشركة وله في ذلك أوسع السلطات كما له الحق في التعامل 

بأسم الشركة وضمن أغراضها مع كافة الجهات والمصالح الرسمية والشركات والجهات الحكومية ومنها على 

سبيل المثال ل الحصر شركة التصالت والحياة والكهرباء وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم كما له الحق منفرد في التعامل مع كافة البنوك وإجراء كافة المعاملت البنكية من 

سحب وايداع وفتح الحسابات والتوقيع على الشيكات وصرف الشيكات بدون حد أقصى وإصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق الرهن والقتراض وتفويض الغير داخل جميع البنوك وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وله الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر..

3298 - محمد سعيد زايد المطوع الخيارين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180680   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-02-2022 برقم ايداع   6235 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2022  بــ :  - الموافقة بالجماع 

على تفويض السيد / حاتم محمد كمال محمد مصطفى الخولى العضو المنتدب فى التوقيع بالسحب واليداع عن 

راس المال المودع بالبنك .

3299 - محمد بن فيصل بن خليفه الدوسرى  مدير   المقيد برقم قيد    180691   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2022 برقم ايداع   6317 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2022  بــ :  و يباشروا وظائفهم لمده غير 

محدده
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3300 - خالد بن احمد بن عامر الصيعرى  مدير   المقيد برقم قيد    180691   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2022 برقم ايداع   6317 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2022  بــ :  - ويباشروا وظائفهم لمدة غير 

محددة . يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة . للسيد/ خالد سعيد السيد السيد مجتمع مع السيد/ محمد بن فيصل بن خليفة الدوسري والسيد/ خالد بن احمد 

بن عامر الصيعري و للسيد/ محمد بن فيصل بن خليفة الدوسري وللسيد/ خالد بن احمد بن عامر الصيعري 

منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

وفتح حسابات وغلقها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس 

المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في 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 وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.  للسيد أحمد عصام خليل حسن الجنيدي مدير 

الشركة بمصر التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ومنها علي 

سبيل المثال الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري والغرف التجارية واتحاد الصناعات 

المصرية ووزارة التصالت وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والضرائب 

ومأموريتها والهيئة القومية للتأمين الجتماعي والشهر العقاري وتمثيل الشركة امام جميع شركات مرافق الكهرباء 

والغاز والتليفون والشركة المصرية للتصالت والمياه والصرف الصحي وامام شركات الهاتف المحمول وتقديم 

الطلبات والمستندات ودفع وسحب الرسوم والشتراكات الي كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وكذا إجراء 

كافة المعاملت البنكية وفتح الحسابات البنكية والتوقيع علي الشيكات والسحب وقبض ودفع المبالغ المالية وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة المعاملت المتعلقة بأعمال الشركة اليومية بالنقد 

أو بالجل وتعيين وعزل مستخدمي الشركة وتحديد أجورهم والمزايا التي تمنح لهم وذلك في حدود مبلغ خمسمائة 

ألف دولر أمريكي أو ما يعادله بالعملت المعترف بها وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

3301 - خالد سعيد السيد السيد فياض  مدير   المقيد برقم قيد    180691   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2022 برقم ايداع   6317 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2022  بــ :  و يباشروا وظائفهم لمده 3 

سنوات . وتجدد بقرار من الجمعية العامة

3302 - احمد عصام خليل حسن الجنيدى  مدير   المقيد برقم قيد    180691   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2022 برقم ايداع   6317 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2022  بــ :  و يباشروا وظائفهم لمده 3 

سنوات . وتجدد بقرار من الجمعية العامة
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3303 - مجدى رمضان محمود عبد ا  مدير   المقيد برقم قيد    180763   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2022 برقم ايداع   6712 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2022  بــ :  يمثل المدير السيد: مجدى 

رمضان محمود عبداللة الشركة فى علقتها مع الغير ولة منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ بة صراحة عقد الشركة او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة - وللمدير منفردا حق 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

الخاص بكافة اشكالهم وكذالك 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 وكلءالشركة 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 ما ذكر - يمثل 

المدير السيد :عبداللة عبدالعزيز عبدالصادق محرز الشركة فى علقتها مع الجهات الحكومية الكهرباء والمياة 

والضرائب والتامينات وهيئة الستثمار ولة مجتمع مع السيد : مجدى رمضان محمود عبداللة فى هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ بة صراحة عقد الشركة او لئحتة التنفيذية للجمعية 

العامة ولة مجتمع مع السيد: مجدى رمضان محمود عبداللة حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال الخاص بكافة اشكالهم وكذالك 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 عقودالشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

وكلءالشركة 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 ما ذكر

3304 - احمد يسري عبدالقادر سيد  مدير   المقيد برقم قيد    180793   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-06 

برقم ايداع   6758 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2022  بــ :  
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3305 - فاناثي موهاناكرشنان  مدير   المقيد برقم قيد    180793   وتم ايداعه بتاريخ    06-02-2022 برقم 

ايداع   6758 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2022  بــ :  يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة . يمثل 

المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها 

فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . في تمثيل الشركة 

والتوقيع نيابة عنها ويكون حق التوقيع أمام كافة الجهات الحكومية العامة لصالح السيد / أحمد يسرى عبد القادر 

سيد )مدير (. وعلى سبيل المثال ل الحصر  التوقيع أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومكاتبها المختلفة 

ومصلحة الضرائب المصرية ومأمورياتها المختلفة ومصلحة الجمارك المصرية ومكاتبها المختلفة , والهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة , ومصلحة التسجيل التجارى ومكاتبها المختلفة , والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية 

ومكاتبها المختلفة وكافة الوزارات والمصالح الحكومية الخرى التي لها إشراف أو علقات عمل من أي نوع 

كانت مع هذه الشركة أو فروعها , وكذلك التوقيع على كافة التعهدات والقرارات والمستندات وتسليم واستلم كافة 

المستندات المرتبطة والمتعلقة بأعمال الشركة أمام كافة الجهات الحكومية.  ويشمل هذا التوقيع الحق في اصدار 

توكيلت في المسائل الحسابية والقانونية . على ان يكون تمثيل الشركة والتوقيع امام البنوك وأمام جهات القطاع 

الخاص بكافة أشكاله على النحو التالى  وبدون حد أقصى لكل من:-  السيد الستاذ / احمد يسرى عبد القادر سيد – 

بصفته – مدير الشركة - السيدة الستاذة/ فاناثي موهاناكرشنان – بصفتها – مدير . وذلك في التوقيع نيابة عن 

الشركة على جميع أنواع العقود بما في ذلك ل الحصر العقود التجارية وعقود الخدمات واتفاقيات عدم الفصاح 

والعقود واتفاقيات تلقي الخدمات وأيضا أمام كافة البنوك سواء داخل أو خارج جمهورية مصر العربية وذلك على 

فتح وقفل وتصفية الحسابات البنكية والشيكات والتحويلت وخطابات الضمان والعتمادات المستندية والتسهيلت 

الئتمانية والتحويلت المتعلقة بالمرتبات الخاصة بالعاملين بالشركة وكافة المستندات المتعلقة والمرتبطة بهذا 

الشأن لدى كافة البنوك وبالنسبة للعمليات المصرفية عبر النترنت ستكون السيدة / فاناثي موهاناكرشنان لها حق 

التوقيع )منفردا( لجميع المعاملت امام البنوك. ولهما الحق )مجتمعان( في تفويض أو توكيل الغير في كل أو 

بعض مما ذكر.

3306 - ايمان عبد الحميد السيد جوهر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180835   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2022 برقم ايداع   7018 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2022  بــ :  غير تنفيذى

3307 - نيفين احمد محمد محمود المسيرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180835   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-02-2022 برقم ايداع   7018 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2022  بــ :  مستقل

3308 - شادى عبد اللطيف محمد الظاهر عبد اللطيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180835   وتم 

ايداعه بتاريخ    07-02-2022 برقم ايداع   7018 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2022  بــ :  غير تنفيذى - 

ممثل عن شركة القابضة المصريه للستثمارات المالية

3309 - محمد هاشم محمد رشوان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180835   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2022 برقم ايداع   7018 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2022  بــ :  مستقل

3310 - سامح عزت على احمد العزبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180835   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2022 برقم ايداع   7018 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2022  بــ :  تنفيذى

3311 - احمد على فرج عيسى الديب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180835   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2022 برقم ايداع   7018 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2022  بــ :  ممثلعن شركة القابضة 

المصريه للستثمارات المالية

3312 - سامح عبد اللطيف محمد الظاهر عبد اللطيف  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180835   

وتم ايداعه بتاريخ    07-02-2022 برقم ايداع   7018 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2022  بــ :  ممثلعن 

شركة ديفارت لب للصناعات الدوائية )ش.م.م(

3313 - محمد احمد حسن الحلوجى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180835   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2022 برقم ايداع   7018 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2022  بــ :  غير تنفيذى

3314 - محمد احمد حسن عبد اللطيف  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    180835   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2022 برقم ايداع   7018 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2022  بــ :  

3315 - وائل محمد محمد الشماع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180835   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2022 برقم ايداع   7018 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2022  بــ :  مستقل
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3316 - نيفين علي فائق صبور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180835   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2022 برقم ايداع   7018 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2022  بــ :  مستقل

3317 - محمد محي الدين منصور  مدير   المقيد برقم قيد    180862   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-08 

برقم ايداع   7105 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2022  بــ :  

3318 - محمد بشير محي الدين منصور  مدير   المقيد برقم قيد    180862   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2022 برقم ايداع   7105 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محددة- يمثل السيد/ سامر محي الدين منصور والسيد / محمد محي الدين منصور والسيد / محمد بشير محي الدين 

منصور والسيد / محمد سعيد رشدى بسيونى مديرون الشركه في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في 

هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او 

لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه .  وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك لهم حق 

التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات ولهم الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهم حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر 

.

3319 - محمد سعيد رشدى بسيونى  مدير   المقيد برقم قيد    180862   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-08 

برقم ايداع   7105 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2022  بــ :  

3320 - سامر محي الدين منصور  مدير   المقيد برقم قيد    180862   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-08 

برقم ايداع   7105 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2022  بــ :  

3321 - ابراهيم عفيفي احمد محمد محمد عفيفي  مدير   المقيد برقم قيد    115305   وتم ايداعه بتاريخ    

08-01-2018 برقم ايداع   1052 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2022  بــ :  استقاله

3322 - محمد كريم حسام محمد نجيب المستكاوى  مدير   المقيد برقم قيد    115305   وتم ايداعه بتاريخ    

08-01-2018 برقم ايداع   1052 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2022  بــ :  

3323 - وليد محمد غزال  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    68553   وتم ايداعه بتاريخ    2013-09-10 

برقم ايداع   19438 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2022  بــ :  - ويكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام 

الجهات الرسمية والتعامل مع البنوك والتوقيع على الشيكات التي تصدر باسم الشركة للشريك المتضامن    وهو 

السيد / وليد محمد غزال منفردا وذلك علي جميع التعاملت الخاصة بإدارة شئون الشركة امام كافة 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 واصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولمصلحتها 

ولهم حق التوقيع على عقود القتراض والرهن التجاري بكافة انواعه لصالح النفس او الغير او البنوك وذلك امام 

مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وكافة الجهات الحكومية والغير الحكومية وكذا عقود الرهون التجارية التكميلية 

وعقود زيادة المقومات المادية وزيادة الضمانات للرهن الرسمي التجاري . وكذلك . الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقض او 

بالجل وكذلك حق التوقيع على عقود البيع والشراء باسم الشركة ولمصلحتها واصدار التوكيلت لصالح البنوك 

وله الحق فى تفويض او توكيل النفس او البنوك او الغير فى كل او بعض ما ذكر .

3324 - خالد شعبان ابو علم الدماطى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    181071   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2022 برقم ايداع   8249 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2022  بــ :  
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3325 - عبدا ابراهيم محمد انور محمد عبد الهادى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    157759   وتم 

ايداعه بتاريخ    01-12-2020 برقم ايداع   45065 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2022  بــ :  ويكون لي 

من الستاذ/ عبدل إبراهيم محمد أنور ) رئيس مجلس الدارة ( او الستاذ  / إبراهيم محمود احمد عبد الدايم ) 

نائب رئيس مجلس الدارة ( مجتمعا مع الستاذ /  هيثم صلح عبد الغني محمود ) عضو مجلس إدارة ( أو 

الستاذ /  احمد عبد المعطي سيد ) عضو مجلس إدارة ( في التوقيع امام البنوك علي الشيكات واجراء كافة 

المعاملت البنكية وفتح الحسابات ولهم كافة السلطات لدارة الشركة وحق القتراض من البنوك واجراء الرهن 

بانواعها والشراء جميعا وشراء كل ما هو ثابت او منقول و بيع أصول الشركة والتوقيع علي كافة العقود 

والتفاقات والعقود البتدائية والنهائية وعقود الرهن وعقود بيع الوحدات الخاصة بنشاط الشركة والتفاقات التي 

تبرم باسم الشركة وكذلك التوقيع علي التسهيلت الئتمانية ولهم حق قبض ودفع وتوقيع وتحويل وتسديد كافة 

السندات التجارية ولهم حق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم الحق في 

توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

3326 - ابراهيم محمود احمد عبد الدايم  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    157759   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-12-2020 برقم ايداع   45065 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2022  بــ :  

3327 - هيثم صلح عبدالغنى محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    157759   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2020 برقم ايداع   45065 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2022  بــ :  

3328 - احمد عبد المعطي سيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    157759   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2020 برقم ايداع   45065 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2022  بــ :  

3329 - عبد الرازق اسماعيل عبد الرازق على  مدير   المقيد برقم قيد    181184   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2022 برقم ايداع   8678 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2022  بــ :  

3330 - نورا رضا عبدالخالق سالم عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    181184   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2022 برقم ايداع   8678 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2022  بــ :  

3331 - حسن ناجي حسن محمود  مدير   المقيد برقم قيد    181184   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-13 

برقم ايداع   8678 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2022  بــ :  

3332 - رشا احمد محمد فرج علي  مدير   المقيد برقم قيد    181184   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-13 

برقم ايداع   8678 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة . 

تعديل حق الدارة والتوقيع ليصبح : يمثل المديرين الشركة في علقتها مع الغير و لهما مجتمعين و منفردين في 

هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون 

او لئحته التنفيذية للجمعية العامه   و لهم مجتمعين او منفردين  الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

للسيدة/ نورا رضا عبدالخالق سالم عثمان منفردة الحق في تعيين و عزل و مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد 

مرتباتهم و اجورهم وكل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و له حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف من 

سحب و إيداع و الوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة 

صور التعامل مع البنوك و المصارف و له الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة  بالنقد او بالجل      و )و للسيدة/ نورا رضا 

عبدالخالق سالم عثمان والسيد / حسن ناجى حسن محمود ( مجتمعين حق التوقيع على عقود القتراض والرهن 

والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

3333 - محمد جلل عبدالحميد سالم الفرجانى  مدير   المقيد برقم قيد    181188   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2022 برقم ايداع   8710 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2022  بــ :  تنفيذي

3334 - هاني صبحي عبد المنعم عبد الرحمن  مدير   المقيد برقم قيد    181188   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2022 برقم ايداع   8710 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2022  بــ :  تنفيذي ثاني للشركة
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3335 - سيد جلل عبدالحميد الفرجانى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    181188   وتم 

ايداعه بتاريخ    13-02-2022 برقم ايداع   8710 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2022  بــ :  لرئيس مجلس 

الداره والعضو المنتدب )سيد جلل عبدالحميد الفرجاني(والمدير التنفيذي )محمد جلل عبد الحميد سالم الفرجاني( 

)مجتمعين أو منفرداً(  الحق فى التعامل مع جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

وامام القضاء وإبرام كافة العقود والمعاملت والمشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل و تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة 

المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية التجارية و لهما حق فتح وإغلق الحسابات بكافة البنوك و حق 

التعامل مع كافة البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وحق الفراج عن راس المال ولهما 

حق القتراض والرهن والحصول على التسهيلت الئتمانية ولهما حق شراء اصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والمبانى والسيارات واللت والمعدات  ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل اوبعض ماذكر من 

اختصاصته .  وللسيد/هاني صبحي عبدالمنعم عبدالرحمن المدير التنفيذي الثاني للشركة)منفرداً(  حق الدارة 

والتوقيع وتمثيل الشركة امام الجهات الحكومية وغير الحكومية ومصلحة السجل التجارى والغرفة التجارية 

ومصلحة الضرائب وتمثيل الشركة والتوقيع باسمها علي جميع الوراق والمستندات اللزمة لستخراج كافة أنواع 

التراخيص للفرع والعمال والموظفين بالشركة وامام وزارة التموين ومكاتب العمل والتأمينات الجتماعية في 

التوقيع علي المستندات وجميع الستمارات وعقود عمل دخول وخروج الموظفين وامام الدارة العامة للمرور 

ونياباتها في تجديد واستخراج الرخص وشهادات البيانات والمخالفات وامام كافة الجهات الدارية اللزمة فيما عدا 

البنوك وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها

3336 - حسن عصام حسن علم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    181277   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2022 برقم ايداع   9151 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2022  بــ :  يمثل رئيس مجلس الدارة 

الشركة أمام القضاء  يمثل الشركة السيد/ حسن عصام حسن علم  - رئيس مجلس الدارة وذلك في التعامل 

والتوقيع بإسمها فى علقتها مع الغير وكذا تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية والغير حكومية ولهم في هذا 

الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  و للسيد/ حسن عصام حسن علم -الحق فى التوقيع على العقود المبرمة بين 

الشركة والشخاص والشركات والجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية وكذا التوقيع على عقود تأسيس 

الشركات بكافة أنواعها وكذلك عقود التعديل والتخارج والندماج أمام الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة 

المالية والسجل التجاري والغرف التجارية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات, وحق التوقيع أمام 

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق, وحق بيع وشراء السيارات ومعدات الشركة القديمة منها والحديثة وانهاء 

الجراءات أمام إدارات المرور المختلفة وبيع وشراء السهم سواء في شركات تابعة أو بغرض الستثمار و كذا 

كفالة الغير  و ايضاً بيع وشراء كل أو جزء من أصول الشركة, ولهم في ذلك تفويض او توكيل الغير في كل أو 

بعض ما ذكر.  و للسيد/ حسن عصام حسن علم -أو السيد/ محيي الدين مصطفى عابدين -مجتمعان الحق في 

التوقيع نيابة عن الشركة أمام البنوك في فتح وغلق الحسابات بجميع أنواعها واليداع والصرف والتوقيع على 

الشيكات والقتراض والتسهيلت الئتمانية وفتح العتمادات بجميع أنواعها وإصدار خطابات الضمان وكافة 

المعاملت البنكية بجميع أنواعها لدى جميع البنوك التي تتعامل معها الشركة  ولهم في ذلك تفويض الغير في كل 

أو بعض ما ذكر   و للسيدة / ميريت توفيق أحمد توفيق السيد - العضو المنتدب و نائب رئيس مجلس الدارة  

الحق في التوقيع على كافة العقود والمعاملت والمشارطات والصفقات الداخلة ضمن غرض الشركة ولهم في ذلك 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

3337 - عبد المنعم محمد عامر الكشكى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    334903   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2000 برقم ايداع   19239 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2022  بــ :  

3338 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    150416   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2022 برقم ايداع   9733 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2022  بــ :  بدل من السيد / محمد الجميعى 

ابراهيم الدسوقى الجميعى .
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3339 - زياد محمد ناصر محمد السنعوسى  مدير   المقيد برقم قيد    181422   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2022 برقم ايداع   9820 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2022  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديررون الشركة في علقتها مع الغير وللسيد / أحمد صادق أحمد السويدي  منفردا في هذا 

الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وله منفردا الحق فى التعامل بإسم الشركة ولصالحها أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والتوقيع أمام الشهر العقاري واثبات 

التاريخ وامام السجل التجاري والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ووزارة السياحة والمحليات 

وأجهزة المدن والهيئة العامة للستثمار وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق 

الحسابات  والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وله الحق في الشراء 

وتعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 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 التوقيع علي عقود التعديل بعد موافقة الجمعية العامة وله حق التوقيع علي عقود 

تأسيس الشركات وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها - 

ويكون لكل من السيد / أحمد صادق أحمد السويدي والسيد / زياد محمد ناصر محمد السنعوسي والسيد / جوزيف 

راهب  JOSEPH RAHEB – منفردين او مجتمعين حق تمثيل الشركة في التوقيع علي عقود اليجار ولهم 

حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها

3340 - جوزيف راهب JOSEPH RAHEB  مدير   المقيد برقم قيد    181422   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2022 برقم ايداع   9820 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2022  بــ :  

3341 - ياسر صبري صلح عيسوي  مدير   المقيد برقم قيد    181456   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2022 برقم ايداع   10000 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

للسيد / ياسر صبرى صلح عيسوى مجتمعا مع توقيع لحد المديرين الخرين الحق فى التعامل باسم الشركة 

وذلك فى اجراء وابرام كافه العقود والمعاملت التجارية ضمن غرض الشركه وابرام جميع العقود والمشاركات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل والتعاقد مع موردين وعملء الشركة حق التوقيع مجتمعا 

لمديرين أثنين فقط دون تحديد فى كافة التعاملت البنكية واى نوع من المعاملت الماليه مع البنوك والمصارف 

الخاصه والعامه والهيئات الماليه كالسحب والتوقيع على الشيكات بدون حد اقصى وفتح وغلق الحسابات وفتح 

العتمادات المستنديه واصدار خطابات الضمان والفراج عن رأس مال الشركه ولهما حق التوقيع على عقود 

القروض والتوقيع على جميع عقود الرهن العقارى او الحيازى ولهما حق الرهن والقتراض من البنوك او اى 

جهات اخرى باسم الشركه وكذلك لهما حق التوقيع على كفالة النفس وكذلك كفالة الغير والتوقيع على عقود الشراء 

والبيع والعقارات والمنقولت والسيارات ولهما الحق فى شراء أى أصل من أصول الشركة أما فى حالة اليداع 

وإيداع الشيكات البنكية وطلبات كشف الحسابات البنكية يكون التوقيع منفردا لى من المديرين الثلثه وكذلك 

التوقيع )منفردا( لى منهم على جميع عقود اليجار وباسم الشركه ولغراض الشركه وحق التوقيع امام مصلحه 

الشهر العقارى وإثبات التاريخ وفسخ عقود اليجار وإصدار السجلت التجارية وجميع مكاتب التوثيق وامام جميع 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص الحق فى التعامل مع جميع الجهات 

الحكوميه والغير حكوميه وبالخص مصلحة الضرائب المصريه والغرف التجاريه ومكاتب السجل التجارى 

والهيئة العامة للتأمينات الجتماعيه ووحدات المرور والتراخيص ونيابات المرور والتحاد المصرى لمقاولى 

التشييد والبناء ولهم  الحق فى توكيل من يشاءوا فى كل او بعض ما ذكر

Page 1138 of 1274 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

3342 - هبه نبيل متياس سلــوانى  مدير   المقيد برقم قيد    142943   وتم ايداعه بتاريخ    2019-11-27 

برقم ايداع   50296 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير 

ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللمديرين منفردين او مجتمعين الحق فى 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها اما جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهم 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 والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك حق التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

والفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر   ولهم مجتمعين حق الفتراض والرهن والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض 

ما ذكر .

3343 - محمد عبد الرحمن محمد سالم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    181727   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2022 برقم ايداع   10937 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2022  بــ :  الموافقة بالجماع علي إعطاء 

حق الدارة و التوقيع للسيد / محمد عبدالرحمن محمد سالم - رئيس مجلس الدارة - و السيد  / بهاء محمد 

عبدالرحمن محمد سالم - نائب رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب - و السيد / علء محمد عبدالرحمن محمد 

سالم - عضو- و السيد / ضياء محمد عبدالرحمن محمد سالم  - عضو - مجتمعين أو منفردين - وذلك في التعامل 

بأسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم 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 

من وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهم  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 وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .  و للسيد / طارق 

على محمد حسين : مصرى :  الجنسية - تاريخ الميلد : 1976/1/10- رقم قومى : 27601100103031 - 

مدير اداري والممثل القانونى للشركه ومنحه السلطات التاليه : التعامل وتمثيل الشركه امام كافه الجهات الحكوميه 

والغير حكوميه وامام كافه الجهات القضائيه و اقسام الشرطه والتعامل مع كافه وحدات المرور في الترخيص 

والتجديد لكافه السيارات والدراجات البخاريه المملوكه للشركه وجميع اجهزه المدن الجديده وكافة دواوين 

المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانيه الجديده والتعامل مع الغرف السياحية ووزاره السياحه اداره ترخيص 

المحلت والمسئول عن استصدار التراخيص اللزمه للشركه باسمه وبصفته المسؤول والمدير الداري للشركه 

وفي جميع التعاقدات الخاصه بالشركه ومنها شركه الكهرباء وشركه المياه و شركه الغاز ووزارة التصالت 

المصرية )الشركه المصريه للتصالت وي (  و وزارة التموين ومكاتبها بجميع المحافظات ووزارة الصحة 

وجميع مكاتبها بجميع المحافظات ووزارة البيئة وكافة مكاتبها بجميع المحافظات والصندوق الجتماعي وادارة 

العلمات التجارية والدفاع المدني وغرفة الصناعات الغذائية وادارة التراخيص وجميع مكاتب وفروع البريد 

المصري والصرف الصحي وكافة دواوين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانيه الجديده ووزاره الثقافه )

المصنفات الفنيه (لستخراج رخصه المصنفات الفنيه باسمه ووزاره الداخليه اداره النظم والمعلومات )اداره 

الكاميرات ( والتعامل مع هيئه التنميه الصناعيه والهيئه القوميه لسلمه الغذاء والتعامل مع وزاره التنميه المحليه و 

جميع الحياء واستصدار التراخيص اللزمه للنشاط الخاص بالشركه معكافة الجهات الحكوميه والغير حكوميه 

وتمثيل الشركه امام مكاتب التامينات الجتماعيه ومكاتب العمل بجميع المحافظات و له حق التوقيع امام مكاتب 

التامينات الجتماعيه ومكاتب العمل وذلك بصفته مدير الداره و المدير المسؤول والمسؤول الفعلي المختص 

بالتعامل والتوقيع مع مكاتب التامينات الجتماعيه ومكاتب القوى العامله بجميع المحافظات  ويمثل الشركه امام 

كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه والتوقيع على كافه عقود اليجار الخاصه بالشركه وإثبات التاريخ عليها 

وتسجيلها امام الشهر العقاري . تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة
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3344 - ايمن محمد عصام عبد اللطيف ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    157057   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2020 برقم ايداع   49977 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2022  بــ :  للفرعين

3345 - محمد فتحى عبد التواب محمد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    182219   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2022 برقم ايداع   12130 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2022  بــ :  

3346 - نميرى ابراهيم محمد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    182219   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2022 برقم ايداع   12130 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2022  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة 

غير محدودة . يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة . وللمديران مجتمعان او منفرادن الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهما الحق 

فى التوقيع على عقود الشراء وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة  بالنقد او 

بالجل  ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها  ولهما  حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات و 

الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات واستصدار 

شهادات وخطابات الضمان ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجارية وكذلك لهما حق التوقيع على عقود التأسيس   و للمديران مجتمعان فقط حق القتراض والرهن وكذلك  

حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
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3347 - رومان دو ل مارتينيير Romain marie Machet de la Martiniere Henry  مدير   المقيد 

برقم قيد    48132   وتم ايداعه بتاريخ    22-09-2010 برقم ايداع   20655 تم التأشير فى تاريخ 

02-03-2022  بــ :  لفرع الشركة فى مصر وذلك مكان المدير السابق السيد محمد عجينة وإعطائه الصلحيات 

التالية : تمثيل الشركة إزاء الغير ولدي كافة الحكومات والوزارات والدارات والجمعيات العمومية - تمثيل الشركة 

خلل كل الجمعيات والجتماعات التي يمكن أن تشارك فيها بصفة مساهم أو حامل سند أوحصص أو أي صفة 

أخرى والتصويت وتوقيع كل مستندات الحضور والسجلت والمحاضر وقبول كل المهام والوكالت والتنازل عنها 

- تمثيل الشركة في إدارة وتسيير كافة الشركات والجمعيات والتجمعات والمشاركة في كافة الجتماعات 

والمداولت والتصويت والتوقيع على كافة أوراق الحضور والسجلت والمحاضر وقبول كافة المهام والتفويضات 

والتنازل عنها - القيام عند تأسيس وتشغيل الشركات أو الوكالت أو الفروع بكل المعاملت التي ينص عليها 

القانون والتنظيمات السارية المفعول - تعيين كافة وكلء الشركة وعزلهم وتحديد أتعابهم 8 - تأمين كافة وكلء 

الشركة وتسجيلهم في كافة صناديق التقاعد وهيئات الضمان الجتماعي وغيرها من الهيئات العامة أو الخاصة 9- 

تمثيل الشركه بشكل عام في كافة المور المتعلقة بالموطفين - عقد كافة التفاقيات وتوقيعها لسيما عقود الشراء او 

البيع أو اليجار أو تأدية الخدمة أو التعاون الصناعي؛ القيام بكافة العروض والصفقات وتعديلها والغائها - تلقي 

كافة المبالغ المستحقة للشركة وتسديد المستحقة عليها وإصدار كافة الشيكات؛ وإعطاء ايصالت بالمبالغ المتلقات؛ 

وتقديم سندات مخالصة لكافة السندات وتوجيه الحتجاجات لكل القيم غير المسددة عند استحقاقها والقيام بكافة 

التبليغات وإنجاز كافة المعاملت المطلوبة - إصدار كافة الوراق التجارية وتظهيرها وقبولها وتسديدها - فتح 

وتشغيل وإغلق كافة الحسابات البريدية والحسابات المصرفية ولدي مؤسسات الئتمانات, واليداع أو السحب 

وتظهير وتسديد وتحصيل كافة الحوالت أو الشيكات - أ( التفاوض والقيام بكل عمليات الخزينة ل سيما عن طريق 

السندات المالية العادية أو الجديدة سواء كانت باليورو أو بأي عملة أخرى مع التدخل حسب المقتضى في السواق 

المالية  ب( والتوقيع في هذا الطار على كافة التفاقيات والشروط والتأكيدات والتصريحات مع كافة المصارف أو 

الهيئات المالية ج( التفاوض والقيام بكل عمليات الخزينة والتوقيع على كافة التفاقات مع أية هيئة موضوعة تحت 

رقابة توتال أنرجي اس إي وذلك وفقا للمادة رقم L 233 -3 من قانون التجارة - سماع ومناقشة وإقفال وإيقاف 

كافة الحسابات مع تحديد المتبقي منها بالتراضي أو عبر المحكمة؛ ودفعها أو تلقيها؛ واعطاء إيصال أو مخالصة 

بالمبالغ المتلقات - قبول كافة الضمانات أو الكفالت التي يقدمها المدينون؛ وطلب كافة قيود الرهن العقاري 

والرهون التنازل عن كافة الحقوق والمتيازات سواء قبل الدفع أو بعده - التنازل أو التفويض أو نقل كافة الديون 

أو التنازل له أو التفويض له أو النقل له لكافة الديون مع ضمانات أو بدونها حسب السعار والشروط التي 

سيحددها تلقي المبلغ او دفعه اتخاذ الجراءات اللزمة في حال التخلف عن الدفع أو في حال وجود أي اعتراض  

- عند القيام بالجراءات المتعلقة بتجنب صعوبات تسديد الشركات بالتسوية الودية لهذه الصعوبات المذكورة اومن 

خلل مراجعة الحساب الجمالي للدين تصفية وتقديم كافة الديون والشتراك فى كافة جمعيات الدائنين ومناقشتها 

والمعالجة والتساهل وقبول كافة معايير الحماية - قبول كافة الدعاوي والتصرف والمثول أمام المحاكم والدوائر 

القضائية باسم الشركة في فرنسا وفي الخارج وإيجاد حل وسط والتسوية وتسمية المحكمين والخبراء ودفع كافة 

اليداعات المترتبة عن ذلك؛ تنفيذ كافة الحكام والقرارات والعقوبات بشتى الوسائل القانونية, وتقديم أي استئناف 

أو طعن - تقديم كافة القيود والتصاريح واليداعات إلى كافة المحاكم دوائر الوزارات, أو الهيئات القضائية أو 

الدارية, مع إصدار كل رأي قضائي وكل تصريح متعلق بالشركة بطلب من أي أخر كان - استئجار المحال 

والمباني حسب الكلفة والشروط التي يرتئيها وإتمام كافة أعمال وكالة الشغال المترتبة عليه. تغيير كافة عقود 

اليجار أو التنازل عنها أو فسخها, قبول كافة عقود اليجار وفسخها مع إعطاء الصلحية بإجراء كافة التنازلت - 

إتمام كافة العمليات العقارية بما فيها الكتساب والتصرف والتبادل وعقود البيع والخيارات وضمان الكفالت 

المتعلقة بهذه العمليات - القيام بكل طلبيات تصميم محال ومباني الشركة وشراء المفروشات والمعدات والمركبات 

بالضافة إلى صيانتها وتصليحها - إبرام العقود مع شركات النقل الجوي أو البحري أو البري بالضافة إلى كافة 

وكالت السفر؛ ودفع كافة فواتير وتكاليف النقل - القيام بكافة الشتراكات الضرورية لستخدام محال ومباني 

الشركة وبخاصة اشتراكات المياه والغاز والكهرباء والتكييف وخدمات التصالت - إجراء أو فسخ كافة بوليصات 

أو عقود التأمين المتعلقة بكل المخاطر على أنواعها, والتفاوض وغلق وايقاف كافة مبالغ التعويضات في حال 

وقوع كارثة وتلقيها واعطاء ايصالت بها - سحب الرسائل أو الطرود المضمنة الوصول من البريد أو غير 

المضمنة واعطاء سندات التخليص - سحب كافة الحزم والطرود والبضائع المختلفة من كافة مؤسسات النقل وتقديم 

سندات التخليص - سحب كافة البضائع المعدة للتسليم الجمركي؛ والقيام بكافة التصريحات واللتزامات وتوقيع كافة 
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المستندات المتعلقة بها. تخليص كافة الحقوق وطلب كافة العفاءات - توكيل كافة الصلحيات الخاصة بهذا المستند 

أو جزء منها لشخص أو أكثر من دون أن يعود ذلك بالضرر على وقف الصلحيات أو على استمرار الموكلين من 

العمل بشكل جماعي أو فردي, سحب كل من التفويضات المذكورة أعله أو جزء منها

3348 - محمد فاروق محمد الصفتى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    182474   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2022 برقم ايداع   13268 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2022  بــ :  

3349 - محمد عبد العزيز عبد الرحمن ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    182505   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-03-2022 برقم ايداع   13335 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2022  بــ :  تحديد صلحيات 

الدارة والتوقيع لمجلس الدارة لتصبح كالتالى :لى اثنين ) مجتمعين ( لكل من السيد / محمد عبد العزيز عبد 

الرحمن ابراهيم والسيد / صموئيل ابراهيم فارس جبران والسيد / اسامه محمد عواد شحاته والسيد / اسماعيل 

حسن ابراهيم فرج حق التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم , ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد 

أو بالجل ولهم حق توكيل اوتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر وجميع ماسبق بإسم الشركة ولمصلحتها ولى 

اثنين ) مجتمعين ( من السيد / صموئيل ابراهيم فارس جبران والسيد / اسامه محمد عواد شحاته والسيد / اسماعيل 

حسن ابراهيم فرج حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ولهم الحق في 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وكل ذلك بأسم الشركة وضمن 

أغراضها ولمصلحتهاولجميع مجلس الدارة ) مجتمعين ( حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات ولهم حق توكيل اوتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر وجميع ماسبق 

بإسم الشركة ولمصلحتها 0

3350 - وليد احمد حامد ابراهيم ابو

الخير  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    182562   وتم ايداعه بتاريخ    03-03-2022 برقم 

ايداع   13582 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2022  بــ :  

3351 - رياض سالم على احمد ادريس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    182562   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2022 برقم ايداع   13582 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2022  بــ :  ممثل عن شركة ايكاروس 

للصناعات النفطية )ش.م.ك.ك( - وعضو مجلس ادارة - ممثل عن شركة ايكاروس القابضة )ذات مسئولية 

محدودة ( - الموافقة علي تحديد اختصاصات مجلس الدارة لتصبح : يملك حق التوقيع 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 منفردين اومجتمعين   - ولمجلس 

الدارة 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 و 

المصارف من سحب و ايداع و فتح وغلق حسابات و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع 

علي الشيكات وصرفها والتوقيع على التحويلت البنكية و حق الفراج و السحب لراس مال الشركة المودع بالبنك 

و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والقتراض والرهن لصول 

الشركة و ممتلكاتها العقارية والسيارات ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم و كل 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 او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

3352 - خليل ابراهيم عبدا محمد عبدا  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    182562   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2022 برقم ايداع   13582 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2022  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

للسيارات الكهربائية the egyption company for electric vehicle )ش.ذ.م.م(

3353 - طارق محمد فاروق ابو العنين الحصرى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    182562   

وتم ايداعه بتاريخ    03-03-2022 برقم ايداع   13582 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2022  بــ :  

3354 - محمد شريف احمد ذكى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46026   وتم ايداعه بتاريخ    

24-06-1997 برقم ايداع   2412 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2022  بــ :  
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3355 - نحمده احمد علي الجمل  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46026   وتم ايداعه بتاريخ    

24-06-1997 برقم ايداع   2412 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2022  بــ :  

3356 - امير محمد وحيد جرانه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    46026   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-06-1997 برقم ايداع   2412 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2022  بــ :  استقالة

3357 - حازم محمد انور عبد الغنى عبد الجواد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46026   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-06-1997 برقم ايداع   2412 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2022  بــ :  

3358 - علء احمد هاني زهير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46026   وتم ايداعه بتاريخ    

24-06-1997 برقم ايداع   2412 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2022  بــ :  استقالة

3359 - شريف احمد زكي حامد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46026   وتم ايداعه بتاريخ    

24-06-1997 برقم ايداع   2412 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2022  بــ :  يكون حق الدارة و التوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للسيد / شريف احمد ذكي والسيدة / نحمده احمد علي الجمل )مجتمعين او 

منفردين( ولهما الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم و لهما الحق في القيام بجميع اعمال الدارة و تمثيل 

الشركة امام وزارة السياحة و الهيئة العامة للستثمار و الشهر العقاري و السجل التجاري و الغرفة التجارية و 

مصلحة الضرائب و وزارة القتصاد و هيئة التأمينات الجتماعية , وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و حق التوقيع علي 

عقود القتراض و الرهن باسم الشركة و لمصلحتها و كافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة و 

ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات باسم الشركة و لصالحها و لهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي و 

وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم و لهما حق قبض و دفع المبالغ وتوقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل , و لهما )مجتمعين أو منفردين ( حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

3360 - محمد ممدوح الشاذلى الشاذلى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    46026   وتم ايداعه بتاريخ    

24-06-1997 برقم ايداع   2412 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2022  بــ :  استقالة

3361 - ايمان عبدالمنعم عبدالفتاح محمد  مدير   المقيد برقم قيد    182844   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2022 برقم ايداع   14649 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة .  وللسيدة / ايمان عبد المنعم 

عبد الفتاح محمد -  منفرده- الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح الحسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن.   وللسيدة  / ايمان عبد المنعم عبد 

الفتاح محمد والسيدة / نسمة احمد مصطفى توفيق- مجتمعين او منفردين .   الحق فى التعامل باسم الشركة امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك بيع 

اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها   ولهم الحق فى وتعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 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 مما ذكر .
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3362 - نوال على محمد على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    182919   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2022 برقم ايداع   15001 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2022  بــ :  - وافق مجلس الدارة بالجماع 

على اضافة اختصاصات لرئيس الدارة على انه يحق لرئيس مجلس الدارة منفردا ابرام كافة العقود والمشارطات 

و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل وحق القتراض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و ايداع و التوقيع على 

الشيكات وفتح الحسابات بالبنوك واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل فى جميع البنوك 

والمصارف باسم الشركة و لصالحها و له حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .  يملك حق 

التوقيع على معاملت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهد ات من مجلس 

الدارة وللمجلس الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين 

او مجتمعين . مع مراعاه سلطات التوقيع .

3363 - حسين محمود سويلم سليم  مدير   المقيد برقم قيد    182991   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-10 

برقم ايداع   15423 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2022  بــ :  للنشاط الرياضى

3364 - هانى سمير فكرى اسكندر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    182991   وتم 

ايداعه بتاريخ    10-03-2022 برقم ايداع   15423 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2022  بــ :  صلحيات 

مجلس الدارة : يحق لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا 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 واصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع كافة المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع كافة السندات الذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله الحق فى الصلح والقرار والنكار والبراء وله حق توكيل وتفويض الغير 

فى كل او بعض ما ذكر.
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3365 - اشوك كومار Ashok Kumar Chaturvedi  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    183022   

وتم ايداعه بتاريخ    10-03-2022 برقم ايداع   15502 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2022  بــ :  قــرر 

مجلس إدارة الشركة الموافقة على منح السيد/ سانجاي تيكو, عضو مجلس الداره , الحق في تمثيل الشركة 

والتعامــــــل باســــمها وضمن أغراضها أمام جميـــــع الجهات الحكومية والغير حكوميـــــة والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخــــاص بكافة أشكالهم, وله الحق فى التوقيع على عقود القروض والمستندات المتعلقه بها 

بالنيابه عن الشركه وعلى سبيل المثال لالحصر عقود الرهن العقارى والتجارى وكافه مستندات الضمان المتعلقه 

بعقود القروض وله كذلك الحق فى اتخاذ الجراءات اللزمه لتسجيل عقود الرهن المختلفه امام المصالح الحكوميه 

ومنها على سبيل المثال لالحصر مكاتب الشهر العقارى والتوثيق ومامورياتها ومكتب توثيق البنوك ومصلحه 

السجل التجارى وله الحق فى تمثيل الشركه امام كافه الجهات الحكوميه والجهات الداريه والمصالح الحكوميه 

ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق بمختلف مامورياتها وله فى هذا الشان الحق  فى التوقيع على محاضر التصديق 

وكافه المستندات الخاصه بتعاملت الشركه وتقديم الطلبات والتوقيع عليها وكذا اللتماسات والمذكرات وتسليم 

واستلم المستندات والعقود الرسميه والعرفيه والحضور امام مصلحه الضرائب ومامورياتها   تمثيل الشركه 

والعمل نيابه عنها امام جميع الوزارات والمصالح الحكوميه والقطاع العام والخاص فى جمهوريه مصر العربيه 

بما فيها الهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه لسوق المال وهيئه التنميه الصناعيه وايه هيئات 

حكوميه او خاصه اجمال وكذلك تعيين الموظفين والعاملين بالشركه وابرام العقود معهم والتصديق على وتحديد 

مرتباتهم ومكافاتهم ومده تعيينهم وتمثيل الشركه امام هيئه التامينات الجتماعيه ومكاتب العمل والتعامل امام 

البنوك والمصارف نيابه عن الشركه ويكون لهم حق التوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وغلقها وخزائن الودائع 

باسم الشركه والسحب واليداع فى كافه الحسابات البنكيه الخاصه باسم الشركه وابرام عقود التوزيع والخدمات 

والصيانه والتليفونات نيابه عن الشركه وكذلك تعديلها فى جمهوريه مصر العربيه وابرام عقود استئجار العقارات 

للشركه وابرام عقود شراء وبيع السيارات لصالح الشركه والتوقيع على عقود التصديقات ذات الصله ووتجديد 

رخص السيارات وتسليم واستلم اللوحات المعدنيه وله كذلك الحق فى التصرف نيابه عن الشركه بكافه التصرفات 

ومنها على سبيل المثال ل الحصر الشراء واليجار والرهن وايجار عقارات الشركه المنقوله والتوقيع على 

محاضر التصديقات الخاصه بها امام مصلحه الشهر العقارى والتوثيق بكافه مامورياتها ومكاتبها وابرام العقود 

بكافه انواعها وتنفيذها بالنيابه عن الشركه وكذلك له الحق فى تعيين او الحتفاظ بالمحاسبين او اى محام او 

مستشار يعتبر تعيينه ضروريا لعمليات الشركه اوحمايه مصالح الشركه وله الحق فى التوقيع على عقود القتراض 

والرهن ومحاضر التصديقات الخاصه بها نيابه عن الشركه امام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه ومنها 

على سبيل المثال لالحصر مصلحه الشهر العقارى والتوثيق وله الحق الرهن  وكذلك تفويض السيد/ سانجاي 

تيكو, عضو مجلس إدارة , فــــي التوقيع علي كافة المستندات اللزمة لتــــــــأسيس الشركات وله, علي سبيل 

المثال ل الـــــــحصر, الحق في التوقيع علي عقود تـــــــأسيس الشركات والنظام الساسي لها والتوقيـــــــــع أمام 

مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على كافه المستندات والنماذج ومحاضر التصديق وكذلك الـــــــــتوقيع علي 

وإصدار كافة التوكيـــــــلت الخاصة بتأسيس الشركات لصالح وكلء المؤسسين وله الحق في توكيل أو 

تفويــــــض الغير في كل أو بعض ما ذكر, هذه السلطات بالضافة الي السلطات الخاصة به والمذكورة بالسجل 

التجاري للشركه وكافه ماورد من صلحيات للسيد سانجاى تيكو له الحق منفردا فى استعمالها واستخدامها على 

النحو السالف ذكره ويحتفظ اعضاء مجلس الداره بكافه الصلحيات الممنوحه لهم سلفا والوارده تفصيل فى 

السجل التجارى للشركه وتمثيل الشركة امام القضاء والمحاكم لرئيس مجلس الدارة
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3366 - عبدا عبد الباقى عبد الوهاب عبد

 الباقى  مدير   المقيد برقم قيد    183131   وتم ايداعه بتاريخ    14-03-2022 برقم ايداع   15919 تم 

التأشير فى تاريخ 14-03-2022  بــ :  يكون للمدير منفردا , كافة السلطات المقررة لدارة الشركة والتعامل 

باسمها , وذلك  فيما عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركة في هذا النظام أو قانون الشركات  أو لئحته التنفيذية - 

ويمثل المدير الشركة امام القضاء والغير - ويكون المدير مسئولً عن إدارتها امام مؤسسها وللمدير منفردا الحق 

في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق 

الحسابات والفراج عن راس المال والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

3367 - إيهاب محمد عادل دالتي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    183140   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2022 برقم ايداع   15947 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2022  بــ :  -  له حق التوقيع علي 

معاملت الشركة وتعهداتها وكل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , 

ويمثل رئيس مجلس الداره الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أوالقانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وله 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 واستصدار شهادات و خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف والتوقيع علي 

الشيكات والفراج عن رأس المال وحق والقتراض والرهن وكذلك له حق أصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين و عزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وله الحق فى شراء استثمارات فى شركات اخرى باسم الشركة 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

3368 - غسان فضة GHASSAN FADDA  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    183154   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-03-2022 برقم ايداع   16038 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2022  بــ :  لرئيس مجلس الداره 

السيد / غسان فضه والعضو المنتدب السيد / صلح محمد جمال صلح حتاته مجتمعين او منفردين حق التعامل 

باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كل ذلك باسم الشركه ولصالحها وتوقيع العقود 

التجاريه والتعامل مع السجل التجارى والغرف التجاريه وهيئه التامينات الجتماعيه  ووزاره التصالت السلكيه و 

السلكيه والجمارك والشهر العقارى والتعامل مع الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات وكل ذلك باسم 

الشركه ولصالحها وكذلك لهم حق التصديق والحضور امام مكاتب الضرائب ومأموريتها والقرار والتصالح 

والنكار والطعن ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم 

الشركه ولصالحها , ولهم حق توكيل وتفويض فى كل او بعض ما ذكر .   اما فيما يخص التعامل مع البنوك و 

المصارف من سحب وايداع وتحويل وفتح حسابات وتوقيع على شيكات هذا للسادة / غسان فضه رئيس مجلس 

الداره و السيد / صلح محمد جمال صلح حتاته العضو المنتدب والمدير المالى للشركه يتطلب توقيعات اتنين 

منهم مجتمعين فقط .  وفيما يخص المعاملت الماليه من سحب وتحويل تتعدى قيمتها 250000 جنيه مصرى ) 

مائتان وخمسون الف جنيه مصرى لغير ( يجب توقيع رئيس مجلس اداره والعضو المنتدب و المدير المالى 

مجتمعين .  وفيما يخص المعاملت القانونيه الخرى من رهن او بيع عقارات واصول ثابته للشركه او الحصول 

على قروض او تسهيلت مصرفيه يجب موافقه مجلس الداره . -   تفويض السيد / غسان فضه رئيس مجلس 

الداره والسيد / صلح محمد جمال صلح حتاته العضو المنتدب للشركة مجتمعين أو منفردين في الفراج عن 

راس المال الشركه من بنك اسكندريه

Page 1146 of 1274 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

3369 - محمود امين امين سرور الديرى  مدير   المقيد برقم قيد    369   وتم ايداعه بتاريخ    1998-01-03 

برقم ايداع   4 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2022  بــ :  مسئول للشركة

3370 - هشام احمد عبد الحميد طه  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    183229   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2022 برقم ايداع   16516 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2022  بــ :  و يمثل شركة مواصلت مصر 

Mwasalat Misr ش.م.م

3371 - محسن اسماعيل محمد صبره  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    183229   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2022 برقم ايداع   16516 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2022  بــ :  ممثلً عن شركة مواصلت 

مصر Mwasalat Misr  )ش.م.م (

3374 -  صبري عبداللطيف حسين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    183229   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2022 برقم ايداع   16516 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2022  بــ :  ويمثل شركة التحاد العربى 

للنقل البرى والسياحه سوبر جيت ش.م.م - تمت الموافقة على تصديق بتحديد حق التوقيع وصلحيات مجلس 

الدارة ليصبح كالتالي:-  )1( اللواء أ.ح / صبري عبداللطيف حسين على أيوب - رئيس مجلس الدارة ممثلً عن 

شركة / التحاد العربي للنقل البرى والسياحة سوبر جيت )ش.م.م( - والسيد / هشام أحمد عبدالحميد طه نائب 

رئيس  مجلس الدارة ممثلً عن شركة / مواصلت مصر Mwasalat Misr -  مجتمعين في التعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم و في التعاقد و إبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة و 

ضمن أغراضها و في التوقيع على النواحى الداخلية للشركة. )2( اللواء أ . ح/ صبري عبداللطيف حسين على 

أيوب  - رئيس مجلس الدارة ممثلً عن شركة / التحاد العربى للنقل البرى و السياحة سوبر جيت  )ش.م.م( - و 

Mwasalat  السيد / هشام أحمد عبدالحميد طه نائب رئيس مجلس الدارة ممثلً عن شركة / مواصلت مصر

Misr )ش.م.م( , مجتمعين فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف في سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات 

وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان  "حق القتراض والرهن وضمان وكفالة الغير باسم 

الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك 

حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمعدات واللت 

باسم الشركة ولصالحها و دفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وتصريف أعمال الشركة والتعامل 

باسمها والتوقيع على كافة العقود البتدائية والنهائية بالبيع والشراء والبدل والتبرع للعقار والمنقول والتصرف في 

كافة أصول الشركة والتوقيع على عقود التعديل والتوقيع على عقود تأسيس الشركات و تعديلها و التخارج منها و 

تصفيتها و فسخها  و لهما الحق في تأسيس الشركات بكافة أنوعها و تعديلها و إشهارها و التخارج منها أمام الهيئة 

العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقاري و الغرفة التجارية و 

مصلحة الضرائب و مأموريتها و الهيئة العامة للتأمينات الجتماعية  ولهما الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى 

كل أو بعض ما ذكر.  )3(  اللواء أ . ح /صبرى عبداللطيف حسين على أيوب  - رئيس مجلس الدارة ممثلً عن 

شركة / التحاد العربى للنقل البرى و السياحه سوبر جيت  )ش.م.م( " رئيس مجلس إدارة " و السيد / هشام أحمد 

عبدالحميد طه نائب رئيس مجلس الدارة ممثلً عن شركة / مواصلت مصر Mwasalat Misr )ش.م.م( , 

مجتمعين لهما الحق فى تعيين عدة مديرين أو وكلء مفوضين و أن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين 

أو مجتمعين . )4( اللواء أ . ح / صبرى عبداللطيف حسين على أيوب  - رئيس مجلس الدارة ممثلً عن شركة / 

التحاد العربى للنقل البرى و السياحه سوبر جيت  )ش.م.م( " ممثل عن الشركة أمام القضاء . )5( اللواء أ. ح / 

صبرى عبداللطيف حسين على أيوب  - رئيس مجلس الدارة ممثلً عن شركة / التحاد العربى للنقل البرى و 

السياحه سوبر جيت   )ش.م.م( " - له الحق  منفرداً فى التعامل مع البنوك و التوقيع على الشيكات و السحب و 

اليداع فى حدود مبلغ و قدره )100000 جنيها ( )مائة الف جنيها مصرى ( و فيما أقل من ذلك , و فيما يزيد 

عن هذا المبلغ )100000 جنيها ( )مائة الف جنيها مصرى ( لرئيس مجلس الدارة و لنائب رئيس مجلس الدارة 

مجتمعين
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3375 - احمد مصطفى محمد العصار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    183327   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2022 برقم ايداع   16839 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2022  بــ :  تكون صلحيات التوقيع عن 

الشركه على النحو التالى - يمثل رئيس مجلس الدارة الشركه أمام القضاء - ويكون حق التوقيع عن الشركه 

للمهندس / أحمد مصطفى محمد العصار )رئيس مجلس الدارة( منفرداً فى التعامل والتوقيع على عقود التسهيلت 

الئتمانية والقروض وخطابات الضمان والرهن والسندات الذنية والكمبيالت وكل ذلك باسم الشركه وضمن 

أغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية وحق التعامل باسم 

الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل 

التجارى والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه ووزاره القوى العامله  ومصلحه الشهر العقارى والتوثيق 

وكذلك حق التوقيع على عقود شراء وبيع السيارات وترخيص وتجديد السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور 

وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقاريه والراضى والمنقولت وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن وكفاله الغير وذلك باسم 

الشركة ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع 

وشراء السهم أمام شركات تداول الوراق الماليه والبورصه المصريه وحق التوقيع على عقود اشتراك الشركة 

فى تاسيس الشركات الخرى والتوقيع على عقود تعديل أوإندماج اوإنقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقارى 

والهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه 

وكذلك له الحق فى توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر . التعامل مع البنوك والمصارف من السحب 

واليداع والتوقيع على كافة الحسابات البنكية والشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف بأسم الشركة يكون توقيع أول للمهندس /  أحمد مصطفى محمد 

العصار )رئيس مجلس الداره( أو اللواء / السيد إبراهيم السيد الحبال )العضو المنتدب( مجتمعاً مع اى من التوقيع 

الثانى السيد/ علء شوقى فرج ا على أحمد )عضو مجلس الداره( أو السيد الستاذ / هشام على محمود خليفه )

مصرى الجنسيه – بطاقه رقم قومى 26106040102591 – تاريخ الميلد 1961/6/4 )المدير المالى(.

3376 - علء رجب هنداوى هنداوى شلبى  مدير   المقيد برقم قيد    183406   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-2022 برقم ايداع   17214 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2022  بــ :  يمثل المديران  الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهما مجتمعين  أو منفردين فى هذا الصدد فى أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها 

فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة و للمديران مجتمعين او 

منفردين  الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع  الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهما الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة و 

تحديد مرتباتهم وأجورهم   وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق  قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر وللسيد/ علء رجب هندواى هنداوى 

شلبى منفرد التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال 

والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف  واما حق بيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات  والمنقولت وكل ذلك 

بأسم الشركة وضمن اغراضها يكون بعد موافقه الجمعية العامة.

3377 - عمار مصطفي كامل مصطفي  مدير   المقيد برقم قيد    183406   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-2022 برقم ايداع   17214 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2022  بــ :  

3378 - رمضان احمد سيد احمد قشقوش  مدير   المقيد برقم قيد    183406   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-2022 برقم ايداع   17214 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2022  بــ :  ) استقالة (
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3379 - وجيه حموده مرسي حموده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3425   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-2000 برقم ايداع   1200 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2022  بــ :  - يملك حق التوقيع 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 منفردين او 

مجتمعين . ولرئيس مجلس الدارة حق التوقيع والسحب والفراج عن راس المال المودع بالبنك وللسيد /وجيه 

حمودة مرسي حمودة رئيس مجلس الدارة منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات والقروض والتسهيلت الئتمانية وفتح وغلق 

الحسابات وكافة التفاقات والتوقيع علي المستندات والوراق الخاصة بالجهات التية / الهيئة العامة للرقابة المالية 

علي الصادرات والواردات . والهيئة العامة للتنمية الصناعية . ومصلحة الجمارك . وجميع البنوك . ووزارة 

الصحة ومصالحها . ووزارة التموين ومصالحها . وجهاز 6 اكتوبر . وهيئة الستثمار . ومصلحة التسجيل 

التجاري . وشركات التصالت . وادارة الدفاع المدني . ووزارة البيئة . ووزارة الصناعة والتجارة بما فيه السجل 

الصناعي ورخصة التشغيل وكذلك اجراءات البيع والتنازل والرهن والوكالة والكفالة والتوقيع علي الشيكات 

وصرف الموال . والتصرفات القانونية ولسيادته حق بيع وشراء اصول الشركة المادية والمعنوية لنفسه وللغير 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح العتمادات المستندية .والحسابات والسحب واليداع وكافة صور 

التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال للشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضـها 

وكذلك له منفردا الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وامام 

كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وكذلك في الصلح والقرار والنكار والبراء والطعن والتنازل في جميع 

التصرفات والقضايا امام مصلحة الشهر العقاري منفردا . وله منفردا الحق في توكيل المحامين والمحاسبين وتعين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية . وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

3380 - كريم محى الدين مصطفى ملش  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    183815   وتم 

ايداعه بتاريخ    24-03-2022 برقم ايداع   19251 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2022  بــ :  تشكيل مجلس 

الدارة وتحديد اختصاصاته والتى تستمر خمس سنوات - يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل 

شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة, وللمجلس الحق في أن يعين عدة 

مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.  للمهندس/ كريم محى 

الدين مصطفى ملش - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفرداً تمثيل الشركة أمام القضاء و تمثيل الشركة 

أمام الغير وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام كافة الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاعالخاص, وللمهندس / كريم محى الدين مصطفى حسن ملش والستاذ / إبراهيم فاروق 

إبراهيم محمد سلم - عضو مجلس الدارة المنتدب للشئون المالية مجتمعين أو منفردين اتخاذ الجراءات اللزمة 

للتوقيع على عقود تعديل الشركة وكافة الطلبات والوراق والمستندات أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة 

والهيئة العامة للرقابة المالية, وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي والبورصة المصرية, ومصلحة 

الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري والغرف التجارية ومصلحة الضرائب العامة والقيمة المضافة بجميع 

أنواعها وجميع مأمورياتها وهيئات وزارة الستثمار, وكذلك التوقيع نيابة عنها بصفة عامة أمام جميع الجهات 

سالفة الذكر, وكذلك استلم وتسليم والتوقيع على جميع الوراق الخاصة بالسجل التجاري والشهر العقاري 

والعلمات التجارية والتأمينات الجتماعية واتحاد الغرف الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات ومصلحة الجمارك, ومكاتب العمل ومكاتب تراخيص العمل, وجميع إدارات المرور, وشركات 

وادارات الكهرباء والغاز والتليفونات. كما لهم الحق في تمثيل الشركة أمام جميع البنوك وكافة فروعها وفتح وغلق 

الحسابات البنكية لدى جميع البنوك والتعامل عليها وطلب إصدار دفاتر الشيكات و الحق في السحب واليداع 

وتحويللكمبيالت والشيكات والتحويلت البنكيةوكافة المعاملت البنكية التى تخص العمل اليومى للشركة و تيسير 

سير العمل اليومى كما لهم حق التوقيع  مجتمعين فقط  على عقود الرهن و القرض و التسهيلت البنكية و التوقيع 

على عقود بيع وشراء الصول الثابتة و المشاركات للنفس و للغير ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر.
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3381 - ابراهيم فاروق ابراهيم محمد سلم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    183815   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2022 برقم ايداع   19251 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2022  بــ :  للشئون المالية

3382 - حاتم احمد السيد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    183815   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2022 برقم ايداع   19251 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2022  بــ :  

3383 - محمد سيد رضوان عبد ا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    183832   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2022 برقم ايداع   19312 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2022  بــ :  - للسيد محمد سيد رضوان 

عبدا - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب - يملك حق التوقيع على المعاملت الشركة وتعهداتها كل شخص 

مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة 

مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين .  وللسيد / رئيس 

مجلس الدارة منفردا حق التوقيع والسحب والفراج عن رأس المال الشركة المودع في البنك  وله الحق فى 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير حكومية والقطاع العام والقطاع 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 وله منفردا حق الرهن 

والقتراض من البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له منفردا حق التوقيع على 

عقود الشراء والبيع و الرهن والتنازل لكافة اصول و ممتلكات الشركة العقارية والراضي والسيارات للنفس 

والغير و انهاء كافة اجراءات التسجيل والبيع والتنازل امام الشهر العقاري وكافة المصالح والهيئات الحكومية باسم 

الشركة ولمصلحتها  وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم و حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات والتى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر 

.

3384 - محمد ممدوح محمد فتحي عباس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    183836   وتم 

ايداعه بتاريخ    24-03-2022 برقم ايداع   19335 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2022  بــ :  قرر مجلس 

الدارة بالجماع الموافقة على منح 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 أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين- 

للسيد/ محمد ممدوح محمد فتحي عباس - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفرداً تمثيل الشركة أمام القضاء, 

والتوقيع منفرداً عن الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وأمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة بكافة فروعها والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد 

المركزي ومصلحة الشهر العقاري ومصلحة الجمارك ومصلحة السجل التجاري ومصلحة الضرائب والهيئة العامة 

للرقابة على الصادرات والوردات وهيئة 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 الــذكر وقطاع العمال العام 

والخاص وكذلك له حق التوقيع عن الشركة في الشراء والبيع والرهن لكافة أصول الشركة من أراضي ومباني 

واللت ومعدات وسيارات واليجار والستئجار والقراض والقتراض بإسم الشركة كما له حق التوقيع على 

جميع أنواع المعامـلت المالية أمام البنوك والتسهيلت الئتمانية و إستصدار خطابات الضمان وفتح العتمادات 

المستندية وفتح وغلق الحسابات بكافة أنوعها والسحب من هذه الحسابات وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل كما له الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.
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3385 - هانى عبد العزيز محمود عبد الرحيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    183836   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-03-2022 برقم ايداع   19335 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2022  بــ :  وللسيد/ هاني 

عبدالعزيز محمود عبدالرحيم – عضو مجلس الدارة منفرداً الحق في تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية وأمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة بكافة فروعها والبورصة المصرية والهيئة العامة 

للرقابة الماليـة وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي ومصلحة الشهر العقاري ومصلحة الجمارك 

ومصلحة السجل التجاري ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوردات وهيئة التنمية 

الصناعية والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية وفروعها ومكاتب العمل ووزارة الكهرباء وكافة شركاتها وشركات 

الغاز وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك, وكذلك له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة.

وللسيد/ هاني عبدالعزيز محمود عبدالرحيم  – عضو مجلس الدارة مجتمعاً مع السيد/عمر أحمد رجا محمد –مدير 

مالي- الحق في التوقيع على المعامـلت المالية أمام البنوك وإستصدار خطابات الضمان وفتح العتمادات 

المستندية والسحب من حسابات الشركة لدى البنوك والمصارف وعمل التحويلت البنكية بحد أقصى 500 ألف 

جنية مصري أو ما يعادلها بالعملت الجنبية كإجمالي المعاملت شهرياً.  ولهم الحق في توكيل الغير في كل أو 

بعض ما ذكر.وللسيد/ عمر أحمد رجا محمد –مدير مالي- الحق في فتح وغلق الحسابات بكافة أنوعها والتوقيع 

على المعامـلت المالية أمام البنوك والسحب من حسابات الشركة لدى البنوك والمصارف وعمل التحويلت البنكية 

بحد أقصى 100 ألف جنية مصري أو ما يعادلها بالعملت الجنبية كاجمالي المعاملت شهرياً وله الحق في 

توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

3386 - جاسر السيد ابراهيم السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    183840   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2022 برقم ايداع   19347 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2022  بــ :  - تفويض كل من ا/جاسر السيد 

ابراهيم السيد رئيس مجلس الدارة , ا/ احمد محمد النبوي محمد نائب رئيس مجلس الدارة , مجتمعين أو منفردين 

في:التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والتوقيع نيابة عن الشركة علي عقود تأسيس وتعديل الشركات بكافة 

انواعها  والشتراك في الشركات والتوقيع علي كافة الطلبات امام الهيئة العامة للستثمار والشهر العقاري والهيئة 

العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والسجل التجاري وشركة مصر المقاصة والقيد واليداع المركزي 

والبورصة ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات  والهيئة العامة للتنمية الصناعية 

وحق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من فتح وغلق الحسابات ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر وتفويض رئيس مجلس الدارة مجتمعا مع نائب رئيس مجلس الدارة أو أحد العضاء في السحب 

من حسابات الشركة والتوقيع على الشيكات التي تتعلق بمعاملت الشركة ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل 

بعض أو بعض ما ذكر .

 - 3387

طارق مصطفى ابراهيم سالم 

مرعي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    183988   وتم ايداعه بتاريخ    28-03-2022 برقم ايداع   

19892 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2022  بــ :  

3388 - وليد محمد ابراهيم سنطباي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    183988   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2022 برقم ايداع   19892 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2022  بــ :  

3389 - كريم احمد حسن محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    183988   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2022 برقم ايداع   19892 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2022  بــ :  

3390 - تامر محمد سعيد أحمد متولي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    183988   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2022 برقم ايداع   19892 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2022  بــ :  

3391 - عباس محمد إسماعيل عفان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    183988   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2022 برقم ايداع   19892 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2022  بــ :  

3392 - احمد جلل احمد جمال الدين محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    183988   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-03-2022 برقم ايداع   19892 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2022  بــ :  
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3393 - عادل محمد فتحي اسماعيل فرج  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    183988   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2022 برقم ايداع   19892 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2022  بــ :  اعادة تشكيل اول مجلس ادراة 

للشركة - تحديد صلحيات الدارة والتوقيع عن الشركة ليصبح كالتي : على ان يكون للسيد / عادل محمد فتحي 

إسماعيل رئيس مجلس الدارة والسيد / أشرف السيد محمد رشاد العضو المنتدب مجتمعين في التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة في عقد الشركة للجمعية العامة أو 

مجلس الدارة - ولهما الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم بما في ذلك عقود التخارج والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والتعامل نيابة عن الشركة وأسمها أمام الهيئة العامة 

للستثمار وشركة مصر المقاصة والقيد واليداع المركزي والبورصة المصرية والهيئه العامة للرقابة المالية 

والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري وجهاز تنمية التجارة الداخلية والتحاد المصري للتأمين ولهم 

مجتمعين في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر - ولهم حق التوقيع مجتمعين عن الشركة لدى البنوك 

والمصارف في السحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وحق القتراض والرهن بأسم الشركة ولمصلحتها وكافة الصور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها ولهم الحق في تسجيل هذه العقود والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية 

والرهن والقتراض أمام البنوك والشهر العقاري ولهم الحق مجتمعين في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم الحق مجتمعين في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وبيعها وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل 

وتمثيل الشركة أمام الشهر العقاري وادارات المرور ولهم الحق مجتمعين في توكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر كما يبقى سلطات التوقيع لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب للشركة كما هو دون تعديل - 

ملحوظة : على الشركة مراعاة العرض على الجمعية العامة العادية للتصديق وعلى الشركة مراعاة سلطات التوقيع 

الواردة بالسجل التجاري والنظام الساسي للشركة علما بان حق التصالح مع الغير من صلحيات رئيس مجلس 

الدارة فقط بحكم المادة )31( من النظام الساسي للشركة وعلى الشركة مراعاة حكم المادة )94( من القانون رقم 

159 لسنة 1981 بشأن عقود المعاوضة على ان تكون من خلل جمعية عمومية عادية للختصاص

3394 - اشرف السيد محمد رشاد حسن  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    183988   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2022 برقم ايداع   19892 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2022  بــ :  

3395 - احمد ابراهيم على  عيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    183988   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2022 برقم ايداع   19892 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2022  بــ :  

3396 - عبدالرحمن على عبدالرحمن على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184028   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-03-2022 برقم ايداع   20090 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2022  بــ :  يمثل السيد / 

عبدالرحمن علي عبدالرحمن وبصفته رئيس مجلس الدارة الشركة  في علقتهما مع الغير  ولرئيس مجلس الدارة 

منفردا  في هذا الصداد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها . ولرئيس مجلس الدارة منفردا حق 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات في كافة جميع البنوك  واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل 

مع البنوك والمصارف وكذلك باسم الشركة وضمن اغراضها - وللسيد /  رئيس مجلس الدارة منفردا الحق في 

التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في 

تعيين وعزل مستخدميه ووكلء الشركة لتحديد مرتبتهم 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 التوقيع علي عقود تاسيس الشركات وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر ) منفردا( - كما له حق كفالة الغير وذلك بما ل يضر بمصلحة الشركة , والحق في التوقيع علي 

عقود تأسيس الشركات وتعديلها وإصدار توكيلت التاسيس  وله في ذلك أوسع السلطات - ولرئيس مجلس الدارة 

تمثيل الشركة امام الغير والندماج في الشركات الخريوالمشاركه فيها وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر ) منفردا (
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3397 - لبنى عبدالعزيز حافظ شكرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184061   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2022 برقم ايداع   20189 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2022  بــ :  تصحيح الخطاء المادى الوارد 

فى اسم السيدة / لبنى عبد العزيز حافظ  حيث ورد فى عقد التاسيس / لبنى عبد العزيز حافظ  السكرى وصحنه  

لبنى عبد العزيز حافظ  شكرى

3399 - محمد عبدالمحسن اسماعيل محمد  مدير   المقيد برقم قيد    184074   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2022 برقم ايداع   20263 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللسيد/ أحمد عبدالحميد محمد 

سعد والسيدة/شيماء أحمد محمد أحمد حسنين, والسيدة / نوران أحمد عبدالحميد محمد سعد منفردين أو مجتمعين 

حق تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق والهيئة العامة  

للستثمار ومصلحة الضرائب المصرية)الضرائب العامة-ضرائب المبيعات-ضرائب القيمة المضافة( والهيئة 

العامة للتامينات الجتماعية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وسجل الوكلء التجاريين 

والصناعيين والغرف التجارية والسجل التجاري وجميع المواني والمطارات والجمارك والبنوك وإبرام العقود 

والمستندات الخاصة بالشركة .  وللسيد / أحمد عبدالحميد محمد سعد منفرداً حق شراء وبيع كافة أنواع السيارات 

واللت والمعدات والخامات والمهمات والراضي والعقارات بإسم الشركة ولصالحها, وكذلك فتح وغلق 

الحسابات بإسم الشركة وسحب المبالغ الخاصة بالشركة والتوقيع علي الشيكات والتوقيع علي عقود تاسيس 

الشركات التي تساهم فيها الشركة والتوقيع علي عقود القتراض والرهن من البنوك وفي إستلم وتسليم المستندات 

الرسمية وغير الرسمية من وإلي الجهات الحكومية وغير الحكومية.  وللسيدة / شيماء أحمد محمد أحمد حسنين 

والسيد/ محمد عبدالمحسن اسماعيل محمد مجتمعين حق التوقيع علي الشيكات ومنفردين في تحصيل وصرف 

الشيكات الخاصة بالشركة .وتفويض السيد/ حسام سمير أحمد محمد مندوب تحصيل الشركة في تحصيل وصرف 

الشيكات الخاصة بالشركة .  وللسيد/ خالد مصطفي محمد العدلي مدير مسئول عن أعمال التخليص الجمركي .

3487 - دخول 3 شركاء موصيين مذكورين بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    154645   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2020 برقم ايداع   33755 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

3488 - محمد محمد عبد المنعم الجلد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    186414   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2022 برقم ايداع   27439 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

3489 - هانى السيد حمد ا عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    186414   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2022 برقم ايداع   27439 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  مديرين للفرع

3490 - محمد صالح عبده صالح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    72165   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2014 برقم ايداع   5303 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  خروج

3491 - عزام صالح عبدة عزام  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    72165   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2014 برقم ايداع   5303 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  خروج

3492 - عبده صالح عبده عزام  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    72165   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2014 برقم ايداع   5303 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  خروج

3493 - حسام الدين شهاب رياض ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    72165   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2014 برقم ايداع   5303 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  
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3398 - محمد مصطفى محمد زكى السركى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184061   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-03-2022 برقم ايداع   20189 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2022  بــ :  تكون صلحيات 

وسلطات التوقيع عن الشركة للسيد / محمد مصطفى محمد زكى السركى رئيس مجلس الدارة وللسيد/ وليد حمدى 

على عوضين   نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  مجتمعين او منفردين - ولهم في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وتمثيل الشركة امام القضاء 

وإبرام كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والقتراض بضمان العتمادات أمام البنوك والقتراض والتعاقدات 

الصول والسيارات والعقارات  والحق فى شراء السهم واستبدال الوراق المالية والسهم والسندات وصرف 

كوبانتها وبيعها والتوقيع على عقود شراء السهم  والتوقيع على المحررات المطلوب لها صحة توقيع من البنوك 

وموجهة الى البنوك او اى جهة حكومية او اى جهة اخرى فى جمهورية مصر العربية وتمثيل الشركة أمام السجل 

التجارى والغرفة التجارية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والدفاع المدنى والحريق  وهيئة المطابع 

الميرية  والتوقيع على كافة المستندات والطلبات الخاصة بشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزى وتمثيل 

الشركة امام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز والمصرية للتصالت وشركات خدمات المحمول 

والنترنت وتمثيل الشركة والتوقيع عنها امام وزارة الداخلية بكافة القطاعات والدارات والمصالح التابعة لها  

وادارة التراخيص بها وقطاع مصلحة المن العام  ووزارة الدفاع )القوات المسلحة ( والهيئات التابعة لها وتمثيل 

الشركة امام الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى وفتح الحسابات بالبنوك واليداعات والسحب من البنوك 

وجميع العمال المصرفية وقبض و سحب المبالغ منها والتوقيع     علي الشيكات الصادرة من الشركة وطلب 

التسهيلت المصرفية و الئتمانية و القتراض من البنوك وفتح وغلق الحسابات البنكية باسم الشركة و فتح 

العتمادات المستندية و خطابات الضمان وتعديلها و التحويلت بين البنوك المختلفة  والتوقيع على عقود الرهن 

والقرض والشطب والبدل والمقايضة وحق المتياز وشطبه وتقديم الضمانات  لذلك والشتراك في تأسيس 

الشركات والتوقيع على عقود تاسيس الشركات بكافة انواعها والتعديلت اللزمة      والتوقيع على عقود الندماج 

والتوقيع على عقود التعديل  والشتراك والمساهمة فى شركات اخرى داخل جمهورية مصر العربية وخارجها  

وحق التوقيع والتصديق على العقود البتدائية والنهائية نيابة عن الشركة امام مصلحة الشهر  العقارى ومكاتب 

التوثيق وكافة الجهات المعنية فى عملية الشراء عن الشركة وباسمها بصفة عامة سواء عقار او منقول والتوقيع 

عن الشركة على صكوك الضمان لصالح الغير والتوقيع عن الشركة على كافة التعاقدات واومر التوريد والسناد 

مع كافة المصالح الحكومية والجهات الدارية والهيئات العامة وهيئات وشركات قطاع العمال العام والخاص 

وحق الصدار والتوقيع على العروض الفنية والمالية والتجارية ايا كان قميتها والعملة المحددة لها والتوقيع على 

جميع المستندات واجراءات التأسيس وابرام التعاقدات مع الغير سواء البتدائية او النهائية والحق فى شراء كافة 

المقومات المادية والمعنوية بالشركة الحق فى تمثيل الشركة امام جميع المكاتب والقطاعات والمامورية التابعة 

لوزارة المالية والضرائب بمختلف ما فيها والتوقيع على عقود العمل وجميع النماذج والمستندات الخاصة بمكاتب 

العمل والهيئة القومية للتامينات الجتماعية ومديرية القوى العاملة ووزارة شؤن   الهجرة و لهم حق توكيل الغير 

في كل أو بعض ما سبق ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عده مديرين أو وكلء مفوضين وان يكون لهم الحق 

ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين - علما بان بيع اصول الشركة من خلل جمعية
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3400 - صافى عنتر وهبه ضبيش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184164   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2022 برقم ايداع   20624 تم التأشير فى تاريخ 30-03-2022  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره ولمجلس 

الداره الحق فى فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه مجتمعين 

او منفردين - ولرئيس مجلس الداره السيد / صافى عنتر وهبه ضبيش – وعضو مجلس الداره السيده / ريم  

صافى عنتر وهبه ان يكون لهم مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص وجميع الوزارات  وحق الداره وحق التوقيع 

على كافة انواع العقود الداخليه والخارجيه وعقود التعديل وفتح العتمادات المستنديه والتسهيلت البنكيه وحق 

تعيين او عزل موظفى ووكلء ومستخدمى الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه  وابرام جميع العقود والرهن وحق القتراض من البنوك 

وحق تاسيس الشركات  والندماج فى شركات اخرى وادارتها المختلفه  وتمثيل الشركه امام الشهر العقارى 

والسجل التجارى والغرف التجاريه والهيئه العامه   للستثمار وجميع الهيئات  ومصلحة الضرائب بجميع شعبها 

وحق ابرام عقود المشتريات والمناقصات والمزايدات وحق التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات والمنقولت 

باسم الشركه ولصالحها  والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان  وحق الفراج عن راس المال  ويمثل رئيس مجلس 

الداره الشركه امام القضاء والمحاكم ولهم حق توكيل او تفويض  الغير فى كل او بعض ما ذكر

3401 - مهاب محمد سامى صديق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    184310   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2022 برقم ايداع   21100 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2022  بــ :  

3402 - امير مصطفى ابراهيم عمران  مدير فرع   المقيد برقم قيد    184333   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2022 برقم ايداع   21158 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2022  بــ :  للفروع

3403 - عصام محمد عبدالعظيم طه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    183292   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2022 برقم ايداع   16727 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2022  بــ :  

3404 - طرجم بن سلمه بن ملهى بن سعيدان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184555   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-04-2022 برقم ايداع   22060 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2022  بــ :  - له الحق منفرداً في 

تمثيل الشركة امام القضاء -

3405 - اسماء محمد عبد الفتاح محمد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184555   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-04-2022 برقم ايداع   22060 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2022  بــ :  

 - 3406

رضا إبراهيم إبراهيم محمد رجب  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184555   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2022 برقم ايداع   22060 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2022  بــ :  -  له الحق منفرداً في التعامل 

باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وأمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتعامل مع الموردين والموزعين وتوقيع 

العقود الخاصة بهم وشراء المعدات واللت  وكذا التوقيع على التفاقيات الخارجية, وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال وطلب تحويل العملت 

وإصدار دفاتر وتغيير العملة والتحويلت البنكية وله الحق منفرداً في التوقيع على عقود القتراض والرهن لصالح 

البنوك للغير وصرف والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وشراء أصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت والئتمانات البنكية وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها 

وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذينة والتجارية وإبرام والتوقيع على كافة العقود واتخاذ كافة الجراءات 

الخاصة بالئتمانيات البنكية والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل 

الغير في كل أو بعض ما ذكر

3407 - ماجد سعيد عبدا محمد  تحميل   المقيد برقم قيد    105531   وتم ايداعه بتاريخ    2017-05-14 

برقم ايداع   17207 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2022  بــ :  شريك موصى - تخارج

3408 - دخول شريك موصى مذكور بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    105531   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2017 برقم ايداع   17207 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2022  بــ :  
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3409 - ميكل نبيل عزيز فهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    184631   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-04-2022 برقم ايداع   22382 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2022  بــ :  وله كافة الصلحيات 

للدارة الشركة و يمثل الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وله الحق فى 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم . وفى التعامل مع جميع البنوك والمصارف سحب وايداع وفتح حسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها . والحق فى التوقيع على عقود الشراء والرهن لصول الشركة وممتلكتها العقارية 

والسيارات باسم الشركة ولصالحها و الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وله ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق التوقيع على 

عقود الشتراك فى تاسيس الشركات والتوقيع على تعديل عقد الشركة امام مصلحة الشهر العقارى وذلك بموافقة 

الجمعية العامة غير العادية وله حق الفراج عن راسمال الشركة من البنك وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل 

او بعض ما ذكر .

3410 - جمعية جنات الخلود الخيرية  مدير   المقيد برقم قيد    142050   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2019 برقم ايداع   47062 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2022  بــ :  ويمثلها الدكتوره / زينب عمر 

الفاروق امين علوب بصفتها - رئيس مجلس ادارة الجمعية - ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محدده - يمثل 

المديرين : 1- جمعية جنات الخلود الخيرية - ويمثل الجمعيه الدكتوره/ زينب عمر الفاروق امين علوب بصفتها - 

رئيس مجلس ادارة الجمعيه 2- السيد/ يحيي عبد المنعم مصطفي قطر الشركة في علقتها مع الغير ولهما في هذا 

الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة  او القانون او 

لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه - وللمديرين مجتمعين فقط الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل 

الشركة امام القضاء وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح  وغلق حسابات والفراج 

عن رأس المال القتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول 

الشركة ومتتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و أجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ  وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

3411 - يحيي عبد المنعم مصطفي قطر  مدير   المقيد برقم قيد    142050   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2019 برقم ايداع   47062 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2022  بــ :  

3412 - اسامه محمود محمود النجار  مدير   المقيد برقم قيد    184663   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-12 

برقم ايداع   22555 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2022  بــ :  

3413 - محمود عبد العظيم خليل محمد اللهوني  مدير   المقيد برقم قيد    184663   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2022 برقم ايداع   22555 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2022  بــ :  

3414 - مجدي ابراهيم احمد بلطة  مدير   المقيد برقم قيد    184663   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-12 

برقم ايداع   22555 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2022  بــ :  

Page 1156 of 1274 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

3415 - هايدى مجدى ابراهيم بلطه  مدير   المقيد برقم قيد    184663   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-12 

برقم ايداع   22555 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقاتها مع الغير و 

لهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ بها 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . و للسيد / أسامة محمود محمود النجار و السيد 

/ محمود عبد العظيم خليل محمد اللهوني و السيد / مجدي ابراهيم احمد بلطه مجتمعين أو  منفردين  الحق في  

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم  ولهم الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم الرهن 

و كذلك لهم مجتمعين أو منفردين حق التوقيع  علي عقود  الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات و المنقولت و كل ذلك بأسم الشركة و لصالحها وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من 

سحب و ايداع و فتح و غلق  و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و حق التوقيع علي الشيكات و 

كل ذلك بأسم الشركة و لصالحها  ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر . و للمديرين مجتمعين فقط حق التوقيع علي عقود القتراض و 

الرهن و كذلك لهم مجتمعين فقط حق التوقيع  علي عقود البيع و الشراء لصول الشركة  وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات و المنقولت . و للسيدة / هايدي مجدي ابراهيم بلطه ادارة الشون الصيدلنية فقط بالشركة 

.

3416 - شريف عبدالعزيز عبدالسلم طولن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184771   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-04-2022 برقم ايداع   23475 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2022  بــ :  اعطاء صلحيات 

للسادة اعضاء مجلس الدارة كما يلي - يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة و تعهداتها كل شخص بمفوض 

بالتوقيع علي هذه المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او 

وكلء مفوضين و ان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين و للسيد / شريف عبد العزيز عبد 

السلم طولن رئيس مجلس الدارة و السيد / ابراهيم نور عبد المنعم البيومي عضو مجلس اللدارة مجتمعين او 

منفردين الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 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 و غلق حسابات و الفراج عن راس المال و التوقيع علي الشيكات و استصدار خطابات و شهادات 

الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و لهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي و وكلء 

الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها و كما ان لهم منفردين او مجتمعين الحق 

في التوقيع علي عقد الشراء لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت و لهما حق 

قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية والتجارية و ابرام كافة العقود و 

المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهما حق توكيل او تفويض الغير في كل 

او بعض ما ذكر ولهم الحق في التوقيع علي شهادات الخبرة امام الشهر العقاري و الحق في التوقيع علي عقود 

تاسيس الشركات بكافة انواعها ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ول يكون حق التوقيع 

علي عقود القتراض و الرهن و اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت ال بعد 

موافقة الجمعية العامة للشركة
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3417 - محمد نصر شمس الدين على بدران  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    185336   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-04-2022 برقم ايداع   24134 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2022  بــ :  - تفويض كلً من 

السيد / محمد نصر شمس الدين علي بدران والسيد / كريم عمرو محمود بركه والسيد /  عمرو محمد مامون عبد 

الفتاح  لي اثنين منهم مجتمعين وذلك لتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في إدارة عقود التسهيلت والتعامل 

والتوقيع أمام البنوك والمصارف المصرية والجنبية والسحب واليداع  والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات البنكية والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة لفتح الحسابات الوسيطة  والرهن والقتراض والتوقيع 

على كافة عقود التسهيلت البنكية واصدار خطابات وشهادات الضمانات والعتمادات المستندية والتحويلت 

البنكية وفي التصرف في المبالغ المودعة في الحساب أيا كانت طبيعتها بما في ذلك المبالغ المودعة بغرض 

التأسيس وتقديم والضمانات والتوقيع على شرط التحكيم المتضمن في أي عقد والتوقيع نيابة عن الشركة في كل أو 

بعض ما ذكر وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر. والتوقيع نيابة عن الشركة على الوراق الخاصة بشركة 

المجموعة المالية للسمسرة فى الوراق المالية والمجموعة المالي هيرميس القابضة من نموذج تحديث وفتح وغلق 

الحسابات. والتوقيع نياية عن الشركة على الوراق الخاصة بشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي 

والبورصة والتوقيع نيابة عن الشركة في كل أو بعض ما ذكر وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

3418 - اسامة محمد محمد الصغير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6935   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2005 برقم ايداع   383 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2022  بــ :  منح السيد / اسامه محمد محمد 

الصغير بطاقة رقم 25601011401536 ذات الصلحيات الممنوحة للسيد المهندس / ابراهيم رشدى محلب 

محمد ابراهيم كما هى واردة بالسجل التجارى فى حالة غيابة

3419 - ربيع محمد ابراهيم حامد  مدير   المقيد برقم قيد    185749   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-18 

برقم ايداع   24154 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2022  بــ :  

3420 - محمد احمد احمد بركات  مدير   المقيد برقم قيد    185749   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-18 

برقم ايداع   24154 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2022  بــ :  مجتمعين او منفردين ويباشر المديرين وظائفهم 

لمدة غير محدوده .

3421 - محمد محمد السيد ابراهيم ابو حجر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    185779   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-04-2022 برقم ايداع   24276 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2022  بــ :  القرار الول : تعين 

السيد/ محمد محمد السيد ابراهيم ابو حجر رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب لشركه مجموعه النخيل 

للستثمارات الصناعيه وله جميع الصلحيات القانونية منفردا بصفته وله الحق بالتعامل مع كافة البنوك بالسحب 

واليداع والشراء والتعامل فى كافة الهيئات العامة والحكومية بصفته رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب

3422 - كلود ماكسميليان بيرسون  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21788   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2006 برقم ايداع   20553 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2022  بــ :  اعادة تجديد الثقة فى مجلس 

الدارة

3423 - لويس برونو هيرناندز  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21788   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2006 برقم ايداع   20553 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2022  بــ :  استقالة
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3424 - ممدوح مصطفى محمود عبدالموجود  مدير   المقيد برقم قيد    185815   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2022 برقم ايداع   24483 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2022  بــ :  المديرون وظائفهم لمدة غير 

محددة - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة . وللسيد / ممدوح مصطفى محمود عبدالموجود 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 رأس المال وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .وللسيد / محمد الحاج عبدالنبى عبدالعزيز محمد 

على منفردا حق الدارة الفنية عن الشئون الصيدلنية وما يخص نشاط الدوية فقط .

3425 - محمد الحاج عبد النبى عبد العزيز محمد على  مدير   المقيد برقم قيد    185815   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2022 برقم ايداع   24483 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2022  بــ :  

3426 - اسلم عادل احمد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    182802   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-08 

برقم ايداع   14576 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2022  بــ :  للشركة و مدير الفرع - يمثل المدير الشركة في 

علقتها مع الغير وله منفردآ في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتوقيع والتعامل بأسمها فيما عدا ما 

أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير الحق في التعامل بأسم الشركة 

ولصالحها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وإدارات 

التراخيص بكافة أشكالهم والمصنفات الفنية ووزارة الثقافة والدارة العامة للتراخيص الفنية والغذية والحماية 

المدنية ووزارة السياحة والمحاكم وأقسام الشرطة وشرطة السياحة والمحاكم بكافة درجاتها والسجل التجاري 

والغرفة التجارية والضرائب العامة وضرائب القيمة المضافة والمبيعات والهيئة العامة للستثمار وإيداع محاضر 

الجمعيات لدى الجهات المعنية بما في ذلك الهيئة العامة للستثمار والشهر العقاري والغرفة التجارية ونقابة 

المحامين والتأشير بمضمونه في السجل التجاري والتوقيع أمام الشهر العقاري والتوثيق. والمدير مسئول مدنيآ 

وجنائيآ عن أعماله وأعمال تابعيه . وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر وكل ذلك بأسم الشركة 

ولصالحها . للشريك السيد / ريمون ثروت خليل حنا ) منفردآ من دون المديرين ( التعامل بأسم الشركة مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وأيداع وفتح وغلق حسابات والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات وإستصدار 

شهادات الضمان والبيع للنفس وللغير وكافة التصرفات في أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركة وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذونية والتجارية وأبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل 

ويكون له حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها .

 - 3427

محمد حسن محمد دره  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    185907   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-20 

برقم ايداع   25033 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2022  بــ :  ممثل عن شركة الشركة الهندسية للنشاء و 

التعمير ش .م.م  - تفويض السيد/ محمد حسن محمد درة - رئيس مجلس الدارة  والسيد/ احمد غريب فاضل 

دردير العضو المنتدب ) منفردين( فى التوقيع عن الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية  وشراء 

الصول وإبرام العقود والتوقيع على كافة الصفقات والمعاملت التى تدخل ضمن غرض الشركة  والسحب 

واليداع  والتحويل والتوقيع على الشيكات من البنوك والفراج عن راس المال  وتقديم طلبات الستكمال والزيادة  

وفتح وغلق الحسابات من البنوك  والتوقيع أمام جميع الجهات الحكومية الرسمية والغير الرسمية والتوقيع على 

العقود البتدائية والنهائية وتاسيس وتعديل الشركات  ولها حق تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر ولهما 

مجتمعين  حق القتراض والرهن وتقديم الضمانات للبنوك
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3428 - عمرو محمد يسرى عبد الحميد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    185910   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2022 برقم ايداع   25193 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2022  بــ :  اعتماد تشكيل مجلس الدارة 

وتحديد سلطاته - لرئيس مجلس الدارة السيد / عمرو محمـد يسرى عبدالحميد صالح عطال منفردا الحق فى 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص وله حق الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت والتوقيع 

على عقودها وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله حق التعامل مع جميع الـبنوك والـمصارف من سحـب 

وايـداع والتوقـيع على الشيكـات وفـتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض باسم 

الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وله حق ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله حق تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد  

كافة السندات الذنية والتجارية وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

3429 - امنيه حلمى السيد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    185910   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2022 برقم ايداع   25193 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2022  بــ :  

3430 - فينيرا كاجيروفا VENERA  KAGIROVA  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    185910   

وتم ايداعه بتاريخ    21-04-2022 برقم ايداع   25193 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2022  بــ :  

3433 - محمود صالح عبده حامد  مدير   المقيد برقم قيد    185993   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-24 

برقم ايداع   25533 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محددة - 

يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم  مجتمعين 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 

الحق في التعامل باسم الشركة ولصالحها 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 واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على 

الشيكات وحق القتراض والرهن والكفالت وحق كفالة الغير وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم 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 

التوقيع على عقود تأسيس الشركات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض مع ذكر وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها

3434 - ادهم جميل بندارى محمد ابو جديله  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186051   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-04-2022 برقم ايداع   25804 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2022  بــ :  صلحيات أعضاء 

مجلس الدارة لتصبح كالتالي . لرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة مجتمعان او من يقوم بتفويض 

عنهما                التوقيع علي عقود الموظفين والعماله وتوكيل السادة المحامين امام المحاكم والتعامل مع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع علي عقود الشراء والتعاقدات بكافة أنواعها مع العملء والموردين 

وشراء أصول الشركة ولرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين او من يقوم 

بتفويض عنهم . فتح الحسابات والتوقيع علي الشيكات والمعاملت البنكية بانواعها . اما التوقيع علي عقود الشركة 

والتوقيع علي عقود الرهن والقتراض فيكون ذلك بتفويض وموافقة الجمعية العامة العادية . تمثيل الشركة امام 

القضاء لرئيس مجلس الدارة
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3431 - احمد محمد ثروت السعيد اسماعيل  مدير عام   المقيد برقم قيد    185961   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2022 برقم ايداع   25388 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2022  بــ :  تحديد سلطات واختصاصات 

وصلحيات تمثيل الشركة على النحو التالي : أولً: لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب )منفرداً( الحق فى 

تمثيل الشركة أمام الغير وأوسع السلطات لدارة الشركة والتوقيع والتعامل نيابة عنها أمام كافة الجهات والهيئات 

الحكومية وغير الحكومية والوزارات والشركات دون حصر و كافة السلطات والصلحيات اللزمة للدارة الفعلية 

واليومية للشركة في حدود غرض الشركة واهدافها ومتابعة سير العمل اليومي وتمثيل الشركة - على سبيل المثل 

وليس الحصر - امام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة بكافة قطاعاتها ووزارة التصالت وتكنولوجيا 

المعلومات والجهاز القومي لتنظيم التصالت وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومكتب حماية حقوق 

الملكية الفكرية والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجارى والمطابع الميرية والهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك ومصلحة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومكاتب 

الشهر العقارى ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وإدارات ووحدات ونيابات المرور والتحاد المصري 

لمقاولي التشييد والبناء ومكاتب العمل وهيئة التأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب بمأموريتها المختلفة وسجل 

الوكلء التجاريين وإدارة العلمات التجارية والنماذج الصناعية وبراءات الختراع وامام شركات الغاز والكهرباء 

والمياه والشركة المصرية للتصالت وكافة الوزارات والمحافظات والحياء ومجالس تنمية المدن الجديدة والتوقيع 

على عقود تأسيس الشركات والنظمة الساسية واستخراج كافة التراخيص الخاصة بنشاط الشركة وكذلك 

تراخيص او تصاريح العمل نيابة عن الشركة وفتح وغلق ملفات التأمينات الجتماعية والتوقيع عليها باسم وبالنيابة 

عن الشركة والحق في التوقيع علي كافة عروض وعقود واتفاقيات واوامر إسناد العمال اللزمة لمباشرة الشركة 

لعمالها أو لنشاطها أو المكملة او المرتبطة بها بما في ذلك عقود الشراكة مع الغير وتمثيل الشركة امام مكاتب 

التوثيق ومأموريات الشهر العقاري وادارات ووحدات المرور ونيابات المرور وإصدار التوكيلت الخاصة 

بالقضايا امام الشهر العقاري والحق في تعيين وفصل العاملين والتوقيع على عقود العمل وإنهائها وكذلك تحديد 

اجورهم ومكافأتهم والحوافز وتحديد سلطات وصلحيات موظفي الشركة وتقديم الطلبات والقرارات والتعهدات 

والتوقيع عليها وتقديم جميع الوراق واستلمها واتخاذ ما يلزم لكل ما سبق وتوكيل أو تفويض الغير او أياً من 

اعضاء مجلس الدارة في كل أو بعض ما ذكر. ثانياً: لمدير عام الشركة كافة السلطات والصلحيات اللزمة 

للدارة الفعلية واليومية للشركة في حدود غرض الشركة وأهدافها بما ليتعارض مع ما جاء في النظام الساسي 

للشركة وتمثيل الشركة امام محتلف الجهات الرسمية والغير رسمية والتوقيع علي كافة العقود والتفاقات اللزمة 

لمباشرة الشركة لنشطتها وأغراضها وتعيين العاملين اللزمين لسير العمل والتوقيع علي عقود عملهم وانهائها 

وكذلك تحديد اجورهم ومكافأتهم والحوافز. ثالثاً: للسيد/ ايمن سعد سعد محرم والسيد/ صلح ابراهيم غبر 

صليب )مجتمعان( الحق في شراء الصول الثابتة وذلك باسم ولصالح الشركة والمثول امام جميع الجهات 

الحكومية الرسمية والغير رسمية والتوقيع على عقود الشراء او البيع امام الشهر العقاري والتوثيق ولهما مجتمعان 

الحق في توكيل أو تفويض الغير او أياً من أعضاء مجلس الدارة في كل أو بعض ما ذكر. رابعاً: لي عضو من 

أعضاء المجموعة )أ( وهم: 1- السيد/ ايمن سعد سعد محرم 2- السيد/ صلح ابراهيم غبر صليب  3 - السيد / 

أحمد محمد ثروت السعيد إسماعيل 4 - السيد/ ايهاب اميل شنوده دميان - مجتمعاً - مع أي عضو من أعضاء 

المجموعة )ب( وهم: 1- السيد/ نادر فوزي الياس غبر 2- السيدة/ سارة توفيق عبد الجواد قنديل: الحق في 

تمثيل الشركة أمام البنوك لفتح وغلق الحسابات البنكية والفراج عن رأس المال وحق التعامل مع البنوك والسحب 

واليداع والتحويلت والتوقيع علي الشيكات والسندات الذنية والكمبيالت وصرفها والقتراض والتوقيع على 

عقود القرض والتسهيلت الئتمانية والتوقيع علي حساب جاري مدين باسم الشركة وتقديم الضمانات اللزمة لذلك 

وطلب استصدار خطابات الضمان البنكية باسم الشركة لدي البنوك و الحق في شراء او بيع الصول التشغيلية )

آلت ومعدات(.

3432 - عمر عبدا عبدالعظيم مطاوع  مدير   المقيد برقم قيد    185993   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2022 برقم ايداع   25533 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2022  بــ :  
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3435 - نجلء محمد اسعدان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186064   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2022 برقم ايداع   25866 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2022  بــ :  تكون أختصاصات السيدة / 

نجلء محمد أسعدان – رئيس مجلس الدارة – والسيد / أحمد محمود عثمان أحمد - 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 / 

أحمد محمود عثمان أحمد )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 .

3436 - السيد صبرى منصور نصر  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186064   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2022 برقم ايداع   25866 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2022  بــ :  

3437 - احمد محمود عثمان احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186064   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2022 برقم ايداع   25866 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2022  بــ :  

3438 - آلء سيد حسنين شاهين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186064   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2022 برقم ايداع   25866 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2022  بــ :  
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3439 - علء الدين عثمان زكى عثمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186079   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2022 برقم ايداع   26015 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2022  بــ :  الموافقة والتصديق بالجماع 

على تحديد اختصاصات مجلس ادارة الشركة على النحو التالى : ان يتولى السيد /  علءالدين عثمان زكى عثمان 

رئيس مجلس الدارة - تمثيل الشركة امام القضاء وان يتولى السيد / محمد يوسف محمد على عامر العضو 

المنتدب تمثيل الشركة امام  كافة الجهات الحكومية والهيئات والدارات الحكومية او القطاع العام او القطاع 

الخاص ومجلس الوزراء والوزارات وخاصة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الثار ووزارة السياحة وهيئة 

تنشيط السياحة وهيئة التنمية السياحية ووزارة الزراعة واستصلح الراضى بكافة المديريات التابعة لها وهيئة 

التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز استخدمات اراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء 

ووزارة الرى والموارد المائية وحماية النيل والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة 

للتأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب والشهر العقارى وكافة مأموريتها ومصلحة الجمارك والتحاد المصرى 

لمقاولى التشيد والبناء وبورصتى القاهرة والسكندرية وشركة مصر للمقاصة والحفظ المركزى والهيئة العامة 

للرقابة على الصادرات والواردات وادارات المرور وتسجيل العلمات التجارية وتمثيل الشركة امام مكاتب 

اليرادات الداخلية ومكاتب وزارة الماليــة ومؤسسة الضمان الجتماعي والدارات التابعة لوزارة العمل ووزارة 

الصحة بكافة مكاتبها والغرف التجارية والصناعية ومكتب السجل التجاري ومرفق المياه وشركات توزيع الكهرباء 

وشركات التصالت والسلطات المحلية والبلديات والشركات الخاصة والسفارات والشخاص أو الجهات المعنية 

ويكون بموافقة مسبقة من مجلس الدارة حق الشراء للعقارات وغيرها باسم الشركة ولغراض الشركة وشراء 

الستثمارات بكافة أنواعها وشراء السهم وقبض الثمن وحق التصرف فيها وإبرام وتوقيع وإلغاء تنفيذ عقود 

التأجير التمويلى والتأجيرالتشغيلى وجميع العقـود الصادرة بإسم ولصالح الشركة والتى تتعلق بنشـاط الشـركة  

وكذلك سحب وايداع الشيكات - وللعضو المنتدب الحق فى التوقيع على كافة عقود الوحدات ويكون التوقيع على 

عقود الوحدات وفقا لخطة البيع التى يصدر بها قرار من مجلس الدارة ووفقا للسعار وطرق السداد التى يحددها 

المجلس - كما يكون للعضو المنتدب الحق في تعيين الموظفين وانهاء علقة العمل معهم وتحديد اجورهم بعد 

موافقة لجنة شؤن العاملين التى يصدر قرار بتشكيلها واختصاصتها من مجلس الدارة وليجوز لة ابرام عقود 

العمل ال بعد عرضها على اللجنة سالفة الذكر - وللعضو المنتدب الشراف الكامل على اعمال البناء والتشيد وكافة 

العمال النشائية التى تقوم بها الشركة ويكون مسؤل مسؤلية كاملة عن كافة هذه العمال بما فيها المسؤلية المدنية 

والجنائية كذلك متابعة أعمال الشركة لدى الجهات المختصة والجهات المشار إليها للحصول على الوثائق اللزمة 

ذات العلقة والموافقات والتراخيص وكتابة الرد على الرسائل ومراجعة الملفات ذات العلقة والقيام بصفة عامة 

بتنفيذ وإبرام وتوقيع كافة الوثائق اللزمة أو المور أو العمال المتعلقة بسلطاته الممنوحة له بموجب هذا 

التفويض وحضور الجتماعات واللجان وفقاً لهذه الوكالة وتحصيل ودفع الموال والتعويضات المتعلقة بهذا 

التفويض - واستلم كافة العائدات أو دفع كافة اللتزامات فيما ليجاوز مبلغ )مائة الف جنيها مصريا( وليجوز لة 

التصالح في اى اقامة  الدعوى القضائية او التصالح اوالتنازل عنهاالبعد موافقة مسبقة من مجلس الدارة - ويكون 

سيادته مسؤل امام كافة الجهات الحكومية عن تصرفات الشركة - وله الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما 

ذكر على ان يكون التفويض كتابيا - ان يكون حق التوقيع لدى البنوك والمصاريف على حسابات التحصيل و 

شيكات حسابات الصرف و التحويلت البنكية على النحو التالى : 1- السيد / علء الدين عثمان زكى عثمان رئيس 

مجلس الدارة 2- السيد / محمد يوسف محمد على عامر )بحد اقصى ثلثون مليون جنيه( - وتكون اى زيادة عن 

الحد القصى وكذلك الصول بتفويض وموافقة مسبقة من مجلس الدارة مع تفويض كل من السيد الستاذ / علء 

الدين عثمان زكى عثمان رئيس مجلس الدارة والسيد الستاذ/ محمد يوسف محمد على عامر فى التوقيع على 

عقود التسهيلت الئتمانية وشيكات القطع وخطابات الضمان وعقود التاجير التمويلى والقتراض والرهن - 

وتمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة فقط

3440 - مزاحم على اللجى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    181439   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-17 

برقم ايداع   9971 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2022  بــ :  
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3441 - احمد ماجد حسنى محمد السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186143   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2022 برقم ايداع   26328 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2022  بــ :  - تفويض المهندس/ احمد ماجد 

حسني محمد السيد - رئيس مجلس إدارة والمهندس / عمر صبحي محمد مهني خليل - العضو المنتدب ) مجتمعين 

او منفردين ( فى التوقيع أمام البنوك على فتح وغلق الحسابات وسحب وإيداع كافة المبالغ لدى البنوك باسم 

الشركة والتوقيع على الشيكات والتوقيع على المستندات والكمبيالت والسندات الذنية وغيرها من التصرفات 

المالية و التجارية , ولهما الحق فى ابرام كافة العقود وعقود البيع والشراء والصفقات والمشارطات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل , ولهم الحق في التوقيع عن 

الشركة على عقود تأسيس الشركات والتعامل مع الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة 

المالية والسجل التجارى و الشهر العقارى ومصلحة الضرائب والتامينات الجتماعية و الغرفة التجارية واتحاد 

الصناعات وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية , ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض 

صلحياتهما .

3442 - محمد جمال جوده عطية خميس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186165   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2022 برقم ايداع   26357 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2022  بــ :  تعديل الصفة - يمثل رئيس 

مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة و عضو مجلس الدارة المنتدب للشركة في علقتها مع الغير ولهم 

الحق منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها ف?ما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد 

الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  ولرئيس مجلس الدارة الشركة ونائب رئيس مجلس الدارة 

و عضو مجلس الدارة المنتدب الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة 

على الصادرات والواردات والجمارك ولة منفردين بكافة الصلحيات والختصاصات ولرئيس مجلس الدارة 

ونائب رئيس مجلس الدارة و عضو مجلس الدارة المنتدب وهى أن يكون لة الحق فى شراء سيارات الشركة 

وكذا التوقيع على عقود شراء السيارات امام كافة الجهات الحكومية و الشهر العقارى وان يكون لة اوسع السلطات 

فى ذلك وذلك لتحقيق غرض الشركة وصالحها وكذا فى كافة انواع التعامل مع البنوك من سحب وايداع وفتح 

العتمادات المستندية والتوقيع عليها وكل ذلك بأسم الشركة أمام جميع البنوك المصرية ولة الحق فى التنازل عن 

القضايا ومنح التسهيلت الئتمانية للعملء والوكلء ولة كافة الصلحيات مطلقة دون قيد أو شرط وكذلك التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع على الشيكات و الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على 

عقود الشراء وممتلكاتها العقارية وله الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات وفى  تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وشراء كافة 

السندات الذنية التجارية وابرام جميع العقود والشركات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل 

ولة حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والعقارات والراضى والتوقيع على تلك العقود أمام 

مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ولرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة وعضو مجلس الدارة 

المنتدب حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء 

مفوضين وأن يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين 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

3443 - محمد محمود على سلمه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    186165   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2022 برقم ايداع   26357 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2022  بــ :  

3444 - نوال الحسينى العرابى عوف  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186165   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-04-2022 برقم ايداع   26357 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2022  بــ :  تعديل الصفة

3445 - محمد عبدالمنعم جوده عطيه خميس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186165   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-04-2022 برقم ايداع   26357 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2022  بــ :  المنتدب
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تيمور شريف فؤاد ابوالخير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186186   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2022 برقم ايداع   26419 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2022  بــ :  ممثلعن  شركة  انفينتى باور 

هولدينج بى في )ذ.م.م( Infinity Power Holding B.V - أن يكون للسيد رئيس مجلس الدارة الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات والهيئات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم ولهم الحق في إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات والتي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل 

وفي التعامل باسم الشركة في تأسيس الشركات والتوقيع على عقود تأسيس الشركات والدخول باسم الشركة 

كمساهم أو عضو من أعضاء مجلس الدارة في الشركات وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر 

- أن يكون حق التوقيع عن الشركة أمام البنوك والتعامل معها وفتح وغلق الحسابات والسحب واليداع وإصدار 

الشيكات والتحويلت وإصدار وإلغاء خطابات ضمان والعتمادات المستندية ومستندات الشحن وإقرارات القيمة 

الجمركية الخاصة بمصلحة الخارجية المصرية طبقاً للتي : المجموعة )أ( : 1- السيد/ تيمور شريف فؤاد أبو 

الخير 2- السيد/ محمد عبد الرحيم هاشم شحاته 3- السيد/ محمد جلل الدين محمد رجب - المجموعة )ب( : 1- 

السيد/ أحمد تاج السر حامد ملة 2- السيد/ إبراهيم إبراهيم Ibrahim Ibrahim ويجب لصحة التوقيع بخصوص 

فتح وغلق الحسابات والسحب واليداع وإصدار الشيكات والتحويلت وإصدار وإلغاء خطابات ضمان والعتمادات 

المستندية بدون حد أقصى وجود توقيع من مجموعة )أ( وتوقيع من مجموعة )ب( مجتمعين ويجب لصحة التوقيع 

بخصوص مستندات الشحن واقرارات القيمة الجمركية الخاصة بمصلحة الجمارك المصرية وجود توقيعين 

مجتمعين من مجموعة )أ( أو من مجموعة )ب( مع بقاء صلحيات السيد رئيس مجلس الدارة الخرى على ما 

هي عليه

3454 - محمود احمد احمد البسيونى  مدير   المقيد برقم قيد    179188   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-05 

برقم ايداع   1108 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة - يمثل 

السيد / علء جوده عبدالوهاب ابراهيم طاحون الشركة في علقته مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته 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 علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء و القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر . وللسادة المديرين التى أسمائهم مجتمعين فقط تمثيل الشركة - السيد/ 

أشرف حسن محمود سبع - كمدير قطاع المشروعات الهندسية وتطوير العمال .  السيد/ محمود احمد احمد 

البسيونى - كمدير قطاع الموارد البشرية . فى التعامل بإسم الشركة فى علقتها مع الغير وامام الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتسيير امور الشركة اليومية, وحق 

تعيين وعزل موظفى ومستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض المبالغ , وحق ابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بالشركة بالنقد او بالجل .

3455 - علء عبد المنعم كامل عبد الوهاب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    49486   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2004 برقم ايداع   6085 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  

3456 - عبدالمنعم كامل عبدالوهاب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    49486   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2004 برقم ايداع   6085 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  خروج للوفاه

3457 - محمد رزق على حسن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    49486   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2004 برقم ايداع   6085 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  خروج للوفاه

3458 - رزق محمد رزق على حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    49486   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2004 برقم ايداع   6085 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  
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3459 - عبده صالح عبده عزام  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    49486   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2004 برقم ايداع   6085 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  - يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين منفردين ولهم الحق فى فتح الحسابات بالبنوك باسم الشركة 

وكذلك التعامل مع البنوك كالتوقيع على الشيكات واليداع والصرف باسم الشركة ولتحقيق مصالحها واهدافها فيما 

عدا حق الشراء والبيع والرهن او القتراض لى اصل من اصول الشركة او ممتلكاتها او اراضيها ل يكون ال 

بموافقة جميع الشركاء المتضامنين مجتمعين .

3460 - محمد صالح مراد ايوب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    136206   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2022 برقم ايداع   27211 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  

3447 - ممدوح شايب فكرى ابوسيف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95450   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2016 برقم ايداع   22738 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  - يملك حق التوقيع علي 

معاملت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة و 

للمجلس الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين و ان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة وللسيد/ 

ممدوح شايب فكري ابو سيف   )رئيس مجلس الدارة(  والسيد/ مايكل وحيد عيد مكسيموس )نائب رئيس مجلس 

الدارة والعضو منتدب( مجتمعين او منفردين الحق في التوقيع نيابه عن الشركة علي كافة معاملت الشركة و 

تعهداتها امام الجهات الحكومية و الغير حكومية والحق في التعامل مع جميع البنوك  والمصارف وحق فتح وغلق  

الحسابات وفي السحب والصرف واليداع وصرف الشيكات والتوقيع علي الشيكات واصدار خطابات الضمان 

وشهادات الضمان والدخار وكافه صور المعاملت مع جميع البنوك والمصارف  وكل ذلك باسم الشركه وضمن 

اغراضها ولهما الحق في اجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين و 

وقف و عزل مستخدمي الشركة و تحديد مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ و توقيع و تحويل 

و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق شراء جميع المواد و المهمات و البضائع و المنقولت و العقارات و الراضي 

و التوقيع علي تلك العقود امام مصلحة الشهر العقاري و التوثيق وكذا سلطة توكيل البنوك او الغير في كل اوبعض  

السلطات الممنوحة لهما وذلك امام مصلحة الشهر العقاري و التوثيق و امام البنوك و كافة الجهات الحكومية و 

غير الحكومية باسم الشركة و ضمن اغراضها ولهما حق شراء جميع المواد و المهمات و البضائع و المنقولت و 

العقارات و الراضي و التوقيع علي تلك العقود امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكذا سلطة توكيل البنوك او 

الغير في كل اوبعض  السلطات الممنوحة لهما وذلك امام مصلحة الشهر العقاري و التوثيق و امام البنوك و كافة 

الجهات الحكومية وغير الحكومية باسم الشركة وضمن اغراضها والتعامل وتمثيل الشركه امام القضاء في الصلح 

والقرار والنكار والبراء وفي التصالح والتخالص والتنازل في جميع القضايا  وتاسيس الشركات وتعديلها 

ودمجها وحلها وفسخها والتخارج منها والتوقيع علي عقود تاسيسها وتعديلها وتسميتها وتصفيتها وفسخها وتوكيل 

الغير والمحامين في كل او بعض ما ذكر و كل السلطات و الصلحيات سالفة الذكر تكون لهما مجتمعين او 

منفردين  ولهما مجتمعين فقط حق البيع والتنازل للغير عن العقارات والراضي والشقق والمحلت والسيارات 

بانواعها  المختلفه  ملكي ونقل والتعامل مع ادارات المرور ونقل الملكيه وحق البيع في  كل ما هو ثابت ومنقول 

والتوقيع علي  عقود البيع البتدائيه والنهائيه  وحق اصدار وتحرير توكيلت عامه وخاصه بالبيع والتنازل للغير 

للعقارات والمنقولت سالفه الذكر . ولهما مجتمعين حق القتراض والرهن والتوقيع علي عقود القتراض والرهن 

لصالح النفس و الغير والتوقيع  علي عقود التمويل العقاري وكذا سلطة توكيل البنوك او الغير في كل اوبعض  

السلطات الممنوحة لهما وذلك  امام  مصلحة الشهر العقاري و التوثيق و امام البنوك و امام كافة الجهات الحكومية 

وغير الحكومية و لهما حق كفالة الغير و لهما الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

3448 - مايكل وحيد عيد مكسيموس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95450   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2016 برقم ايداع   22738 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  

3449 - مايكل لحظى جيد ابراهيم  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    95450   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-07-2016 برقم ايداع   22738 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  

3450 - يوسف اسماعيل حافظ اسماعيل سلم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95450   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-07-2016 برقم ايداع   22738 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  استقالة

3451 - طاهر مدحت مصطفى رفعت  مدير فرع   المقيد برقم قيد    167723   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2021 برقم ايداع   28005 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  
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3452 - علء جوده عبدالوهاب ابراهيم

 طاحون  مدير   المقيد برقم قيد    179188   وتم ايداعه بتاريخ    05-01-2022 برقم ايداع   1108 تم 

التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  

3453 - أشرف حسن محمود سبع  مدير   المقيد برقم قيد    179188   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-05 

برقم ايداع   1108 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  

3461 - طارق الفونس حكيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    184352   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-04-2022 برقم ايداع   21180 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  تحديد سلطات التوقيع 

لتصبح كالتالى :منح المهندس / طارق الفونس حكيم لوقا رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب حق التوقيع عن 

الشركة منفردا امام البنوك والمصارف بدون حدود مالية قصوى على الشيكات باسم الشركة وحق السحب واليداع 

والتحويل وربط وفك الودائع باسم الشركة على كل الحسابات الخاصة باسم الشركة او الى حسابات اخرى امام 

مختلف البنوك والمصارف كما يملك سيادته منفردا حق بيع وشراء اصول الشركة منفردا سواء عقارات او 

منقولت او سيارات او معدات او الت او اراضى او وحدات المشروع العقارية سواء الدارى والتجارى او 

اجهزة لصالح الشركة او للنفس او للغير والتوقيع على عقود البيع والشراء النهائية لها امام مكاتب الشهر العقارى 

وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومكاتبها امام كافة محافظات جمهورية مصر العربية وكذلك ادارات المرور 

ونيابات المرور وكافة الجهات الحكومية على مستوى الجمهورية وله منفردا قبص المبالغ المودعة باسم الشركة 

امام مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية وله منفردا التوقيع على كافة العقود والمشارطات والتفاقيات التى 

تتم باسم الشركة وله منفردا حق الرهن والقرض وعقود البيع والشراء البتدائية والنهائية لصول الشركة للنفس 

والغير ولصالح الشركة وباسم الشركة امام الشهر العقارى

3462 -  نادر عصام خليل فوزى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186317   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2022 برقم ايداع   26924 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  

3463 - عصام خليل فوزى امين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186317   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2022 برقم ايداع   26924 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  

3464 - سامر عصام خليل فوزى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    186317   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-05-2022 برقم ايداع   26924 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  قررت الجمعية 

العامة العادية بإجماع الحاضرين منح الصلحيات والختصاصات التالية, للسادة التالي ذكر أسمائهم )مجتمعين او 

منفردين(: السيد / سامر عصام خليل فوزي - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب . السيد/ عصام خليل فوزي 

امين    -عضو مجلس إدارة - ) مجتمعين او منفردين( - حق تمثيل الشركة امام القضاء. لهما الحق في التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها ولهما الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل )مجتمعين او منفردين( ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر.  القيام نيابة عن الشركة بكافة المسائل المتعلقة بإنشاء وتأسيس الشركات وله في سبيل تنفيذ ذلك توقيع وتقديم 

الطلبات والمستندات اللزمة الي كافة الجهات والهيئات والوزارات المختصة بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة 

المالية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ووزارة التجارة الخارجية والصناعية والتموين والتجارة الداخلية 

والعدل ووزارة القوي العاملة ووزارة البيئة ومكاتب العمل وسجل الموردين والوكلء التجاريين والغرف التجارية 

وهيئة التأمينات الجتماعية كما لهما الحق في التوقيع علي عقود تأسيس الشركات امام الشهر العقاري والسجل 

التجاري والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وامام التنمية الصناعية واتحاد الصناعة 

واتخاذ كافة الجراءات اللزمة لنشر وقيد وتسجيل الشركات طبقا لحكام القانون ) مجتمعين او منفردين(.

3465 - وليد عماد الدين السيد السباعى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    186330   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2022 برقم ايداع   27049 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  

3466 - تامر كمال ايوب بشاي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    128994   وتم ايداعه بتاريخ    2018-12-17 

برقم ايداع   53912 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  
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3467 - جيهان محمد محمد حافظ حجاج  مدير   المقيد برقم قيد    132074   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2019 برقم ايداع   9572 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

3468 - محمد عادل عبدالحميد اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    132074   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2019 برقم ايداع   9572 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمده 

غير محددة.  يكون للمديران - مجتمعين او منفردين - كافة السلطات المقررة لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركة فى هذا النظام او قانون الشركات او لئحته التنفيذية. ويمثل المديران  - مجتمعين 

او منفردين - الشركة امام القضاء والغير , ويكون المديران  - مجتمعين او منفردين - مسئولين عن ادارتها امام 

مؤسسها , ولهما - مجتمعين او منفردين -  حق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغيرالحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار شهادات وخطابات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها وكذلك الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركه وضمن اغراضها ولمصلحتها والحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهما- مجتمعين او منفردين - حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

3469 - يوسف محمد عبدا حفناوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    148692   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2020 برقم ايداع   12952 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  تخارج

3470 - ايهاب حسن احمد النجار  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    148692   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2020 برقم ايداع   12952 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  تخارج

3471 - شيماء السراوى محمد حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    148692   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2020 برقم ايداع   12952 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  تخارج

3472 - احلم عبد العزيز عبد العزيز السيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    148692   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2020 برقم ايداع   12952 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

3473 - يوسف شريف فريد منصور  مدير   المقيد برقم قيد    149517   وتم ايداعه بتاريخ    2020-06-07 

برقم ايداع   16332 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  استقالة

3474 - ايمن ابراهيم عبد الغنى الدسوقى  مدير   المقيد برقم قيد    149517   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2020 برقم ايداع   16332 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  استقالة

3475 - حازم خالد محمد حسين  مدير   المقيد برقم قيد    149517   وتم ايداعه بتاريخ    2020-06-07 

برقم ايداع   16332 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  استقالة

3476 - ضياء الدين محمد اشرف محمود صالح ادهم  مدير   المقيد برقم قيد    149517   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2020 برقم ايداع   16332 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  استقالة

3477 - محمد على حسين  مدير   المقيد برقم قيد    149517   وتم ايداعه بتاريخ    07-06-2020 برقم 

ايداع   16332 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

3478 - على  حسين  على  حسين  مدير   المقيد برقم قيد    149517   وتم ايداعه بتاريخ    2020-06-07 

برقم ايداع   16332 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  
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3479 - شريف فريد صبرى منصور  مدير   المقيد برقم قيد    149517   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2020 برقم ايداع   16332 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة - يمثل السيد / محمد علي حسين على الشركة في علقتها مع الغير و له  منفردا في هذا الصدد 

اوسع السلطات لداره الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته 

التنفيذية لجمعية العامة و له منفردا حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و 

غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكاله و كذلك التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات 

الضمان و حق الفراج عن رأس المال و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف ذلك فيما ل يزيد عن 

20000 ) عشرون الف جنيه مصري ( و كل ذلك بأسم الشركة و للسيد / محمد علي حسين على منفردا حق 

التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و له حق قبض و دفع المبالغ و 

توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و ذلك بحد اقصى 20000 )عشرون الف جنيه مصري ( . للسيد / محمد 

علي حسين على مجتمعا مع احد من المديرين حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و 

ممتلكاتها العقارية و التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و 

غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق الفراج عن رأس المال و كافة صور التعامل مع 

البنوك و المصارف و لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و 

التجارية و ابرام العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل فيما يزيد عن 

20000 ) عشرون الف جنيه مصري (  و له حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

3480 - محمد خميس صقر على  مدير   المقيد برقم قيد    151364   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-21 

برقم ايداع   22170 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

3481 - حسام الدين كمال مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    151364   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-21 

برقم ايداع   22170 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محدودة .

3482 - كريم حامد محمد عبد الحافظ  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    154645   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2020 برقم ايداع   33755 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  خروج

3483 - اسلم حامد محمد عبد الحافظ  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    154645   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2020 برقم ايداع   33755 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  خروج

3484 - محمد حامد محمد عبد الحافظ  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    154645   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2020 برقم ايداع   33755 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  خروج

3485 - شاديه عبد ا عبد الهادى عبد

الحافظ  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    154645   وتم ايداعه بتاريخ    29-09-2020 برقم ايداع   

33755 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  خروج

3486 - مي عبد العزيز سليمان علي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    154645   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2020 برقم ايداع   33755 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

3494 - مجدى سيد محمد حسين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    72165   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2014 برقم ايداع   5303 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  ويكون حق الداره والتوقيع الى 

- يكون حق الداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه الشركاء المتضامنين السيد/ اسعد نجيب عبدالحميد 

الغنام و السيد/ حسام الدين شهاب رياض ابراهيم و السيد/مجدى سيد محمد حسين شبايك مجتمعين او منفردين 

ولهم الحق فى 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 

حسابات وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهم حق فى تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه 

وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقداوبالجل ولهم الحق توكيل الغير فى 

كل او بعض ماذكر وللشركاء مجتمعين فقط التوقيع على العقود الشراء والبيع والرهن والقتراض وبيع الصول 

الشركه وممتلكاتها العقاريه والسيارات
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3495 - محمد سيد محمد حسين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    72165   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2014 برقم ايداع   5303 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

3496 - رانيا حمدي ابراهيم براغيث  مدير   المقيد برقم قيد    162442   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2021 برقم ايداع   9432 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محـددة - يمثل المديرين الشركة فى علقتها مع الغير ولهما مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . 

ولهما مجتمعين حق التعامل باسم االشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهما مجتمعين الحق فى التوقيع على عقود االشراء 

والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والرضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما 

مجتمعين الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما مجتمعين 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 . وللسيد / محمد طه ميهوب محمود والسيدة / رانيا حمدى ابراهيم براغيث مجتمعين الحق فى التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف  من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وحق القتراض والرهن 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال  

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها .

3497 - محمد طه ميهوب محمود  مدير   المقيد برقم قيد    162442   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-25 

برقم ايداع   9432 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

3498 - محمود عبدالجليل عبد السلم عبدالقادر  مدير   المقيد برقم قيد    162442   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2021 برقم ايداع   9432 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

3499 - خالد مجدي سيد حسن ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    176267   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2022 برقم ايداع   27522 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

3500 - احمد عبدالفتاح احمد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    186437   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-11 

برقم ايداع   27550 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة . 

يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين فى 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 الحق فى التعامل بأسم الشركة 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 حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق البيع والشراء 

القتراض والرهن ووكل ذلك باسم الشركة ولصالحها لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات 

ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق التوقيع علي عقود تأسيس 

الشركات ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

3501 - خالد محمد عثمان بشير  مدير   المقيد برقم قيد    186437   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-11 

برقم ايداع   27550 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

3502 - محمد محمود رشاد رمضان الصادي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    186447   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2022 برقم ايداع   27608 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

3503 - محمد احمد محمد عبدالحميد  مدير   المقيد برقم قيد    54349   وتم ايداعه بتاريخ    2011-10-10 

برقم ايداع   19048 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  
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3504 - محمد زكريا محمد على  مدير   المقيد برقم قيد    54349   وتم ايداعه بتاريخ    10-10-2011 برقم 

ايداع   19048 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 

منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  وللسيد / محمد احمد محمد عبد الحميد و السيد / محمد 

زكريا محمد علي دوام مجتمعين او منفردين ولهم في ذلك حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهم 

مجتمعين او منفردين التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وكذلك وكذلك لهم مجتمعين او منفردين حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك لهم مجتمعين او منفردين حق 

التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق توكيل 

اوتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

3505 - - دخول شريك موصى مذكور بالعقد  دخول شريك موصى مذكور بالعقد   المقيد برقم قيد    73710   

وتم ايداعه بتاريخ    11-05-2014 برقم ايداع   11190 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  

3506 - احمد عدلى ابراهيم رياض  مدير   المقيد برقم قيد    110906   وتم ايداعه بتاريخ    2017-10-19 

برقم ايداع   39080 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  

3507 - خالد احمد شمس الدين حسين مراد  مدير   المقيد برقم قيد    110906   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-2017 برقم ايداع   39080 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  يمثل السيد/ احمد عدلي ابراهيم 

رياض الشركة في علقتها مع الغير وله  في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا 

ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أولئحته التنفيذية الجمعية العامة و للمدير الحق  في التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وغلقها وكافه 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض 

والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ و توقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

3508 - كريم محمد السيد الليثى  مدير   المقيد برقم قيد    110906   وتم ايداعه بتاريخ    2017-10-19 

برقم ايداع   39080 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  استقالة

3509 - عمرو محمد عاطف ابراهيم جاد الدسوقى  مدير   المقيد برقم قيد    110906   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-2017 برقم ايداع   39080 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  استقالة

3510 - باقر ابراهيم محمد محمد عفيفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    169479   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2022 برقم ايداع   28071 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  
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3511 - سعد عبد العزيز على عبده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186520   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2022 برقم ايداع   28025 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  ممثل عن جهاز مشروعات 

الخدمة الوطنية . الموافقة بالجماع على تحديد صلحيات التوقيع نيابة عن الشركة للعضو المنتدب السيد / السيد 

هشام عبدالحليم محمد جزر منفردا وتتمثل في النى : أ -  حق التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالها . ب - حق إبرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل . ج- حق تعيين وعزل موظفي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجور هم طبقاً للوائح المقررة . د - حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية . ه - حق توكيل وتقويض الغير في شهر أو بعض ما ذكر  2- الموافقة 

بالجمـاع علي  تحديد صلحيات  التوقيـع نيابـة عـن الشـركة لرئيس مجلس الدارة اللواء / سعد عبدالعزيز على  

عبده والعضو المنتدب السيد / السيد هشام عبد الحليم محمد جزر مجتمعين , وتتمثل في التي :-  ا- لهما حق 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار 

خطابات وشهادات الضمان وفتح العتمادات المستندية وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق 

الفراج عن رأس المال وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أعراضها ب لهما حق التوقيع على عقود الشراء 

والقتراض من البنوك والمؤسسات المالية باسم الشركة والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات بإسم الشركة ولمصلحها .

3512 - صلح الدين محمد محمد ناصر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186520   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2022 برقم ايداع   28025 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  ممثلعن جهاز مشروعات 

الخدمة الوطنية

3524 - سهير حبيب ميخائيل زيتون  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    4265   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2004 برقم ايداع   1148 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع للشركاء : 

السيدة / سهير حبيب ميخائيل زيتون والسيد / مارك مجدى جورجى رياض والسيد / جورج مجدى جورجى 

رياض - مجتمعين او منفردين - ولهم الحق في التوقيع نيابة عن الشركة على عقود الشركاء والبيع للراضى 

والوحدات او العقارات بكافة أنواعها البتدائية والنهائية وكذلك على عقود الشراء والبيع لجميع أنواع أصول 

الشركة بكافة أنواعها لدى كافة ماموريات الشهر العقارى والتوثيق وكذلك التوقيع على كافة العقود البتدائية 

والنهائية الناقلة للملكية لى من ممتلكات الشركة وكذلك التوقيع على عقود المشاركة والتوريدات بكافة أنواعها 

التي تقوم بها الشركة للغير سواء الفراد او الشركات بكافة أنواعها قطاع عام حكومي او قطاع العمال او قطاع 

الخاص سواء كافة العقود المحلية او الجنبية وكذلك التوقيع على اتفاقيات القروض وعقود الرهن واتخاذ كافة 

الجراءات اللزمة لتمام عمليات التمويل الخاصة بالشركة سواء لدى جميع البنوك المصرية او الجنبية او 

المشتركة ولهم حق فتح وغلق الحسابات بالبنوك واليداع والسحب وصرف الشيكات وفتح العتمادات المستندية 

لدى جميع البنوك بكافة أنواعها ولهم أيضا في هذا أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها ولهم الحق في 

تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية , ولهم حق التوقيع على عقود الشتراك في تأسيس 

الشركات ولهم الحق في التوقيع على عقود التعديل امام مصلحة لشهر العقارى ولهم الحق في التعامل مع ادرات 

المرور بكافة فروعها والتعامل مع الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والسجل التجارى والهيئة العامة للتنمية 

الصناعية والغرفة التجارية  ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر فيما عدا الشركاء 

الموصيين في حال دخول الشركة

3525 - مجدى جورجى رياض مخائيل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    4265   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2004 برقم ايداع   1148 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  خروج للوفاه

3526 - مارك مجدى جورجى رياض  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    4265   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2004 برقم ايداع   1148 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  

3527 - جورج مجدى جورجى رياض  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    4265   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2004 برقم ايداع   1148 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  

3528 - مصطفى حسين احمد ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    47901   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2010 برقم ايداع   19665 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  

Page 1172 of 1274 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

3529 - احمد حسين احمد ابراهيم مصرى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    47901   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2010 برقم ايداع   19665 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  الدارة والتوقيع والمسئولية 

امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامن وهما السيد /مصطفي حسين احمد ابراهيم  مدير وشريك بطاقة رقم 

قومي28509012200078والسيد / احمد حسين احمد ابراهيم مدير وشريك بطاق رقم 

قومي28811022200058مجتمعين او منفردين ولهما الحق في التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم 

الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق 

في ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

3530 -  احمد محمد مؤمون  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    47901   وتم ايداعه بتاريخ    2010-09-05 

برقم ايداع   19665 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  خروج

3531 - على محمد مأمون احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    47901   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2010 برقم ايداع   19665 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  خروج

3532 - اسامة عبد المعبود عبد الحميد عبد التواب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    47901   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-09-2010 برقم ايداع   19665 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  خروج

3533 - سامح عزت السيد السبكى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    81870   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2015 برقم ايداع   10597 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  

3534 - عزت السيد ابراهيم السبكى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    81870   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2015 برقم ايداع   10597 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة و التوقيع و 

المسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين السيد / عزت السيد ابراهيم السبكى و السيد / سامح عزت 

السيد السبكى , مجتمعين او منفردين  ولهما حق بيع مصنع الشركة بجميع اصوله وممتلكاته بما فى ذلك السيارات 

و يتم ذلك لنفسهما او للغير

3535 - سامح عزت السيد السبكى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    81870   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2015 برقم ايداع   10597 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  

3536 - -  خروج شريك موصى مذكور بالعقد   المقيد برقم قيد    81870   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2015 برقم ايداع   10597 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  

3537 - دخول شريكين موصيين بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    92282   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2016 برقم ايداع   11096 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  

3538 - صلح الدين عبده خليل ادريس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    92282   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2016 برقم ايداع   11096 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  خروج

3539 - اسلم محمد ابراهيم زناتي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    92282   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2016 برقم ايداع   11096 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  خروج

3540 - محمد عبدالمنعم جوده عطيه خميس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    92282   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2016 برقم ايداع   11096 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن وله منفردا الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكوميه وغير حكوميه والقطاع العام قطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك 

التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات وحق الفراج عن راس 

المال واستصدارخطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكذلك حق التوقيع عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركه وممتلكاته العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وإبرام كافه العقود والمشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركه بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض

Page 1173 of 1274 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

3541 - محمد سلطان عبد الرحمن عبد السلم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    148464   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-03-2020 برقم ايداع   12217 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  حق التوقيع والداره 

والمسؤليه امام الجهات الرسميه للشركاء المتضامنين السيد /سامح زينهم محفوظ محمد والسيد / محمد سلطان عبد 

السلم  ولهم مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه 

وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكاله كذلك التعامل مع كافه البنوك من 

سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والقتراض وارهن والتوقيع علي شيكات واستصدار شهادات وخطبات الضمان 

وبيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت ولهم الحق في تعيين وعزل وكلء 

الشركه ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

3542 - آيه عصام محمد احمد زويد  مدير   المقيد برقم قيد    152080   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-11 

برقم ايداع   24775 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  تمثل المديره الشركة  في علقتها مع  الغير  

ولها منفردة فى هذا  الصدد أوسع  السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها  فيما  عدا ما أحتفظ  بة  صراحة عقد 

الشركة او القانون  او لئحة  التنفيذية  للجمعية  العامة والمديرة السيدة /اية عصام محمد احمد زويد  منفردة الحق  

في التعامل  باسم  الشركة وضمن أغراضها  أمام  جميع  الجهات الحكومية  وغير  الحكومية  والقطاع  العام  

وقطاع  العمال  والقطاع  الخاص  بكافة أشكالهم وكذلك  التعامل مع  جميع  البنوك  والمصارف من سحب 

وايداع وفتح  حسابات  والفراج عن راس المال  والقتراض  والرهن وبيع أصول الشركة  وكل ذلك باسم  

الشركة  وضمن أغراضها  وكذلك  لها  الحق التوقيع على عقود  الشراء والبيع  ولها الحق فى تعيين  وعزل 

مستخدمى ووكلء  الشركة  وتحديد مرتباتهم  واجورهم ولها حق  قبض  ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية  والتجارية  وابرام كافة  العقود والمشاركات والصفقات التى تتعلق بمعاملت  

الشركة  بالنقد او بالجل  ولها حق  توكيل  او تفويض  الغير  فى كل او بعض ما ذكر

3543 - هاله محمد عمرالشعراوى  مدير   المقيد برقم قيد    152080   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-11 

برقم ايداع   24775 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  استقاله

3544 - عمرو مصطفى محمد رياض عبد الهادى  مدير   المقيد برقم قيد    155659   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2020 برقم ايداع   37239 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  استقالة

3545 - مصطفي عبد العظيم محمد بخيت  مدير   المقيد برقم قيد    155659   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2020 برقم ايداع   37239 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمده 

غير محددة .يمثل المدير الشركة فى علقته مع الغير وللسيد / مصطفى عبدالعظيم محمد بخيت منفرداً فى هذا 

الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته 

التنفيذية للجمعية العامة .  وللمدير منفرداً 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 وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن 

أغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات والمنقولت بإسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذتية 

والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق 

توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر .
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3546 - مصطفي عبد العظيم محمد بخيت  مدير   المقيد برقم قيد    155659   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2020 برقم ايداع   37239 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما 

أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمديرين منفردين أو مجتمعين حق 

التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية  والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك  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 والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وللسيد / مصطفى 

عبدالعظيم محمد بخيت منفردأ الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت بإسم الشركة ولصالحها وله حق 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 بإسم الشركة وضمن أغراضها 

ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر .

3547 - محمود أبو اليزيد شحاته أبو الخير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186681   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-05-2022 برقم ايداع   28850 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  يملك التوقيع على 

معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره ولرئيس 

مجلس الدارة الحق فى ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردا 

ولرئيس مجلس الدارة ولنائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردين اومجتمعين الحق فى التوقيع على 

الشيكات فى حدود مبلغ  اقل من 1000000مليون  جنيه مصرى فقط لغير وفيما زاد عن هذا المبلغ فيلزم توقيع 

رئيس مجلس الدارة منفردا ولرئيس مجلس الدارةونائب رئيس مجلس الدارة الحق  فى  اداره الشركه  فى 

علقاتها مع الغير والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه 

للجمعيه العامه ولهما الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير 

الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم والقيام باجراءات التعاقد باسم الشركه مع 

الجهات الخارجيه والشركات وعمل التقديرات المناسبه لهذه التعاقدات وتعيين المهندسين و الموظفين المناسبين 

بتخصصاتهم لتنفيذ هذه التعاقدات وتحديد رواتبهم وتنفيذ التزامات الشركه لدى الغير والتزامات الغير لدى الشركه 

وكافه الجهات والشركات والقطاعات الحكوميه ومنها حقوق الملكيه الفكريه للغير واللتزامات الماليه والماديه 

والدبيه والحقوق الخاصه باجهزه الدوله كالضرائب العامه وضريبه كسب العمل والتامينات بانواعها وضرائب 

الجور والمرتبات ولهم الستعانه بالخبرات والكفاءات المختلفه فى هذه المجالت للقيام بهذه اللتزامات والمهام .

ولها حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

واستصدارخطابات وشهادات الضمان مجتمعين اومنفردين وذلك  باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهما  حق 

التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتالكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولصالحهاولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى و وكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او الجل ولهما الحق مجتمعين اومنفردين والتعامل مع الشهر 

العقارى وتحرير التوكيلت باسم الشركة وتوكيل المحامين مجتمعين او منفردين

3548 - الوليد بن عبد العزيز بن حمد الناصر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9235   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-11-2002 برقم ايداع   5404 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  ممثل عن شركة سيرا 

لتاجير السيارات

3549 - معتز محمد صفوت عبد الحفيظ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9235   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2002 برقم ايداع   5404 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  ممثل عن شركة عطلت سيرا 

للسفر و السياحة

3550 - اشرف السيد محمد السيد شيحة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    9235   وتم 

ايداعه بتاريخ    14-11-2002 برقم ايداع   5404 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  ممثل عن 

شركة عطلت الطيار ترافل جروب

Page 1175 of 1274 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

3551 - حسام حسين سعد حسين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    101795   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2017 برقم ايداع   4415 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  - يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن : حسام حسين سعد حسين وله منفردة حق التعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات. و شهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن 

رأس المال وكل ذلك باسم الشركة ضمن أغراضها وكذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع وصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحه وله 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع تسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

3552 - رقية محمد عبد العزيز محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    101795   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2017 برقم ايداع   4415 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  خروج

3553 - - دخول  دخول شريك موصى مذكور بالعقد   المقيد برقم قيد    101795   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2017 برقم ايداع   4415 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  

3554 - - خروج  خروج شريك موصى مذكور بالعقد   المقيد برقم قيد    101795   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2017 برقم ايداع   4415 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  

3555 - وائل محمد ابو الفتوح  مدير   المقيد برقم قيد    109340   وتم ايداعه بتاريخ    05-09-2017 برقم 

ايداع   32323 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  - يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمديران مجتمعان او منفرادن الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة  بالنقد او بالجل  ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها  ولهما  حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح وغلق حسابات و الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وكذلك لهما حق التوقيع على عقود التأسيس   و للمديران مجتمعان فقط حق 

القتراض والرهن وكذلك  حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى 

كل او بعض ما ذكر .

3556 - محمد حنفى  محمد  عطوه  مدير   المقيد برقم قيد    109340   وتم ايداعه بتاريخ    2017-09-05 

برقم ايداع   32323 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  

3557 - ماجد عبدالمجيد رنوكسى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    164002   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2021 برقم ايداع   14472 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  متخارج
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3558 - اسلم محى الدين محمد مصطفى يونس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    10803   

وتم ايداعه بتاريخ    25-01-2004 برقم ايداع   447 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  تحديد 

اختصاصات مجلس الدارة علي النحو التالي:للسيد / إسلم محي الدين محمد مصطفي يونس - بصفته رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب - منفردا الحق في إدارة وتمثيل الشركة والتوقيع عنها أمام كافة الجهات الرسمية 

الحكومية والهلية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة السياحة بكافة 

إدارتها والهيئة القومية للتامين الجتماعي ومكاتب العمل ومكاتب السجل التجاري ومصلحة الشهر العقاري 

والتوثيق والغرفة التجارية وإدارات المرور والتوقيع عن الشركة وباسمها على عقود البيع والشراء والرهن 

لصول الشركة والسيارات وحق القتراض كما له كافة الصلحيات في الحصول على التسهيلت الئتمانية وكذا 

تقديم كافة الضمانات اللزمة والتوقيع على عقود القروض والتفاقيات مع الغير وتسوية آى حسابات بنكية 

والتوقيع أمام كافة البنوك والمصارف بكافة إدارتها بما في ذلك السحب واليداع وإصدار خطابات الضمان باسم 

الشركة وله أيضا الحق في توكيل الغير في كل أو بعض مما ذكر, وللسيد / محمود محمد عبد المنعم العبيسي - 

  EBE بصفته العضو المنتدب - الحق في تمثيل الشركة والتوقيع باسمها امام البنك المصري لتنمية الصادرات

وذلك في إجراء تعديل السمة التجارية علي خطاب الضمان الصادر لصالح وزارة السياحة باسم الشركة علي ان 

يسبق بيع أصول الشركة الحصول علي الموافقة المسبقة للجمعية العامة.

3559 - محمود محمد عبد المنعم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    10803   وتم ايداعه بتاريخ    

25-01-2004 برقم ايداع   447 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  

3560 - فيـروز فيصـل فوزي عتيبة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10803   وتم ايداعه بتاريخ    

25-01-2004 برقم ايداع   447 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  

3561 - محمد محمد عبد المنعم العبيسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10803   وتم ايداعه بتاريخ    

25-01-2004 برقم ايداع   447 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  استقالة

3562 - فادي فيصل فوزي عتيبة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10803   وتم ايداعه بتاريخ    

25-01-2004 برقم ايداع   447 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  

3563 - احمد عبدالرحمن فرغل محمد  مدير عام   المقيد برقم قيد    158364   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2020 برقم ايداع   46809 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  يمثل  الشركة كل من : السيد / 

احمد عبدالرحمن فرغل محمد ) المدير العام (   و السيد / محمود على احمد على ) المدير التنفيذي ( وذلك  في 

علقتها مع الغير , ولهما مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به قانون الشركات او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . و للمديرون مجتمعين او منفردين الحق في 

التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع 

العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح و 

غلق حسابات والفراج عن رأس المال و التوقيع على الشيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و كافة 

صور التعامل مع جميع البنوك  و المصارف و فيما عدا حق القتراض و الرهن  وبيع اصول الشركة و ممتلكاتها 

العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت يكون للمديرين مجتمعين فقط    و كل ذلك باسم الشركة و ضمن 

اغراضها و لهما الحق مجتمعين او منفردين في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و 

اجورهم و لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديدة  كافة السندات الذنية التجارية و ابرام 

كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت ىالشركة بالنقد او بالجل ولهما الحق مجتمعين او 

منفردين فى التوقيع على عقود تأسيس الشركات  امام الهيئة العامة للستثمار والغرفة التجارية والسجل التجارى و 

الشهر العقارى ومصلحة الضرائب وجميع الجهات الحكومية ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض 

ما ذكر .

3564 - محمود على احمد على  مدير   المقيد برقم قيد    158364   وتم ايداعه بتاريخ    10-12-2020 برقم 

ايداع   46809 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  تنفيذي ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة

3565 - احمد على عبد الرحمن محمد  مدير   المقيد برقم قيد    158364   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2020 برقم ايداع   46809 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  استقالة
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3566 - سامح عوض محمد عبدالنبى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    65662   وتم ايداعه بتاريخ    

17-04-2013 برقم ايداع   8799 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد / سامح عوض محمد عبدالنبي منفردا وله الحق في 

التعامل بإسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحق القتراض والرهن بإسم الشركة ولمصلحتها 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع 

علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات بإسم الشركة 

ولصالحها وله حق تعيين وعزل مستخدمي ووكلء لشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر - أصبح السيد/ 

سامح عوض محمد عبدالنبي المدير المسئول من الناحية السياحية

3567 - خروج شريك موصي مذكور بالعقد  شريك   المقيد برقم قيد    65662   وتم ايداعه بتاريخ    

17-04-2013 برقم ايداع   8799 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  

3568 - هانى حسين سليمان محمود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    65662   وتم ايداعه بتاريخ    

17-04-2013 برقم ايداع   8799 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  خروج من الشركة

3569 - ناصر عماد الدين على محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    77635   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2014 برقم ايداع   26546 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين وهم : ناصر عماد الدين علي محمد ورشا فاروق محمد عبد 

المجيد و محمد ناصر عماد الدين علي محمد ولهم منفردين أو مجتمعين 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 علي الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود 

القروض وعقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة 

ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

3570 - رشا فاروق محمد عبد المجيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    77635   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2014 برقم ايداع   26546 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  

3571 - محمد ناصر عمادالدين على محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    77635   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2014 برقم ايداع   26546 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  

3572 - كريمه محمد شعبان محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    85956   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2015 برقم ايداع   24979 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيده / كريمه محمد شعبان محمد ولها منفردا 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 والتوقيع عل 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع واصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات بأسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع علي عقود القرض والرهن 

بأسم الشركة ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق 

فبض ودفع المبالغ والتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة يالنقد او بالجل   يكون التوقيع علي محاضر التصديق امام الشهر 

العقاري والتوثيق علي عقود الشراء لي من السيد / محمود فؤاد محمد والسيده/ كريمه محمد شعبان محمد 

مجتمعين أو منفردين وكذلك حق توكيل  وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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3573 - محمد موفق احمد مخللتى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    104702   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2017 برقم ايداع   14203 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  خروج

3574 - محمد عماد الدين عبدالسلم مخللتي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    104702   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2017 برقم ايداع   14203 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسولية امام الجهات الحكومية الرسمية للشركاء المتضامنين وهم السيد/محمد عمادالدين عبدالسلم مخللتي 

والسيد/محمد عبدالسلم مخللتي ولهما منفردين او 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 وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان والفراج عن راس المال وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسدسد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل ولهما مجتمعين حق القتراض والرهن 

والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والرضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل الغير 

في كل او بعض ما ذكر.

3575 - عادل صلح الدين احمد محمود صلح الدين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    117028   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-02-2018 برقم ايداع   7155 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  خروج

3576 - اميمه حسين محمد خليل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    137197   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2019 برقم ايداع   28448 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  خروج

3577 - احمد على محمود عبد العزيز  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    137197   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2019 برقم ايداع   28448 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد / أحمد على محمود عبدالعزيز وله 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 وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك له 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 الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر. 

وللسيدة / ايمان محمد عبد الغني ندا مديرة الشركة من غير الشركاء الحق في التعامل باسم الشركة وضمان 

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 وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك 

لها حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولها الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولها حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل.

3578 - عصام عزت احمد عمران  مدير فرع   المقيد برقم قيد    162172   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2021 برقم ايداع   8672 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  
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3579 - محمد رضا محمد غيطاس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168809   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2021 برقم ايداع   32059 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد /  محمد رضا محمد غيطاس   ويحمل رقم قومي 

28202091701712  المقيم زاوية رزين مركز منوف المنوفية هاتف 01022226679 وله منفردا الحق في 

تمثيل الشركة في علقاتها مع الغير وله في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة  الشركة والتعامل باسمها وله الحق 

في فتح الحسابات البنكية باسم الشركة امام البنوك وله حق  السحب واليداع والتوقيع علي الشيكات وعلي عقود 

القرض والرهن وخطاب الضمان باسم الشركة  ولمصلحتها وله الحق في الفراج عن راس مال الشركة وله الحق 

في اجراء كافة العقود والمعاملت  الداخلية ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء 

ومستخدمي الشركة وتحديد  مرتباتهم واجورهم ومكافآتهم قبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية  التجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

الجل وله  الحق في التوقيع علي عقود الشراء والبيع الخاصة بجميع المهمات والبضائع والمنقولت والعقارات  

والراضي والسيارات واصول الشركة المادية والمعنوية  والتوقيع علي تلك العقود امام مصلحة الشهر العقاري 

والتوثيق باسم الشركة ولمصلحتها وله ايضا  الحق في ادارة الشركة وتمثيلها امام الغير والتوقيع عن الشركة 

والتعامل باسمها امام جميع الجهات  الحكومية وغير الحكومية والوزارات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة وقطاع 

العمال والقطاع الخاص  ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ومصلحة الجمارك والسجل التجاري والشهر 

العقاري والهيئة  العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وجميع 

السفارات  والقنصليات داخل وخارج جمهورية مصر العربية والموانئ والمطارات وكافة الجهزة التابعة للحياء  

بجميع انحاء الجمهورية وابرام كافة العقود مع هذه الجهات ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او  بعض ما 

ذكر .

3580 - حسين اسماعيل امين اغا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    170096   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2022 برقم ايداع   30068 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  

3581 - هاله مصطفى عبدالصمد شاش  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    133294   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2019 برقم ايداع   13792 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين السيدة / هالة مصطفي عبد الصمد شاش والسيد / مؤمن 

متولي ابراهيم جمعة شريكين متضامنين لهما منفردين أو مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها التوقيع والحضور امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات والفراج عن 

رأس المال والقتراض والرهن وبيع أصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لها حق 

التوقيع علي عقود الشراء والبيع ولها الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

المشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل الغير في كل أو بعض ما 

ذكر - للمدير الحق في توكيل من ينوب عنه في إدارة الشركة وصرف الشيكات واستلم المبالغ النقدية والتوقيع 

نيابة عنه أمام كافة البنوك

3582 - مؤمن متولي ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    133294   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2019 برقم ايداع   13792 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2022  بــ :  

3583 - مصطفى محي الدين على احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    33877   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-1998 برقم ايداع   2958 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  خروج
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3584 - احمد مصطفى محى الدين على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    33877   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-1998 برقم ايداع   2958 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  للشركاء المتضامنون / احمد 

مصطفى محى الدين على أحمد  و / محمد مصطفى محى الدين على أحمد و/ مي مصطفى محي الدين على و / 

مرفت سعد زغلول جاد الرب مجتمعين الحق فى بيع أى أصل من أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات ,  ولهم مجتمعين حق التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع  للنفس والغير ولهم  مجتمعين الحق 

فى توكيل البنوك أو النفس أو الغير فى كل أو بعض ما ذكر وذلك أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وأمام 

البنوك  وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية   و للشركاء  المتضامنون / احمد مصطفى محى الدين على أحمد  

و / محمد مصطفى محى الدين على أحمد          و/ مي مصطفى محي الدين على مجتمعين أو منفردين حق 

التعامل امام جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان والتوقيع على الشيكات فيما يقل عن 500000 ) خمسمائة ألف جنية مصرى ( وأى اثنين مجتمعين منهما 

فيما يزيد عن ذلك    ولجميع الشركاء المتضامنون  مجتمعين أو منفردين حق التعامل امام جميع الجهات الرسمية 

وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وتعيين وعزل الموظفيين والعمال وتحديد رواتبهم ومكافاتهم وحق توكيل 

او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر فيما عدا الشركاء الموصين حال دخولهم الشركة

3589 - خالد  زكى  شحاته  محرز  مدير   المقيد برقم قيد    158947   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-20 

برقم ايداع   48582 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  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 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللسيد / خالد زكى شحاته محرز المدير التنفيذي 

للشركة وللسيدة/ يارا خالد زكى شحاته محرز مدير عام الشركة  مجتمعين أو  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 وإيداع وفتح حسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق الفراج عن راس مال  الشركة المودع بالبنك 

وحق التوقيع علي عقود  القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية  والراضي والسيارات والعقارات 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 وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر

3590 - احمد نبيل كمال احمد عطا ا نور  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    178379   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2021 برقم ايداع   62519 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  خروج

3591 - سعيد صابر محمد منصور  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    178379   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2021 برقم ايداع   62519 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

3592 - دخول شريك موصى مزكور بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    178379   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2021 برقم ايداع   62519 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

3593 - على محمد خلف احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    186942   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-22 

برقم ايداع   30429 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

3594 - خروج عدد اربعة شركاء موصين مذكورين بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    5998   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-09-1999 برقم ايداع   1114 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  

3595 - نورا احمد محمد سعد بدر متولي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    49520   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2010 برقم ايداع   47182 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  

3596 - آن مجدي اسحق يوسف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    49520   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2010 برقم ايداع   47182 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  

3597 - شريف احمد زكي حامد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    49520   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2010 برقم ايداع   47182 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  خروج

3598 - رضا يوسف عويكه  مدير   المقيد برقم قيد    95038   وتم ايداعه بتاريخ    10-07-2016 برقم 

ايداع   21215 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  استقالة
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3599 - اشرف منير عوض سمعان  مدير   المقيد برقم قيد    95038   وتم ايداعه بتاريخ    2016-07-10 

برقم ايداع   21215 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  يباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة - يمثل 

المدير الشركة في علقتها مع الغير و له منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل  باسمها 

فيما عدا ما احتفظ 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 علي 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة صور 

التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود 

الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم 

الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم  وله حق قبض 

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

3600 - محمود فؤاد سليم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    120726   وتم ايداعه بتاريخ    2018-05-07 

برقم ايداع   20430 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع وله منفردا وله 

منفردا الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير الحكوميه والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح وغلق وحسابات والفتراض الضمان وبيع واصول الشركه وممتلكات العقاريه والراضي والسيارات وكل 

ذلك باسم الشركه وممتلكاتها العقاريه السيارات وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي وكلء الشركه وتحديد 

مرتباتها وجروم له حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه يبقى ابرام كافه 

العقود والمشارفات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه في ما عدا الشركاء الموصليين الرسميه محمود فؤاد 

سليم م

3601 - محمد احمد علي بكار  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    120726   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2018 برقم ايداع   20430 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  خروج

3602 - إميل عبد الحد سيده  مدير فرع   المقيد برقم قيد    148859   وتم ايداعه بتاريخ    2020-04-28 

برقم ايداع   13643 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  

3603 - جود سيدة ....  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    148859   وتم ايداعه بتاريخ    2020-04-28 

برقم ايداع   13643 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  

3618 - علء الدين مصطفى محمد مصطفى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    165796   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2021 برقم ايداع   20852 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  تم خروج واستلمه كافة حقوقه

3619 - حسين اسماعيل امين اغا  مدير   المقيد برقم قيد    170096   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-24 

برقم ايداع   31464 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

3620 - شركة كومانداز هاب لتطوير البرمجيات والتجارة والتوزيع Komandaz Hub  عضو مجلس ادارة   

المقيد برقم قيد    178331   وتم ايداعه بتاريخ    22-12-2021 برقم ايداع   62471 تم التأشير فى تاريخ 

24-05-2022  بــ :  
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3604 - حسام محمد حسين احمد حسين  مدير   المقيد برقم قيد    149781   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2020 برقم ايداع   17388 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  - يمثل المديرون الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة . وللمديرين منفردين او 

مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع  العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم – وللسيد/ محمد حسين احمد حسين – منفردا الحق فى 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 له الحق فى التوقيع على عقود البيع و الشراء واليجار والقتراض والرهن  لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها 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 او بعض ما ذكر .

3605 - طارق جلل محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    165101   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-15 

برقم ايداع   18201 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  

3606 - هيثم جلل محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    165101   وتم ايداعه بتاريخ    15-04-2021 برقم 

ايداع   18201 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  

3607 - اسماعيل محمد حسن حمادة  مدير   المقيد برقم قيد    178885   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-03 

برقم ايداع   33 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  

3608 - صلح الدين حسن راغب دويدار  مدير   المقيد برقم قيد    178885   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2022 برقم ايداع   33 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة غير 

محددة . يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة ولمديرون مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من  فتح وغلق حسابات و سحب بمبلغ 50000 جنية مصري )خمسون الف جنيها مصري ( 

فأقل .وحق التوقبع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان التي هي  بمبلغ 50000 جنية مصري )

خمسون الف جنيها مصري ( فأقل .ولهم حق 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 و المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير في كل او 

بعض ماذكر . )مجتمعين او منفردين (  وللمديرين مجتمعين الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح وغلق حسابات وحق الفراج عن راس مال الشركة المودوع بالبنك وحق التوقبع علي عقود 

القتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغرضهاولهم حق توكيل الغير في كل 

او بعض ماذكر .)مجتمعين (

3609 - اسلم محمد حلمى صلح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    187100   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2022 برقم ايداع   30920 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  

3610 - مصطفى محمد مصطفى عزب سليمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    187107   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2022 برقم ايداع   30978 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  

3611 - احمد حافظ احمد حافظ  مدير فرع   المقيد برقم قيد    187112   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-23 

برقم ايداع   31063 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  
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3612 - جمال محمد حسن فرحات  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    75145   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-2014 برقم ايداع   16702 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشركاء السيد / جمال محمد حسن فرحات والسيد / محمد جمال محمد حسن 

فرحات والسيد/ باسل جمال محمد حسن فرحات ) مجتمعين او منفردين ( ولهم 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 والقتراض والرهن 

وبيع اصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها والتوقيع على عقود التعديل والتخارج وتوثيق الدفاتر 

للشركة 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 والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

3613 - محمد جمال محمد حسن فرحات  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    75145   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-2014 برقم ايداع   16702 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

3614 - باسل جمال محمد حسن فرحات  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    75145   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-2014 برقم ايداع   16702 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

3615 - ريهام رفعت رياض عطيه متولى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    148245   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2020 برقم ايداع   11424 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  خروج

3616 - صقر فتحى صقر محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    148245   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2020 برقم ايداع   11424 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  تعديل صفة الشريك الى شريك 

متضامن

3617 - عبد ا فضل صديق حامد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    165796   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2021 برقم ايداع   20852 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  تم خروج واستلمه كافة حقوقه

3623 - محمد محمود معوض محمود عيد  مدير   المقيد برقم قيد    99689   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2016 برقم ايداع   39183 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  يمثل المدير العام الشركة في 

علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمهافيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او  القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللمدير العام منفردا الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم والشهر العقاري والغرف التجارية وإدارات السجل التجاري والهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والهئية العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة 

للتأمينات الجتماعية وهيئة التنمية الصناعية ومصلحة الضرائب المصرية ومأمورياتها ولجان الطعن الضريبي 

والتحاد المصري للتشييد والبناء.   وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان و الفراج عن راس المال و القتراض و 

الرهن والتوقيع علي عقود القتراض والرهن و بيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه و 

التجارية وابرام كافة العقود و المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل 

الغير في كل او بعض ما ذكر.
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3624 - محمد ابو سالم محمد احمد ابو سالم  مدير   المقيد برقم قيد    150918   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2020 برقم ايداع   20714 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركه في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل بأسمها في ما 

عدا ما أحتفظ به صراحه عقد الشركه أو القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه . وللمديرين مجتمعين أو 

منفردين الحق في التعامل بأسم الشركه وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم  وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وإيداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأس المال  والتوقيع على الشيكات   في  حدود 100000 جنيه 

مصري فقط مائة ألف جنيه مصري أو ما يساويها باي عمل حره اخري . وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك بأسم 

الشركه ولصالحها  ولهما 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 او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر كل ذلك مجتمعين فقط   وللسيد / احمد ابو سالم محمد احمد ابو سالم منفردا 

فقط حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأس المال 

والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار الشهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها.

3625 - علء الدين فؤاد عبدالرحمن يوسف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    187271   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2022 برقم ايداع   31914 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

3626 - دخول شريك موصى  دخول شريك موصى مذكور بالعقد   المقيد برقم قيد    145166   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-01-2020 برقم ايداع   1512 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

3627 - خروج شريك موصى  خروج شريك موصى مذكور بالعقد   المقيد برقم قيد    145166   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-01-2020 برقم ايداع   1512 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

3628 - جيه ميشيل اف نايت J  MICHEL FKNIGHT  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

168074   وتم ايداعه بتاريخ    27-06-2021 برقم ايداع   29495 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ 

:  . تحديد اختصاصات رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وبعض أعضاء مجلس الدارة: أـ رئيس مجلس 

الدارة العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الدارة العضو المنتدب لهما مجتمعين او  منفردين حق التوقيع على 

الشيكات والتعامل مع البنوك باسم الشركة والتعامل مع كافة الجهات الرسمية والغير رسمية بخصوص ذلك كما 

لهما حق تفويض الغير فى كل او بعض الختصاصات.  ب - رئيس مجلس الدارة العضو المنتدب ونائب رئيس 

مجلس الدارة العضو المنتدب لهما مجتمعين حق القتراض والرهن من البنوك ولهما مجتمعين أو منفردين حق 

الشراء أو التعاقد مع كافة الجهات الرسمية والغير رسمية. 3 . الفراج عن رأس المال المدفوع والمودع ببنك 

مصر. 4. تعيين السيد الستاذ المحاسب / سامح احمد عبد الحميد مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي 2021م 

وتحديد أتعابه بمبلغ 20000ج )فقط عشرون ألف جنيه مصري ل غير( سنويا 5. الموافقة على اعتماد كشف 

مصروفات تأسيس الشركة المقدم من وكيل المؤسسين السيد / رأفت يونس احمد عزوز )المحامي بالنقض( و 

اخلء ذمته , كافة المبالغ المنصرفة له لنهاء تأسيس الشركة وكافة أوراق و مستندات الشركة .

3629 - احمد محمد منصور محمد  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    168074   وتم 

ايداعه بتاريخ    27-06-2021 برقم ايداع   29495 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

3630 - أشرف محمد منصور محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    168074   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2021 برقم ايداع   29495 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  
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3633 - عمرو محمد عبدالفتاح ابوالخير  مدير   المقيد برقم قيد    181120   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2022 برقم ايداع   8470 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  يمثل المديران الشركه فى 

علقتها مع الغير ولهما فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمدير ان حق التعامل باسم الشركه وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه 

اشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركه وضمن 

اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها 

العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه 

السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

3634 - محمد علي محمد ابو ادريس  مدير   المقيد برقم قيد    181120   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2022 برقم ايداع   8470 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

3635 - بسمان اسامه عبد الخالق هلل  مدير   المقيد برقم قيد    184431   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2022 برقم ايداع   21434 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل السيد / طاهر عبد العاطي احمد عبد النبي والسيد / عبد الحليم حافظ السيد مصطفي المديرون 

الشركة في علقتها من الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحة التنفيذية للجمعية العامة . وللمديرين السيد/ 

طاهر عبد العاطي احمد عبد النبي و السيد / عبد الحليم حافظ السيد مصطفي مجتمعين او منفردين الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص وتوقيع العقود التصنيع لدي الغير  والشهر العقاري والتأمينات والوزارات ومكاتب توثيق 

وزارة العدل والضرائب والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وإدارة المرور 

بكافة اشكالهم ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحدد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع تسديد كافة السندات الذينة والتجارية وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهمت حق توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر - وللمدرين السيد/ طاهر عبد العاطي احمد عبد النبي و السيد / عبد الحليم حافظ 

السيد مصطفي مجتمعين حق التعامل مع جميع البنوك والمصاريف من سحب وايداع وفتح حسابات واغلقها 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق 

القتراض وإصدار خطابات وشهادات الضمان والودائع  والتوقيع علي عقود القروض  والرهن وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وكذلك لهما الحق التوقيع علي العقود البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ليهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر - وللمديرين السيد/ 

طاهر عبد العاطي احمد عبد النبي والسيد / عبد الحليم حافظ السيد مصطفي مجتمعين في التوقيع علي عقود 

الشراء والبيع والرهن للعقارات والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولغراض الشركة امام الشهر العقاري 

والتوثيق امام الجهات الحكومية والغير الحكومية. والتوقيع على عقود البيع والشراء للمستحضرات الطبية والغير 

طبية وابرام كافة العقود وتوثيقها امام الشهر العقاري. ليهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر - وللمدير / 

بسمان أسامة عبد الخالق هلل - حق إدارة الشنون الفنية والصيدلية .

3636 - طاهر عبد العاطى أحمد عبد النبى  مدير   المقيد برقم قيد    184431   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2022 برقم ايداع   21434 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

3637 - عبد الحليم حافظ السيد مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    184431   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2022 برقم ايداع   21434 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

3638 - عادل هارفى العبد سعيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    262739   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-06-1990 برقم ايداع   7881 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

3639 - عبد مريم هارفى العبد  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    262739   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-06-1990 برقم ايداع   7881 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  
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3640 - هالة هارفي العبد سعيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    262739   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-1990 برقم ايداع   7881 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  والعضو المنتدب

3641 - هانى عزيز سليم ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    262739   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-1990 برقم ايداع   7881 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

3642 - يحيى ابو الفتوح ابراهيم محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    305873   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-1997 برقم ايداع   13230 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  ممثل عن شركة الهلى 

للخدمات الطبية ش.م.م  - يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة إمام القضاء - يملك حق التوقيع فى إدارة الشركة 

وتمثيلها أمام الغير ولكل من السيد / رئيس مجلس الدارة والسيد / العضو المنتدب )منفردين(  ولهما منفردين 

الحق فى التوقيع عن الشركة والتعامل باسمها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والرسمية والوزارات 

والهيئات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص والتوقيع على عقود الشراء 

والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات بأسم الشركة وضمن أغراضها ولمصلحتها 

وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن بأسم الشركة ولمصلحتها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلً 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وحق التوقيع 

على جميع المعاملت البنكية والتوقيع على الشيكات وأوامر الصرف والسحب واليداع لدى البنوك والمصارف 

بدون حدود مالية قصوى وفتح العتماد المستندية وذلك ولهم الحق في تفويض الغير في كل او بعض ما سبق من 

خلل  مجلس الدارة .

3643 - عادل

 حسن على علم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    305873   وتم ايداعه بتاريخ    06-07-1997 برقم 

ايداع   13230 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  المنتدب  - ممثل عن شركة الهلى للخدمات الطبية 

ش.م.م

3644 - وائل سعيد سيد محمد صالح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    305873   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-1997 برقم ايداع   13230 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  ممثل عن شركة الهلى 

للخدمات الطبية ش.م.م

3645 - تامر محمد صفوت محمد زهران  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    305873   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-1997 برقم ايداع   13230 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

3646 - ممثل عن شركة الهلى للخدمات الطبية ش.م.م  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    305873   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-07-1997 برقم ايداع   13230 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

3647 - صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الهلي المصري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

305873   وتم ايداعه بتاريخ    06-07-1997 برقم ايداع   13230 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ 

  :

3648 - صندوق التأمين الخاص للعاملين بجمعية الخدمات الجتماعية بالبنك الهلي المصري  عضو مجلس 

ادارة   المقيد برقم قيد    305873   وتم ايداعه بتاريخ    06-07-1997 برقم ايداع   13230 تم التأشير فى 

تاريخ 26-05-2022  بــ :  
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3649 - وضاح عبد الحفيظ كعده  مدير   المقيد برقم قيد    110331   وتم ايداعه بتاريخ    2017-10-03 

برقم ايداع   36523 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة يمثل 

المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما مجتمعين أو منفردين فى 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/ وضاح عبدالحفيظ كعده و السيد/ محمد نور فرحان خرسان مجتمعين أو منفردين حق التعامل باسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكوميه 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 وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها 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 وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

3650 - محمد نور فرحان خرسان  مدير   المقيد برقم قيد    110331   وتم ايداعه بتاريخ    2017-10-03 

برقم ايداع   36523 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  

3651 - عمرو عبده صديق محمد  مدير   المقيد برقم قيد    110331   وتم ايداعه بتاريخ    2017-10-03 

برقم ايداع   36523 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  استقالة

3652 - اسلم على عبد الرحمن البحيرى  مدير   المقيد برقم قيد    149804   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2020 برقم ايداع   17470 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  

3653 - حمدى عبد الوهاب نصر سعيد

 سعيد  مدير   المقيد برقم قيد    149804   وتم ايداعه بتاريخ    16-06-2020 برقم ايداع   17470 تم 

التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  و يباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة- يمثل المديران الشركة في 

علقتها مع الغير ولهما 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 و للمديرين مجتمعين أو 

منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح 

حسابات وغلقها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال 

وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم 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 

وبالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في بعض أو كل ما ذكر

3654 - رجب ماهر السعيد عيسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    150758   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2020 برقم ايداع   20305 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  

3655 - سامى حسن عبد الحميد شلبى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    28155   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2007 برقم ايداع   22236 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  خروج السيد / سامى حسن عبد 

الحميد شلبى للوفاه

3656 - خروج 2 شركاء موصيين مذكورين بالعقد  خروج   المقيد برقم قيد    41816   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2001 برقم ايداع   2597 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  

3657 - عادل محمد محمود وهبه  مدير   المقيد برقم قيد    54996   وتم ايداعه بتاريخ    2011-11-16 

برقم ايداع   21720 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  مسئولً للشركة من الناحية الفنية السياحية.

3658 - عصام فتحي محمد صالح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    54996   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2011 برقم ايداع   21720 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  من الناحية الفنية و السياحية 

لفرع الشركة بشارع قصر النيل - القاهرة .
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3659 - أنيل تشانديراني  Anil  Chandirani  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    54996   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-11-2011 برقم ايداع   21720 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  تخارج

3660 - مجدى بشرى بسخرون عبد الملك  مدير فرع   المقيد برقم قيد    54996   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2011 برقم ايداع   21720 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  مسئول للشركة من الناحية 

الفنية السياحية لفرع الشركة الكائن بارض الجولف - مدينة نصر بمحافظة القاهرة

satguru travel and  3661 - شركة / اس ايه تي جيه يو أر يو ترافيل لند توريزم هولينجز برايفت ليمتد

tourism holdings private limited -  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    54996   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2011 برقم ايداع   21720 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  ويمثلها السيد/ أنيل تشانديراني  

Anil  Chandirani - ويكون حق الدارة و التوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين السيد 

     Arpit Jain  والسيد / أربيت جين Sanjay  HundrajmalKandhari  - سنجاى هندراجمل كنداري /

Satguru travel and tourism  وشركة/أس أيه تى جيه يو أر يو ترافيل آند توريزم هولدينجز برايفت ليمتد

Holdings private Limitedويمثلها السيد/  أنيل تشانديراني  - ChandiraniAnil   -       - ولهم 

مجتمعين او 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 و ايداع و فتح  الحسابات  و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق القتراض و 

الرهن و كافه صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كذلك لهم مجتمعين او منفردين حق التوقيع الشراء و 

البيع لصول الشركة  و ممتلكاتها العقاريه و الراضى و السيارات و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها 

ولمصلحتها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم  مجتمعين أو 

منفردين إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل 

او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.فيما عدا الموصي حال دخولهم الشركة

3662 - سنجاى هندراجمل كنداري Sanjay Hundrajmal Kandhari  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    

54996   وتم ايداعه بتاريخ    16-11-2011 برقم ايداع   21720 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  

تخارج

3663 - ديباك غاشيام باهيلوانى DEEPAK GHANSHYAM PAHILWANI  شريك متضامن   المقيد 

برقم قيد    54996   وتم ايداعه بتاريخ    16-11-2011 برقم ايداع   21720 تم التأشير فى تاريخ 

30-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة و التوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين السيد / 

  Arpit Jain  والسيد / أربيت جين DEEPAK GHANSHYAM PAHILWANI - ديباك غاشيام باهيلوانى

Satguru travel and tourism وشركة/ أس أيه تى جيه يو أر يو ترافيل آند توريزم هولدينجز برايفت ليمتد

Holdings private Limited ويمثلها السيد/ أنيل تشانديراني  - ChandiraniAnil   -   - ولهم مجتمعين 

او 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 و ايداع و فتح  الحسابات  و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق القتراض و الرهن و كافه صور 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كذلك لهم مجتمعين او منفردين حق التوقيع والشراء و البيع لصول 

الشركة  و ممتلكاتها العقاريه و الراضى و السيارات و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها ولمصلحتها ولهم 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم  مجتمعين أو منفردين إبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في 

كل أو بعض ما ذكر.فيما عدا الموصي حال دخولهم الشركة .

3664 - عصام فتحي محمد صالح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    54996   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2011 برقم ايداع   21720 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  مسئولً للشركة من الناحية 

الفنية السياحية لفرع الشركة بشارع قصر النيل - القاهرة .

3665 - مجدى بشرى بسخرون عبد الملك  مدير فرع   المقيد برقم قيد    54996   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2011 برقم ايداع   21720 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  مسئول للشركة من الناحية 

الفنية السياحية لفرع الشركة الكائن بارض الجولف - مدينة نصر بمحافظة القاهرة

3666 - عادل محمد محمود وهبه  مدير   المقيد برقم قيد    54996   وتم ايداعه بتاريخ    2011-11-16 

برقم ايداع   21720 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  مسئولً للشركة من الناحية الفنية السياحية.
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3667 - سامح محمود السيد متولى عامر  مدير   المقيد برقم قيد    110443   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-2017 برقم ايداع   37087 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة . ويكون للمدير منفردا , كافة السلطات المقررة لدارة الشركة والتعامل باسمها وذلك فيما عدا ما 

احتفظ به لمالك الشركة فى هذا النظام او قانون الشركات او لئحته التنفيذية ويمثل المدير الشركة امام القضاء 

والغير .ويكون المدير مسئول عن ادارتها امام مؤسسها و للمدير 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 و فتح و غلق حسابات  و الفراج عن رأس 

المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات  و خطابات الضمان  و بيع اصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت و كل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها و له الحق 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 او بالجل وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .

3668 - محمد احمد محمد صقر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    146441   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2022 برقم ايداع   33216 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  

3669 - محمد احمد محمد صقر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    146441   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2022 برقم ايداع   33222 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  

3670 - ايهاب عباس البازابراهيم السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    187671   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2022 برقم ايداع   33097 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  

3671 - امانى فؤاد بسخيرون ميخائيل  شريك   المقيد برقم قيد    41113   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2009 برقم ايداع   19035 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  موصى - تعديل الصفة

3672 - فؤاد وديع جرجس شهات  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    41113   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2009 برقم ايداع   19035 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  

3673 - نادرفؤاد وديع جرجس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    41113   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2009 برقم ايداع   19035 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع:  يكون 

حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين : السيد / فؤاد وديع جرجس شهات 

والسيد / نادر فؤاد وديع جرجس  مجتمعين او    منفردين فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام 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 الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع 

على عقود الشراء ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام العقود والمشارطات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وللسيد / فؤاد وديع جرجس شهات منفردا حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات بأسم الشركة وكذلك حق التوقيع على عقود القتراض 

والرهن بكافة انواعها لكافة اصول الشركة بمافيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او للغير بأسم الشركة 

ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية الخاصة بذلك ولهم حق توكيل 

وتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر .
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3674 - عبدالباسط حسين عبدالله على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    139813   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2019 برقم ايداع   38893 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين السيد / عبد الباسط حسين عبد الله علي والسيد / ثروت حنا 

وهبه سرجه والسيد / احمد علي احمد احمد مجتمعين فقط و لهم الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها  

امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص  بكافة اشكالهم  

وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وغلقها وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه 

ولهم الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهم حق البيع للنفس أو للغير ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

3675 - مدحت فوزى السيد عبدالفتاح

عمارة  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    143483   وتم ايداعه بتاريخ    09-12-2019 برقم ايداع   

52208 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  خروج من الشركة

3676 - ناجح عبد الراضى معتمد على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    143483   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2019 برقم ايداع   52208 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  

3677 - قاظم عبدالراضي معتمد علي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    143483   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2019 برقم ايداع   52208 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  

3678 - سيد عبدالراضي معتمد علي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    143483   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2019 برقم ايداع   52208 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  

3679 - رمضان خليفه عمر محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    143483   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2019 برقم ايداع   52208 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسؤولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين ولهم مجتمعين أو منفردين الحق فى 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 وفتح وغلق حسابات والفراج عن 

رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحهاولهم حق قبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة المستندات الذنية 

والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق 

توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر - فيما عدا الشركاءالموصيين فى حالة دخولهم
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تجديد افراد

1 - وائل عنتر لطحن الحبوب لصاحبها وائل عنتر عبدا سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24255   قيدت فى   

03-05-2007 برقم ايداع    8078 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-02

2 - المصرية للصناعات الغذائية لصاحبها عبد العليم السيد السيد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76754   

قيدت فى   24-09-2014 برقم ايداع    23050 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2024-09-23

3 - الزهراء للستثمار العقاري والمقاولت لصاحبها سامح عبد الراضي عبدالجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

98671   قيدت فى   08-11-2016 برقم ايداع    34609 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-11-07

4 - ارت ميديا للتدريب والنتاج العلمى لصاحبها محمد السيد محمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

77983   قيدت فى   20-11-2014 برقم ايداع    27952 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2024-11-19

5 - ابيك للصناعات الخشبية والمعدنية لصاحبها عمرو عبدالبديع فتحى عبدالخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

105228   قيدت فى   04-05-2017 برقم ايداع    16104 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-05-03

6 - وليد محمدى غانم محمد للستثمار الصناعى لصاحبها وليد محمدى غانم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

68334   قيدت فى   01-09-2013 برقم ايداع    18602 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2023-08-31

7 - اوفرسيز للستثمار العقارى و المقاولت لصاحبها مخيمر حسين حماده احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

75970   قيدت فى   26-08-2014 برقم ايداع    20191 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2024-08-25

8 - الشربينى للستثمار العقارى والمقاولت العامة لصاحبها محمد عباس محمد احمد الشربينى  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   82127   قيدت فى   21-04-2015 برقم ايداع    11363 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2025-04-20

9 - اجرى فود للصناعات الغذائية لصاحبها ايمن محمد خيرت عدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58455   

قيدت فى   17-05-2012 برقم ايداع    10414 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-05-16

10 - المتحدة للصناعات الغذائية لصاحبتها ربا محمد رفقى محمد رشاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101924   

قيدت فى   08-02-2017 برقم ايداع    4814 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-07

11 - الكنانة ميلك لصاحبها اشرف السيد سليمان قطب المزين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105067   قيدت فى   

02-05-2017 برقم ايداع    15585 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-01

12 - التحاد للتعدين لصاحبها عفاف خاطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57648   قيدت فى   2012-04-04 

برقم ايداع    7436 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

13 - يونيفرسال اديوكشن UNIVERSAL EDUCATION لصاحتبها ماجده مكرم جاد سيدهم  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   99534   قيدت فى   30-11-2016 برقم ايداع    37676 وفى تاريخ  12-05-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-29

14 - ستل ان للغزل والنسيج والملبس الجاهزة لصاحبها اسلم احمد احمد كباري عبد الراضي  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   103201   قيدت فى   09-03-2017 برقم ايداع    9039 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2027-03-08
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15 - عمر عبد العزيز لصاحبها عمر احمد عبد العزيز احمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97415   قيدت 

فى   28-09-2016 برقم ايداع    29739 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-09-27

16 - الوطنيه لصناعه و تعبئه المواد الغذائيه لصاحبها احمد حسن سليمان ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

98710   قيدت فى   09-11-2016 برقم ايداع    34741 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-11-08

17 - فيوتشر تكنولوجى لصاحبها البدرى طلعت بدر خيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105511   قيدت فى   

14-05-2017 برقم ايداع    17145 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-13

18 - النورلتجاره الكمبيوتر لصاحبها ايهاب احمد بسطاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6530   قيدت فى   

26-10-2004 برقم ايداع    1689 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-10-25

19 - العالمية للعمال الهندسية والكهربائية لصاحبها محمد سعد محمد غريب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

47821   قيدت فى   26-08-2010 برقم ايداع    19245 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-08-25

20 - السعد للتنمية السياحية و العقارية لصاحبها مجدي سعد جلل ياقوت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81084   

قيدت فى   17-03-2015 برقم ايداع    7495 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-03-16

21 - رجب عبد العزيز محمد احمد زعزوع لصاحبها رجب عبد العزيز محمد احمد زعزوع  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   89504   قيدت فى   06-01-2016 برقم ايداع    631 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2026-01-05

22 - داينامكس كورب Dynamics Corp لصاحبها احمد سامى السيد سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

99329   قيدت فى   24-11-2016 برقم ايداع    37010 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-11-23

23 - ساب سيتي لكيماويات البناء الحديث لصاحبها سلمي ممدوح محمد حامد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

102790   قيدت فى   01-03-2017 برقم ايداع    8844 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-02-28

24 - العالمية لصناعة الثلج لصاحبها اشرف سيد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103276   قيدت فى   

13-03-2017 برقم ايداع    9294 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-12

25 - الرحاب لتجاره وتوريدات الغزل والمنسوجات بالجمله محمد فتحى عليوة صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

6346   قيدت فى   31-08-2004 برقم ايداع    1354 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2024-08-30

26 - المركزالعالمى للصناعة والتوكيلت لصاحبها كامل عبد القوى كامل عبد القوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

58081   قيدت فى   26-04-2012 برقم ايداع    8999 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-04-25

27 - الصفوة لتجارة المواد الغذائية لصاحبتها صفاء عبد الغني محمد فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63505   

قيدت فى   20-01-2013 برقم ايداع    1492 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-01-19

28 - الندى لصناعه المواد الغذائيه و التبريد لصاحبها هانى ميلد ميخائيل حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

92280   قيدت فى   04-04-2016 برقم ايداع    11094 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-04-03

29 - المصريه للخدمات البتروليه لصاحبها ايمن ارديتى جرس مصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98419   

قيدت فى   01-11-2016 برقم ايداع    33599 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2026-10-31
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30 - المصرية للسوشيال ميديا والتكنولوجيا Egyptian For Social Media Technology لصاحبها 

عماد احمد عبد الرحمن احمد خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104567   قيدت فى   13-04-2017 برقم 

ايداع    13754 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

31 - حورس للستثمارات العقارية والمقاولت لصاحبها عادل محمد الصغير محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

43499   قيدت فى   20-01-2010 برقم ايداع    1283 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-01-19

32 - اجي فيت كير لضافات العلف EGY VET CARE لصاحبها وليد عبدالعزيز عبدالمقصود محمد عبده  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   57198   قيدت فى   14-03-2012 برقم ايداع    5638 وفى تاريخ  

18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

33 - قطب ابراهيم الزمزمى سليمان لصاحبها قطب ابراهيم الزمزمى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

72186   قيدت فى   05-03-2014 برقم ايداع    5353 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2024-03-04

34 - شرم الشيخ للنقل الجماعى لصاحبها محمد ابراهيم الششتاوى داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73944   

قيدت فى   19-05-2014 برقم ايداع    11932 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2024-05-18

35 - جاردينيا للتوريدات لصاحبها ضياء احمد عبد الفتاح عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97060   قيدت 

فى   08-09-2016 برقم ايداع    28405 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-09-07

36 - نت لوجيكس للنظمة المتكاملةNET LOJIX INTEGRATED SYSTEMS لصاحبها هشام محمد 

عبد القادر عفيفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98223   قيدت فى   26-10-2016 برقم ايداع    32937 وفى 

تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-25

37 - ليف ستايل Life Style لصاحبها يحى زكريا مصطفى احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

101983   قيدت فى   09-02-2017 برقم ايداع    5032 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-02-08

38 - كمبيو ماستر لجهزة الحاسب اللى لصاحبها احمد حسن يوسف الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

104174   قيدت فى   03-04-2017 برقم ايداع    12303 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-04-02

39 - ايه تو زد A2Z لصاحبها مبارك ناجح ماهر متوشالح مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104908   

قيدت فى   26-04-2017 برقم ايداع    15027 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-04-25

40 - جاما انترناشيونال المصريه منطقة حرة خاصة ابراهيم وحيد محمد خيال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

8827   قيدت فى   16-03-2004 برقم ايداع    239 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2024-03-15

41 - الديمقراطى للرخام والجرانيت لصاحبها محمود محمد رضا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24483   قيدت 

فى   13-05-2007 برقم ايداع    8856 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-12

42 - المركز المصرى لخدمات الرى والزراعه لصاحبها انطوان لويس مقدم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

49164   قيدت فى   21-11-2010 برقم ايداع    24985 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-11-20

43 - مستشفى الزهراء التخصصى لصاحبها قرنى عبد الستار محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57670   

قيدت فى   05-04-2012 برقم ايداع    7509 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-04

44 - الكوثر للستثمار العقاري والزراعي والستيراد والتصدير لصاحبها عصام محمود محمد حلمي  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   103478   قيدت فى   15-03-2017 برقم ايداع    9934 وفى تاريخ  19-05-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14
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45 - ليبرتى ستوديو لصاحبها سها ربحى محمد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39607   قيدت فى   

23-06-2009 برقم ايداع    12975 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-06-22

46 - الرضوة للستثمار العقارى و استصلح الراضى لصاحبها دعاء احمد السيد عبد الرازق  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   76670   قيدت فى   22-09-2014 برقم ايداع    22719 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2024-09-21

47 - ارب ناشيونال لتشكيل المعادن وصناعة مسامير عادية لصاحبها حسن محمود احمد عثمان  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   99884   قيدت فى   12-12-2016 برقم ايداع    39853 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

48 - كايرو ليد لصاحبها مازن محمد كامل هيكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102767   قيدت فى   

01-03-2017 برقم ايداع    7750 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-28

49 - المصرية للصناعة Egyptos لصاحبها سامر انور الياس يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105631   

قيدت فى   16-05-2017 برقم ايداع    17484 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-05-15

50 - بيوراكير Puracare لصاحبها عبد الرحمن عبد المحسن محمود مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

105788   قيدت فى   18-05-2017 برقم ايداع    18085 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-05-17

51 - تى كلر لتصنيع الحبار مدحت محمد منير عبد الخالق غالي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2269   قيدت 

فى   20-05-2002 برقم ايداع    165 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-19

52 - ايجى تك للصناعات المتطوره لصاحبها محمد حسين محمود محمد الغمرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

21216   قيدت فى   16-11-2006 برقم ايداع    17599 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-11-15

53 - بت شوب ايجيبتPET SHOP EGYPT لصاحبها مينا منير رياض قديس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

59053   قيدت فى   20-06-2012 برقم ايداع    12979 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-06-19

54 - اشرف سعيد للطاقه المتجدده لصاحبها اشرف سعيد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74676   

قيدت فى   18-06-2014 برقم ايداع    15082 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2024-06-17

55 - الربيع لصاحبها عواض عبدالحميد عتابى ربيع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90405   قيدت فى   

04-02-2016 برقم ايداع    3803 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-02-03

56 - فور نتشر لتصنيع الخشاب لصاحبها محمد حامد محمد ابوالوفا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95670   

قيدت فى   01-08-2016 برقم ايداع    23489 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2026-07-31

57 - مصنع شيخ البلد لنتاج الطوب الطفلى لصاحبها عماد احمد مبروك حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

96367   قيدت فى   21-08-2016 برقم ايداع    25982 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-08-20

58 - المجد للستثمار و التوريدات لصاحبها محمد مجدى محمود مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98105   

قيدت فى   24-10-2016 برقم ايداع    32509 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2026-10-23

59 - سمارت باك SMART PACK لصاحبها مصطفى محمد حسن غلوش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

104381   قيدت فى   09-04-2017 برقم ايداع    13103 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-04-08
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60 - الشرق الوسط Middle East لصاحبها محمد يوسف كمال عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

52972   قيدت فى   14-07-2011 برقم ايداع    12912 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-07-13

61 - نيوفيجين بلس للستثمار العقارى والمقاولت New vision plus لصاحبها ايهاب رضا سعد محمد 

زغلول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94006   قيدت فى   30-05-2016 برقم ايداع    17159 وفى تاريخ  

24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-29

62 - رواج لصناعة الملبس الجاهزة لصاحبها ايهاب حلمي محمد عوف الكسار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

102149   قيدت فى   14-02-2017 برقم ايداع    5753 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-02-13

63 - ايكوزECHOS لصاحبها طارق صالح الجارحى السيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102172   قيدت 

فى   15-02-2017 برقم ايداع    5786 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-14

64 - نجرو ستون ) محمد محمود على والى (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27238   قيدت فى   

12-09-2007 برقم ايداع    19155 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2022-09-11

65 - عمر محمد على عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34918   قيدت فى   08-10-2008 برقم ايداع    

21051 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-07

66 - المصريه الكنديه باك لصاحبها محمد حجى Mohammed E G Hejji  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

90391   قيدت فى   03-02-2016 برقم ايداع    3745 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-02-02

67 - المصريه الكنديه باك لصاحبها محمد حجى Mohammed E G Hejji  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

90391   قيدت فى   31-10-2016 برقم ايداع    33421 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-10-30

68 - جلوبال يارد لصناعة اللواح الخشبية ومستلزمات الديكور والثاث لصاحبها حمدي الحسيني رمضان 

الزواوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102093   قيدت فى   13-02-2017 برقم ايداع    5552 وفى تاريخ  

25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

69 - الهدا للستثمار و التسويق العقارى لصاحبها سيد احمد ليثى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103279   

قيدت فى   13-03-2017 برقم ايداع    9297 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-12

70 - البركه للمواد اللصقه حاتم يوسف سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6137   قيدت فى   2002-05-12 

برقم ايداع    394 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-11

71 - الشورى للطوب الطفلى لصاحبها يوسف فتحى محمد خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23027   قيدت 

فى   05-03-2007 برقم ايداع    2893 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-04

72 - تفعيل لتقنيه المعلومات لصاحبها ياسر بن احمد بن محمد عسيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58683   

قيدت فى   30-05-2012 برقم ايداع    11395 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-05-29

73 - احمد عطيه غازى عبدالل لنتاج وتعبئة الكسجين الطبى لصاحبها احمد عطيه غازى عبدالل  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   102223   قيدت فى   15-02-2017 برقم ايداع    5970 وفى تاريخ  29-05-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14

74 - علم للجزاء اللكترونيه و العلميه والشبكات لصاحبها تامر فادي سيد محمد حسن علم  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   13830   قيدت فى   08-05-2005 برقم ايداع    4883 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2025-05-07
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75 - بكداش لنتاج البوظه والحلويات لصاحبها يسرى كامل محمد الجيلنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

67296   قيدت فى   25-06-2013 برقم ايداع    14667 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2023-06-24

76 - ايليت للستثمار العقاري ELITE REAL ESTATE لصاحبها محمد صلح الدين مصطفي حبيب  تاجر 

فرد سبق قيده برقم :   89612   قيدت فى   11-01-2016 برقم ايداع    965 وفى تاريخ  30-05-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-10

77 - المصريه للستثمار السياحى والتصدير والتوريدات العموميه لصاحبها عمر جمال السيد عبد الرحمن  تاجر 

فرد سبق قيده برقم :   105514   قيدت فى   14-05-2017 برقم ايداع    17152 وفى تاريخ  

30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

78 - الدولية للتوريدات العمومية لصاحبها عبد الحميد محمد غريب مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

70251   قيدت فى   11-12-2013 برقم ايداع    26651 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2023-12-10

79 - المنارة للصناعات لصاحبها محمد يوسف محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101226   قيدت فى   

19-01-2017 برقم ايداع    2368 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-18

80 - المنارة للصناعات لصاحبها محمد يوسف محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101226   قيدت فى   

19-01-2017 برقم ايداع    2369 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-18

81 - كروستاسيا انترناشيونال لتبريد وتجميد السماك )رويال( لصاحبها احمد عبد العزيز محمد صقر  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   105695   قيدت فى   17-05-2017 برقم ايداع    17766 وفى تاريخ  2022-05-31  

تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16
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تجديد شركات

1 - اركوتريد المؤسسة العربية للتجارة الخارجية     

ARCOTRADE ARAB CORPORATION FOR FOREIGN TRADE   شركة سبق قيدها برقم 

:   2904  قيدت فى  04-06-2002 برقم ايداع   264 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  03/06/2027  12:00:00ص

2 - شركه برفكت للنشاءات الهندسية   شركة سبق قيدها برقم :   8447  قيدت فى  18-04-2002 برقم ايداع   

1787 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/04/2027  12:00:00ص

3 - شركه المناهري للتنميه العقاريه   شركة سبق قيدها برقم :   8581  قيدت فى  26-05-2002 برقم ايداع   

2336 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/05/2027  12:00:00ص

4 - شركه النيل للشحن الدولي   شركة سبق قيدها برقم :   8607  قيدت فى  29-05-2002 برقم ايداع   

2425 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/05/2027  12:00:00ص

5 - البستان لتجارة السمدة والكيماويات   شركة سبق قيدها برقم :   12041  قيدت فى  07-11-2004 برقم 

ايداع   9564 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2024  

12:00:00ص

6 - المصريه السويديه للتجاره والهندسة والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   16295  قيدت فى  

24-06-2015 برقم ايداع   18371 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/06/2025  12:00:00ص

7 - كورايا دايفوزش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   21860  قيدت فى  26-12-2006 برقم ايداع   

20837 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2026  12:00:00ص

8 - شركة إى تى آى للستثمار السياحى المصرى   شركة سبق قيدها برقم :   23771  قيدت فى  

05-04-2007 برقم ايداع   6350 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/04/2027  12:00:00ص

9 - كونكورد للهندسة والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   24495  قيدت فى  14-05-2007 برقم ايداع   

8898 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/05/2027  12:00:00ص

10 - فريش بوكس ) FRESH BOX (   شركة سبق قيدها برقم :   24614  قيدت فى  17-05-2007 برقم 

ايداع   9320 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2027  

12:00:00ص

11 - دمج شركة الميم للهندسة والمقاولت توصية بسيطة )مندمجة( فى شركة الميم للهندسة والمقاولت ش 0م0م 

)دامجة(   شركة سبق قيدها برقم :   24930  قيدت فى  31-05-2007 برقم ايداع   10413 وفى تاريخ  

08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2027  12:00:00ص

12 - شركة مكتبة اوزوريس للكتب العلمية ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   30549  قيدت فى  

05-05-1997 برقم ايداع   2084 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/05/2027  12:00:00ص

13 - امريكان ستار ترافيل انترناشيونال   شركة سبق قيدها برقم :   30727  قيدت فى  26-05-1997 برقم 

ايداع   2549 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/05/2027  

12:00:00ص

14 - اركوتريد المؤسسة العربية للتجارة الخارجية     

ARCOTRADE ARAB CORPORATION FOR FOREIGN TRADE   شركة سبق قيدها برقم 

:   43916  قيدت فى  04-06-2002 برقم ايداع   2420 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  03/06/2027  12:00:00ص

15 - تراست كونسلت جروب للستشارات وادارة الصول TCG   شركة سبق قيدها برقم :   44110  قيدت 

فى  18-02-2010 برقم ايداع   3691 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/02/2025  12:00:00ص
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16 - مستشفى الفجر التخصصي  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   55203  قيدت فى  30-11-2011 برقم 

ايداع   22772 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/11/2026  

12:00:00ص

17 - ستيشنرى تايم   شركة سبق قيدها برقم :   56370  قيدت فى  31-01-2012 برقم ايداع   2307 وفى 

تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/01/2027  12:00:00ص

18 - شركة الميم للهندسة والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   57028  قيدت فى  06-03-2012 برقم ايداع   

4997 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/03/2027  12:00:00ص

19 - بلنيت 360 للبرمجيات planet360 )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   57714  قيدت فى  

08-04-2012 برقم ايداع   7693 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/04/2027  12:00:00ص

20 - خميس عبد الفتاح خميس وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   58713  قيدت فى  31-05-2012 برقم 

ايداع   11529 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2027  

12:00:00ص

21 - بولى بلست للواح البلستيك والبولى كربونيت ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   58781  قيدت فى  

04-06-2012 برقم ايداع   11817 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/06/2027  12:00:00ص

22 - حماية للخدمات والمقاولت والتوريدات العمومية   شركة سبق قيدها برقم :   58808  قيدت فى  

06-06-2012 برقم ايداع   11937 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/06/2027  12:00:00ص

23 - الندى والمال للتجارة والتوزيع والستيراد والتصدير ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   64436  قيدت 

فى  26-02-2013 برقم ايداع   4304 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/02/2023  12:00:00ص

24 - شركة ترانسفير تكنولوجي ليمتد   شركة سبق قيدها برقم :   65161  قيدت فى  27-03-2013 برقم 

ايداع   7046 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/03/2023  

12:00:00ص

25 - نيو بيليت للصناعات الغذائية New Pellet For Food Industries   شركة سبق قيدها برقم :   

85146  قيدت فى  04-08-2015 برقم ايداع   21699 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  03/08/2025  12:00:00ص

26 - الريتاج للنظمة الحديثة   شركة سبق قيدها برقم :   88710  قيدت فى  14-12-2015 برقم ايداع   

35801 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2025  12:00:00ص

27 - مصر 2000 للخدمات البيئية   شركة سبق قيدها برقم :   98616  قيدت فى  07-11-2016 برقم ايداع   

34441 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2026  12:00:00ص

28 - دوت منت DOTMENT   شركة سبق قيدها برقم :   102751  قيدت فى  28-02-2017 برقم ايداع   

7732 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2027  12:00:00ص

29 - اكرو لمنتجات البناء   شركة سبق قيدها برقم :   104574  قيدت فى  13-04-2017 برقم ايداع   

13794 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/04/2027  12:00:00ص

30 - لباريزان بيوتى La Parisienne Beauty   شركة سبق قيدها برقم :   105497  قيدت فى  

14-05-2017 برقم ايداع   17053 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/05/2027  12:00:00ص

31 - اتش اس للخدمات المنية والحراسة   شركة سبق قيدها برقم :   105704  قيدت فى  17-05-2017 برقم 

ايداع   17821 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2027  

12:00:00ص

32 - كرو لتكنولوجيا      النشاءات                   Crew For Construction Technology   شركة 

سبق قيدها برقم :   106329  قيدت فى  01-06-2017 برقم ايداع   20065 وفى تاريخ  08-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2027  12:00:00ص
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33 - شادن نايل كروزس ) امجد وديع حسون وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   344523  قيدت فى  

04-03-2002 برقم ايداع   3537 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/03/2027  12:00:00ص

34 - اس ام جى الشركة الهندسية للسيارات والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   

1128  قيدت فى  13-05-1997 برقم ايداع   336 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  12/05/2027  12:00:00ص

35 - الدلتا للتريكو والملبس والصباغه ايمن احمد عبد الشافي محسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

22143  قيدت فى  05-06-2002 برقم ايداع   1716 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  04/06/2027  12:00:00ص

36 - الشركة المصرية للبتروكيماويات ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   22361  قيدت فى  2007-01-30 

برقم ايداع   1571 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2027  

12:00:00ص

37 - كريتيف للمقاولت والديكور ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   24941  قيدت فى  2007-05-31 

برقم ايداع   10457 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2027  

12:00:00ص

38 - سوبر باك لصناعة الورق والكرتون   شركة سبق قيدها برقم :   25098  قيدت فى  07-06-2007 برقم 

ايداع   11045 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2027  

12:00:00ص

39 - شركة بيدليت للصناعات مصر                    PIDILITE INDUSTRIES EGYPT   شركة سبق 

قيدها برقم :   30178  قيدت فى  13-03-1997 برقم ايداع   1232 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2027  12:00:00ص

40 - الستثمارية للثاث الحديث ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   42563  قيدت فى  03-12-2009 برقم 

ايداع   24432 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2024  

12:00:00ص

41 - وفره الزراعيه   شركة سبق قيدها برقم :   44606  قيدت فى  15-03-2010 برقم ايداع   5621 وفى 

تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/03/2025  12:00:00ص

42 - خميس محمد خميس محمد عابوه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   45920  قيدت فى  2010-05-23 

برقم ايداع   11127 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/05/2025  

12:00:00ص

43 - تنميه لخدمات المشروعات متناهيه الصغرى   شركة سبق قيدها برقم :   47196  قيدت فى  

25-07-2010 برقم ايداع   16582 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/07/2025  12:00:00ص

44 - اس ام جى الشركة الهندسية للسيارات والستيراد و التصدير والتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   

52294  قيدت فى  21-02-2012 برقم ايداع   3830 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  20/02/2027  12:00:00ص

45 - النتاج لصناعة السلفوكيماويات مصر - سلفو مصر   شركة سبق قيدها برقم :   57392  قيدت فى  

25-03-2012 برقم ايداع   6419 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/03/2027  12:00:00ص

46 - مودرن كنترول جروب للتجارة العامة والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   57518  قيدت فى  

28-03-2012 برقم ايداع   6864 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/03/2027  12:00:00ص

47 - سوفت ترند للحلول المتكاملة SOFT TREND FOR COMPLETE SOLUTIONS   شركة 

سبق قيدها برقم :   58134  قيدت فى  30-04-2012 برقم ايداع   9212 وفى تاريخ  09-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/04/2027  12:00:00ص
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48 - الشركه الوطنيه لجدود الدواجن   شركة سبق قيدها برقم :   58311  قيدت فى  10-05-2012 برقم ايداع   

9826 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2027  12:00:00ص

49 - شركة كريستال للتجارة و التوكيلت   شركة سبق قيدها برقم :   58677  قيدت فى  14-02-2013 برقم 

ايداع   367 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/02/2023  12:00:00

ص

50 - شركة كريستال للتجارة و التوكيلت   شركة سبق قيدها برقم :   58677  قيدت فى  29-05-2012 برقم 

ايداع   11351 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/05/2027  

12:00:00ص

51 - كريستال للتجارة والتوكيلت   شركة سبق قيدها برقم :   58677  قيدت فى  13-11-2013 برقم ايداع   

24136 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/11/2023  12:00:00ص

52 - جلكسي للتجارة و التوريدات  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   68700  قيدت فى  2013-09-19 

برقم ايداع   20126 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/09/2023  

12:00:00ص

53 - ابو سعده جروب للنتاج الفنى و التوزيع )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   71204  قيدت فى  

23-01-2014 برقم ايداع   1680 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/01/2024  12:00:00ص

54 - ميكانيكال سوفت للتكييف و المقاولت )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   72455  قيدت فى  

16-03-2014 برقم ايداع   6416 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/03/2024  12:00:00ص

55 - نجلء على عواد الطناني وشريكيها   شركة سبق قيدها برقم :   79106  قيدت فى  01-01-2015 برقم 

ايداع   49 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2024  12:00:00

ص

56 - كرو انترناشيونال للخدمات البترولية والتعدين  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   80418  قيدت فى  

22-02-2015 برقم ايداع   4763 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/02/2025  12:00:00ص

57 - اتيليه العرب للثقافه و الفنون ) جاليرى العرب (   شركة سبق قيدها برقم :   84022  قيدت فى  

15-06-2015 برقم ايداع   17414 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/06/2025  12:00:00ص

58 - ايبر تور الدولية للتدريب   شركة سبق قيدها برقم :   86894  قيدت فى  11-10-2015 برقم ايداع   

28230 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/10/2025  12:00:00ص

59 - الجيزة سمارت للتنمية العقارية والسياحية   شركة سبق قيدها برقم :   90575  قيدت فى  2016-02-10 

برقم ايداع   4494 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/02/2026  

12:00:00ص

60 - براند مابرز للدعاية والعلن BRAND MAPPERS   شركة سبق قيدها برقم :   93775  قيدت فى  

22-05-2016 برقم ايداع   16285 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/05/2026  12:00:00ص

Fast Solution Systems for61 - انظمه الحلول السريعة للبرمجيات و الدعم الفنى

 Programming and Technical Support   شركة سبق قيدها برقم :   94690  قيدت فى  

21-06-2016 برقم ايداع   19769 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/06/2026  12:00:00ص

62 - شركةفرست بيلدرز للهندسة وإدارة المشروعات                 

First Builders for Engineering & Projects Management   شركة سبق قيدها برقم :   96597  

قيدت فى  28-08-2016 برقم ايداع   26819 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  27/08/2026  12:00:00ص
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63 - شركة فوكسلز VOXELS   شركة سبق قيدها برقم :   99750  قيدت فى  06-12-2016 برقم ايداع   

39397 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/12/2026  12:00:00ص

64 - عين الحياه العامة للمقاولت والستثمار العقاري   شركة سبق قيدها برقم :   101332  قيدت فى  

23-01-2017 برقم ايداع   2777 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/01/2027  12:00:00ص

65 - ايدنتتي للدعاية و العلن )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   102298  قيدت فى  2017-02-19 

برقم ايداع   6278 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  

12:00:00ص

66 - افري للدوية AFRI PHARMA )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   103003  قيدت فى  

06-03-2017 برقم ايداع   8346 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/03/2027  12:00:00ص

67 - اجزا للدوية AGZA PHARMA )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   103004  قيدت فى  

06-03-2017 برقم ايداع   8347 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/03/2027  12:00:00ص

68 - سفن ستارز للنقل والرحلت Seven Stars For Transport And Trips   شركة سبق قيدها برقم :   

103584  قيدت فى  19-03-2017 برقم ايداع   10251 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  18/03/2027  12:00:00ص

69 - ديدو لتجاره الحذيه   شركة سبق قيدها برقم :   104040  قيدت فى  29-03-2017 برقم ايداع   

11811 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/03/2027  12:00:00ص

70 - شركة العاصمه للتسويق العقارى )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   104048  قيدت فى  

30-03-2017 برقم ايداع   11846 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/03/2027  12:00:00ص

71 - عاطف حسين رشدى وهدان وشريكية   شركة سبق قيدها برقم :   104067  قيدت فى  2017-03-30 

برقم ايداع   11934 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/03/2027  

12:00:00ص

72 - ماركت فوكس للتسويق العقاري Market Focus )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   104239  

قيدت فى  05-04-2017 برقم ايداع   12576 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  04/04/2027  12:00:00ص

73 - البشائر لصناعه الملبس   شركة سبق قيدها برقم :   104442  قيدت فى  11-04-2017 برقم ايداع   

13331 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/04/2027  12:00:00ص

74 - اي بورتل للمقاولت E-PORTAL )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   104480  قيدت فى  

11-04-2017 برقم ايداع   13505 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/04/2027  12:00:00ص

75 - السويدي انتليجنس ELSEWEDY INTELLIGENCE   شركة سبق قيدها برقم :   104917  قيدت 

فى  26-04-2017 برقم ايداع   15077 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/04/2027  12:00:00ص

76 - البداية للمقاولت العامة والستثمار  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   104953  قيدت فى  

27-04-2017 برقم ايداع   15181 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/04/2027  12:00:00ص

77 - العزيزة تكس لتجارة القمشة ALAZIZA TEX  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   105094  قيدت 

فى  02-05-2017 برقم ايداع   15671 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/05/2027  12:00:00ص

78 - شركة ايلجانت للتوريدات العمومية   شركة سبق قيدها برقم :   105200  قيدت فى  04-05-2017 برقم 

ايداع   16027 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/05/2027  

12:00:00ص
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79 - اوليو للتجارة OLIO TRADE   شركة سبق قيدها برقم :   105519  قيدت فى  14-05-2017 برقم 

ايداع   17164 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/05/2027  

12:00:00ص

80 - المجموعة الستثمارية العقارية الكويتية ش.م.ك "مقفله "   شركة سبق قيدها برقم :   168915  قيدت فى  

19-02-1975 برقم ايداع   2756 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/02/2025  12:00:00ص

81 - زهران للثاث والديكور ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   184730  قيدت فى  02-10-2012 برقم 

ايداع   1000001 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/10/2022  

12:00:00ص

82 - شركه النيل للحذيه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   218603  قيدت فى  04-05-1982 برقم ايداع   

8063 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/05/2027  12:00:00ص

83 - الشركة المتحدة لنظم وبرامج الحاسبات اللية )محمد محمد عليوه غنيم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   

307637  قيدت فى  14-09-1997 برقم ايداع   18037 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/09/2022  12:00:00ص

84 - سيتا بي في   شركة سبق قيدها برقم :   345794  قيدت فى  07-05-2002 برقم ايداع   7594 وفى 

تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2027  12:00:00ص

85 - شركه باسيكو للتجاره والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   8488  قيدت فى  30-04-2002 برقم ايداع   

1968 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/04/2027  12:00:00ص

86 - حميدو للمقاولت الكهربائيه والتحكم اللي ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9864  قيدت فى  

26-05-2003 برقم ايداع   2387 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/05/2023  12:00:00ص

87 - شركة الكريم للحاق العمالة المصرية بالخارج   شركة سبق قيدها برقم :   21805  قيدت فى  

24-12-2006 برقم ايداع   20638 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/12/2026  12:00:00ص

88 - قطونيل وفيميا شوب   شركة سبق قيدها برقم :   23268  قيدت فى  21-03-2007 برقم ايداع   5363 

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/03/2027  12:00:00ص

advanced tractors agriculuture  )89 - الشركة المتطورة للجرارات والمعدات الزراعية )اتام

machinery -ATAM-&   شركة سبق قيدها برقم :   23453  قيدت فى  21-03-2007 برقم ايداع   5338 

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/03/2027  12:00:00ص

90 - الشركه العقاريه الدوليه للنشاء و التعمير ) ماتش جروب (   شركة سبق قيدها برقم :   23580  قيدت فى  

27-03-2007 برقم ايداع   5749 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/03/2027  12:00:00ص

91 - مركز الدرة التخصصى للعيون ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   23879  قيدت فى  2007-04-15 

برقم ايداع   6749 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/04/2027  

12:00:00ص

92 - محمد خليفة السيد بخيت وشريكتيه   شركة سبق قيدها برقم :   24196  قيدت فى  30-04-2007 برقم 

ايداع   7825 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/04/2027  

12:00:00ص

93 - شركة بى . ام . بى سوليوشنز ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   24391  قيدت فى  2007-05-09 

برقم ايداع   8538 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2027  

12:00:00ص

94 - توب تك ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم :   24488  قيدت فى  14-05-2007 برقم ايداع   8862 وفى 

تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/05/2027  12:00:00ص

95 - قطونيل وفيجا شوبس   شركة سبق قيدها برقم :   24891  قيدت فى  12-03-2017 برقم ايداع   9088 

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2027  12:00:00ص
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96 - الدولية للتنمية والستثمار العقارى والعمرانى ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   26251  قيدت فى  

05-08-2007 برقم ايداع   16187 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/08/2022  12:00:00ص

97 - دجله للستثمار العقارى ) مجموعة دجلة للستثمار العقارى معمار المرشدى ( ش.م.م   شركة سبق قيدها 

برقم :   41688  قيدت فى  09-06-2010 برقم ايداع   13033 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  08/06/2025  12:00:00ص

98 - دجله للستثمار العقارى ) مجموعة دجلة للستثمار العقارى معمار المرشدى ( ش.م.م   شركة سبق قيدها 

برقم :   41688  قيدت فى  14-06-2015 برقم ايداع   17229 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2025  12:00:00ص

99 - نرهادو انترناشيونال للدويه والمكملت الغذائيه   شركة سبق قيدها برقم :   44451  قيدت فى  

21-12-2016 برقم ايداع   41292 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/12/2026  12:00:00ص

100 - بكينج فود للصناعات الغذائية Peking Food CO   شركة سبق قيدها برقم :   44764  قيدت فى  

18-03-2012 برقم ايداع   5793 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/03/2022  12:00:00ص

101 - المجموعة السودانية المصرية للستثمار ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   47838  قيدت فى  

29-08-2010 برقم ايداع   19300 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/08/2025  12:00:00ص

102 - السعودى للتجاره العامه والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   48654  قيدت فى  20-10-2010 برقم 

ايداع   22896 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/10/2025  

12:00:00ص

103 - شركة المل جروب للسمدة والتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   49302  قيدت فى  2010-11-30 

برقم ايداع   25630 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/11/2025  

12:00:00ص

104 - ان ايه ان دايفينج سفارى  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   53734  قيدت فى  05-09-2011 برقم 

ايداع   16285 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/09/2026  

12:00:00ص

105 - ميراج للستثمار والتنميه السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   54718  قيدت فى  26-10-2011 برقم 

ايداع   20525 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2026  

12:00:00ص

106 - جولدن بيرد للتوريدات Golden Bird   شركة سبق قيدها برقم :   55470  قيدت فى  2011-12-14 

برقم ايداع   23996 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2026  

12:00:00ص

107 - تكوين للحلول الرقمية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   56836  قيدت فى  26-02-2012 برقم 

ايداع   4235 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2027  

12:00:00ص

108 - هوم انفستمنت للنشاء و التعمير   شركة سبق قيدها برقم :   57026  قيدت فى  06-03-2012 برقم 

ايداع   4988 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/03/2027  

12:00:00ص

109 - شركة المتحدة للنقل والشحن البحري   شركة سبق قيدها برقم :   58515  قيدت فى  2012-05-21 

برقم ايداع   10697 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2027  

12:00:00ص

110 - شركة ايهاب على مصطفى الدويك وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   58569  قيدت فى  

23-05-2012 برقم ايداع   10923 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/05/2027  12:00:00ص
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111 - ارت هب أيجيبت - Arts Hub Egypt ) ش . ذ . م . م (   شركة سبق قيدها برقم :   58674  قيدت 

فى  29-05-2012 برقم ايداع   11342 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/05/2027  12:00:00ص

112 - ايلف للتوريدات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   66457  قيدت فى  22-05-2013 برقم ايداع   

11602 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2023  12:00:00ص

113 - توى ورلد للتجارة  )ش.م.م( - وقف تعامل بموجب خطاب الهيئة رقم 588 فى 18 11 2014   شركة 

سبق قيدها برقم :   75986  قيدت فى  27-08-2014 برقم ايداع   20277 وفى تاريخ  10-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2024  12:00:00ص

114 - إسترايك للستشارات المالية Strike Financial Consultancy   شركة سبق قيدها برقم :   

83965  قيدت فى  14-06-2015 برقم ايداع   17203 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/06/2025  12:00:00ص

SBS FOR SPECIALIZED. AND. ( ) 115 - اس بى اس للمطاعم المتخصصه والعالميه ) اكلى

GLOBAL RESTURANTS -) AKLI    شركة سبق قيدها برقم :   87048  قيدت فى  2015-10-19 

برقم ايداع   28837 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/10/2025  

12:00:00ص

116 - دينامكس العقاريه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   90701  قيدت فى  15-02-2016 برقم ايداع   

4972 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/02/2026  12:00:00ص

117 - وى كير للمستلزمات الطبيه WE CARE   شركة سبق قيدها برقم :   91203  قيدت فى  

29-02-2016 برقم ايداع   6718 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/02/2026  12:00:00ص

118 - سردار وجاجة للصناعة والتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   95600  قيدت فى  28-07-2016 برقم 

ايداع   32286 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/07/2026  

12:00:00ص

119 - نعتني للدارة والخدمات الطبية WE CARE   شركة سبق قيدها برقم :   97859  قيدت فى  

16-10-2016 برقم ايداع   31412 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/10/2026  12:00:00ص

120 - شركة العالمية للرعاية الصحية GLOBAL HEALTH CARE   شركة سبق قيدها برقم :   

101697  قيدت فى  01-02-2017 برقم ايداع   4072 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  31/01/2027  12:00:00ص

   Tiqaniat Solutions for Information Technology121 - تقنيات سليوشنز لتكنولوجيا المعلومات

شركة سبق قيدها برقم :   101953  قيدت فى  08-02-2017 برقم ايداع   4964 وفى تاريخ  2022-05-10  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/02/2027  12:00:00ص

122 - شرم للطيران ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   102195  قيدت فى  15-02-2017 برقم ايداع   

5909 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/02/2027  12:00:00ص

123 - ارابكو للنشاءات و الستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   102630  قيدت فى  2017-02-26 

برقم ايداع   7328 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2027  

12:00:00ص

124 - الماسة الذهبية للصناعة و التجارة   شركة سبق قيدها برقم :   102793  قيدت فى  01-03-2017 برقم 

ايداع   7847 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/02/2027  

12:00:00ص

125 - الخير والبركة للصناعة والتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   103007  قيدت فى  06-03-2017 برقم 

ايداع   8352 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/03/2027  

12:00:00ص

126 - نبع الخير للصناعة والتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   103011  قيدت فى  06-03-2017 برقم ايداع   

8356 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/03/2027  12:00:00ص
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127 - على فؤاد على مخيمر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   103079  قيدت فى  07-03-2017 برقم 

ايداع   8578 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/03/2027  

12:00:00ص

128 - محمد عبد المنعم عبد الحميد وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   103652  قيدت فى  2017-03-20 

برقم ايداع   10451 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2027  

12:00:00ص

129 - شركة كى تو اس للتجارة العامة والتصدير )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   104182  قيدت فى  

03-04-2017 برقم ايداع   12311 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/04/2027  12:00:00ص

130 - ميمورى تريب تورز . )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   104671  قيدت فى  18-04-2017 برقم 

ايداع   14074 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/04/2027  

12:00:00ص

131 - بيداب للبرمجيات BEDAB SOFTWARE   شركة سبق قيدها برقم :   104718  قيدت فى  

19-04-2017 برقم ايداع   14241 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/04/2027  12:00:00ص

132 - ريمال للنشاء والتعمير   شركة سبق قيدها برقم :   104748  قيدت فى  19-04-2017 برقم ايداع   

14362 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/04/2027  12:00:00ص

133 - بناية للمقاولت والستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   104944  قيدت فى  2017-04-26 

برقم ايداع   15158 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2027  

12:00:00ص

134 - الشركه المصريه الدوليه للبن Misr International Coffee Company   شركة سبق قيدها برقم :   

105183  قيدت فى  04-05-2017 برقم ايداع   15940 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  03/05/2027  12:00:00ص

135 - ستون للتوريد والخدمات Stone For Supply and Services )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم 

:   105218  قيدت فى  04-05-2017 برقم ايداع   16094 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  03/05/2027  12:00:00ص

136 - ايجي ميديكال انترناشيونال للمستلزمات الطبيه Egy Medical International )Emi(   شركة سبق 

قيدها برقم :   105317  قيدت فى  08-05-2017 برقم ايداع   16399 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2027  12:00:00ص

137 - اكاديمية الركان لتطوير وتدريب وتنمية الموارد البشرية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

105325  قيدت فى  08-05-2017 برقم ايداع   16446 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  07/05/2027  12:00:00ص

138 - مدحت محمد محمد سليمان الشويحى وشريكية   شركة سبق قيدها برقم :   105691  قيدت فى  

17-05-2017 برقم ايداع   17762 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/05/2027  12:00:00ص

139 - الشركة التكاملية للصناعات المصرية egyptian industrial integration   شركة سبق قيدها برقم :   

105830  قيدت فى  21-05-2017 برقم ايداع   18217 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  20/05/2027  12:00:00ص

140 - جونه تكس JOUNEH TEX )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   106026  قيدت فى  

24-05-2017 برقم ايداع   18936 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/05/2027  12:00:00ص

141 - بوينت ابيليتى   شركة سبق قيدها برقم :   106282  قيدت فى  31-05-2017 برقم ايداع   19875 

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2027  12:00:00ص
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142 - ماس تريد للتجارة والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   106308  قيدت فى  2017-06-01 

برقم ايداع   19950 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2027  

12:00:00ص

143 - ليدر اوتوموتيف - هاله محمد الصغير علي سليمان وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   132779  قيدت 

فى  01-02-2000 برقم ايداع   1183 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/01/2025  12:00:00ص

144 - المصريه للترقيم GS1 EGYPT   شركة سبق قيدها برقم :   304297  قيدت فى  1997-05-13 

برقم ايداع   9012 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/05/2027  

12:00:00ص

145 - مركز مصر الهندسي   شركة سبق قيدها برقم :   304825  قيدت فى  29-05-1997 برقم ايداع   

10355 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/05/2027  12:00:00ص

146 - تبريغاز   شركة سبق قيدها برقم :   1930  قيدت فى  18-07-1998 برقم ايداع   566 وفى تاريخ  

11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2023  12:00:00ص

147 - شركة توينز للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   6804  قيدت فى  15-04-2001 برقم ايداع   1817 

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/04/2026  12:00:00ص

148 - جنوب الوادي للنشاءات والتنمية العقارية   شركة سبق قيدها برقم :   8472  قيدت فى  2002-04-24 

برقم ايداع   1920 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2027  

12:00:00ص

149 - مصر للتكنولوجيا والمشروعات مصرتك   شركة سبق قيدها برقم :   8652  قيدت فى  2002-06-12 

برقم ايداع   2689 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2027  

12:00:00ص

150 - شركه ايجتك للنظم EGYTIECH SYSTEMS   شركة سبق قيدها برقم :   9226  قيدت فى  

12-11-2002 برقم ايداع   5365 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/11/2022  12:00:00ص

151 - شركه المستثمرين العراقيين للمطاحن ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   16278  قيدت فى  

15-09-2005 برقم ايداع   13129 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/09/2025  12:00:00ص

152 - او تى اس O T S   شركة سبق قيدها برقم :   17593  قيدت فى  01-02-2006 برقم ايداع   1229 

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/01/2026  12:00:00ص

153 - جميمة للتنمية والستثمار السياحى   شركة سبق قيدها برقم :   23816  قيدت فى  10-04-2007 برقم 

ايداع   6513 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/04/2027  

12:00:00ص

154 - اوريجنال مصر للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   24679  قيدت فى  21-05-2007 برقم 

ايداع   9549 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2027  

12:00:00ص

155 - مجموعه اى - تى - اى للعمال الهندسية   شركة سبق قيدها برقم :   24709  قيدت فى  

22-05-2007 برقم ايداع   9645 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/05/2027  12:00:00ص

156 - اوتسوكا للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   24784  قيدت فى  24-05-2007 برقم ايداع   

9871 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2027  12:00:00ص

157 - دجله للستثمار العقارى ) مجموعة دجلة للستثمار العقارى معمار المرشدى ( ش.م.م   شركة سبق قيدها 

برقم :   30798  قيدت فى  09-06-2010 برقم ايداع   13032 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  08/06/2025  12:00:00ص
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158 - دجله للستثمار العقارى ) مجموعة دجلة للستثمار العقارى معمار المرشدى ( ش.م.م   شركة سبق قيدها 

برقم :   30798  قيدت فى  14-06-2015 برقم ايداع   17228 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2025  12:00:00ص

159 - دجله للستثمار العقارى ) مجموعة دجلة للستثمار العقارى معمار المرشدى ( ش.م.م   شركة سبق قيدها 

برقم :   30798  قيدت فى  19-10-2009 برقم ايداع   21021 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  18/10/2024  12:00:00ص

160 - شركه البحيره للطوب الطفلي ومواد البناء   شركة سبق قيدها برقم :   37703  قيدت فى  

20-02-1982 برقم ايداع   638 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/02/2027  12:00:00ص

161 - دجله للستثمار العقارى ) مجموعة دجلة للستثمار العقارى معمار المرشدى ( ش.م.م   شركة سبق قيدها 

برقم :   41688  قيدت فى  09-06-2010 برقم ايداع   13034 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  08/06/2025  12:00:00ص

162 - دجله للستثمار العقارى ) مجموعة دجلة للستثمار العقارى معمار المرشدى ( ش.م.م   شركة سبق قيدها 

برقم :   41688  قيدت فى  19-10-2009 برقم ايداع   21022 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  18/10/2024  12:00:00ص

163 - المير للغزل والنسيج   شركة سبق قيدها برقم :   42301  قيدت فى  13-09-2011 برقم ايداع   

16889 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/09/2026  12:00:00ص

164 - ديب بلو للفنادق العائمة امين المحمدى حويدق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   42587  قيدت فى  

29-09-2001 برقم ايداع   4571 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/09/2026  12:00:00ص

165 - شركة هاله ميديا )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   52823  قيدت فى  06-07-2011 برقم ايداع   

12286 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/07/2026  12:00:00ص

166 - الحياه للتصنيع والتنمية   شركة سبق قيدها برقم :   54189  قيدت فى  05-05-2014 برقم ايداع   

10590 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2024  12:00:00ص

167 - الحياه للتصنيع والتنمية   شركة سبق قيدها برقم :   54189  قيدت فى  30-10-2011 برقم ايداع   

20710 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/10/2026  12:00:00ص

168 - منازل للستثمار العقارى و المقاولت و التجارة العامة و الستيراد   شركة سبق قيدها برقم :   56239  

قيدت فى  24-01-2012 برقم ايداع   1929 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  23/01/2027  12:00:00ص

169 - عطيفى عبد الموجود عبد العزيز وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   56428  قيدت فى  

05-02-2012 برقم ايداع   2575 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/02/2027  12:00:00ص

170 - الجيزة للنظمة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   57879  قيدت فى  15-04-2012 برقم ايداع   

8271 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/04/2027  12:00:00ص

171 - اورينتال لمكسبات الطعم والرائحة OFF ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   58031  قيدت فى  

24-04-2012 برقم ايداع   8844 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/04/2027  12:00:00ص

172 - الشركه الوطنيه لجدود الدواجن   شركة سبق قيدها برقم :   58310  قيدت فى  09-05-2012 برقم 

ايداع   9825 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2027  

12:00:00ص

173 - الشركه العربيه للصناعات الهندسيه   شركة سبق قيدها برقم :   69084  قيدت فى  26-07-1992 برقم 

ايداع   3093 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/07/2022  

12:00:00ص
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174 - دي اف ايه لستشارات التنمية DFA Development Consulting   شركة سبق قيدها برقم :   

71629  قيدت فى  11-02-2014 برقم ايداع   3395 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  10/02/2024  12:00:00ص

175 - التيمات كير ULTIMATE CARE )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   74218  قيدت فى  

01-06-2014 برقم ايداع   13026 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/05/2024  12:00:00ص

176 - كريتف بزنس سوليوشنز CREATIVE BUSINESS SOLUTIONS )ش.ذ.م.م(   شركة سبق 

قيدها برقم :   77751  قيدت فى  11-11-2014 برقم ايداع   26963 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2024  12:00:00ص

177 - العليا لدارة و تجهيز المشروعات السياحية و الفندقية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   83667  

قيدت فى  03-06-2015 برقم ايداع   16099 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  02/06/2025  12:00:00ص

178 - نيوتك للتجارة والصناعة Nutech For Trading And Industry )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها 

برقم :   84572  قيدت فى  08-07-2015 برقم ايداع   19596 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  07/07/2025  12:00:00ص

179 - نافى - مصر لتدوير النفايات   شركة سبق قيدها برقم :   87433  قيدت فى  02-11-2015 برقم ايداع   

31063 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/11/2025  12:00:00ص

180 - ايجينتكو مصر ال ال سى AGENT )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   95963  قيدت فى  

09-08-2016 برقم ايداع   24488 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/08/2026  12:00:00ص

181 - جى اتش واى ايه للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   96436  قيدت 

فى  23-08-2016 برقم ايداع   26223 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/08/2026  12:00:00ص

182 - شعاع المعرفة للتوريدات المكتبية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   96524  قيدت فى  

25-08-2016 برقم ايداع   26514 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/08/2026  12:00:00ص

183 - علء الدين مصطفي عبده سالم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   97860  قيدت فى  2016-10-16 

برقم ايداع   31434 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2026  

12:00:00ص

   Lines Real Estate And Project Management 184 - لينز للتسويق العقاري وإدارة المشروعات

شركة سبق قيدها برقم :   98913  قيدت فى  14-11-2016 برقم ايداع   35488 وفى تاريخ  2022-05-11  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/11/2026  12:00:00ص

185 - جلوبال انفستمنت للستثمار السياحى و العقارى  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   101914  قيدت 

فى  07-02-2017 برقم ايداع   4801 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/02/2027  12:00:00ص

186 - الفردوس الدولية للستثمار والتنمية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   101915  قيدت فى  

07-02-2017 برقم ايداع   4802 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/02/2027  12:00:00ص

187 - اكسل للستشارات المالية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   102089  قيدت فى  2017-02-13 

برقم ايداع   5548 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2027  

12:00:00ص

188 - عالم كريم لمساحات العمل ا لمشترك ) ش.ذ.م.م ( ) working space - Co (   شركة سبق قيدها 

برقم :   102361  قيدت فى  20-02-2017 برقم ايداع   6488 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2027  12:00:00ص
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189 - مايز انترناشيونال للمقاولت العامه Mize(   شركة سبق قيدها برقم :   102538  قيدت فى  

23-02-2017 برقم ايداع   7099 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/02/2027  12:00:00ص

190 - الملتقى للستيراد والتصدير والتجارة والتوزيع والشحن والتفريغ )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

102706  قيدت فى  28-02-2017 برقم ايداع   7575 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  27/02/2027  12:00:00ص

191 - اليوان للستشارات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   103247  قيدت فى  12-03-2017 برقم 

ايداع   9247 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2027  

12:00:00ص

192 - اندماج لرفع المهارات الدارية   شركة سبق قيدها برقم :   103326  قيدت فى  13-03-2017 برقم 

ايداع   9480 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2027  

12:00:00ص

193 - شركة مكانى بيتش كلب لدارة المطاعم و شواطئ اللعاب المائية

MAKANI BEACH CLUB COMPANY FOR RESTAURANTS AND WATER 

SPORTS BEACHES MANGMENT   شركة سبق قيدها برقم :   103347  قيدت فى  

14-03-2017 برقم ايداع   9537 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/03/2027  12:00:00ص

194 - ايؤانس جريجورى وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   104132  قيدت فى  02-04-2017 برقم 

ايداع   12135 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/04/2027  

12:00:00ص

195 - ريماتكس لتجارة القمشة و التصدير  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   104410  قيدت فى  

10-04-2017 برقم ايداع   13221 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/04/2027  12:00:00ص

196 - رأس غارب لطاقة الرياح Ras Ghareb Wind Energy SAE   شركة سبق قيدها برقم :   

104490  قيدت فى  12-04-2017 برقم ايداع   13530 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/04/2027  12:00:00ص

197 - سيكامور للستشارات الدارية Sycamore Consulting )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

104504  قيدت فى  12-04-2017 برقم ايداع   13553 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/04/2027  12:00:00ص

198 - سوريا فون للتصالت SYRIA PHONE  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   104830  قيدت فى  

23-04-2017 برقم ايداع   14738 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/04/2027  12:00:00ص

199 - البريق للنقل الجماعى B.R.K )ش.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   104841  قيدت فى  

23-04-2017 برقم ايداع   14787 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/04/2027  12:00:00ص

200 - زد ايه ان تكس لتجارة القمشة ZEN TEX   شركة سبق قيدها برقم :   104928  قيدت فى  

26-04-2017 برقم ايداع   15133 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/04/2027  12:00:00ص

201 - فاشن تكس لتجارة القمشة والتصدير  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   104981  قيدت فى  

27-04-2017 برقم ايداع   15316 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/04/2027  12:00:00ص

Masterchef - Egypt For Kitchenware 202 - ماستر شيف - ايجيبت للصناعات المنزلية

Industries )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   105248  قيدت فى  07-05-2017 برقم ايداع   

16182 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2027  12:00:00ص
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203 - ام إن واى إنوفيشنز للمقاولت  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   105758  قيدت فى  

18-05-2017 برقم ايداع   17979 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/05/2027  12:00:00ص

204 - شركه ميديكيب للتجاره والمقاولت ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   286521  قيدت فى  

17-12-1994 برقم ايداع   19104 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/12/2024  12:00:00ص

205 - شركه الزامل للمبانى الحديدية مصر ش.م.م.   شركة سبق قيدها برقم :   1155  قيدت فى  

19-05-1997 برقم ايداع   375 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/05/2027  12:00:00ص

206 - شركة طيبة للغزل والنسيج والمستلزمات الطبية ) مؤمن محمود احمد وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   

2181  قيدت فى  10-02-2002 برقم ايداع   48 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  09/02/2027  12:00:00ص

207 - شركه بروس تكنولوجي ) بروتيك ( خالد حسن محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4076  قيدت 

فى  27-10-2001 برقم ايداع   1194 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/10/2026  12:00:00ص

208 - شركه الصغير للتجميل شركه مساهمه مصريه   شركة سبق قيدها برقم :   7630  قيدت فى  

22-02-2006 برقم ايداع   2319 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/02/2021  12:00:00ص

209 - الصغير للتجميل ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   7630  قيدت فى  22-04-2009 برقم ايداع   

8050 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/04/2019  12:00:00ص

210 - الصغير للتجميل ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   7630  قيدت فى  22-04-2009 برقم ايداع   

8051 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/04/2019  12:00:00ص

211 - شركة الصغير للتجميل ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   7630  قيدت فى  10-05-2007 برقم ايداع   

8626 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2022  12:00:00ص

212 - شركه الصغير للتجميل ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   7630  قيدت فى  15-06-2006 برقم 

ايداع   8682 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2021  

12:00:00ص

213 - شركه الصيقر للتجميل   شركة سبق قيدها برقم :   7630  قيدت فى  12-07-2005 برقم ايداع   

9613 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/07/2025  12:00:00ص

214 - الصغير للتجميل ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   7630  قيدت فى  17-09-2008 برقم ايداع   

20091 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/09/2018  12:00:00ص

215 - شركه الصغير للتجميل ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   7630  قيدت فى  25-11-2014 برقم 

ايداع   28327 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2024  

12:00:00ص

216 - الهندسيه للتجاره وصيانه الشكمانات فافلد ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم :   8178  قيدت فى  

13-02-2002 برقم ايداع   897 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/02/2027  12:00:00ص

217 - شركه الهندسيه للتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   8178  قيدت فى  05-11-2003 برقم ايداع   

6601 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/11/2018  12:00:00ص

218 - شركه التحاد المصري العربي للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   8381  قيدت فى  2002-04-02 

برقم ايداع   1557 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/04/2027  

12:00:00ص

219 - موارد للتدريب وتنمية القدرات   شركة سبق قيدها برقم :   12473  قيدت فى  01-02-2005 برقم 

ايداع   623 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/01/2025  12:00:00

ص
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220 - شركه الصقر للتجميل   شركة سبق قيدها برقم :   15148  قيدت فى  13-06-2005 برقم ايداع   

7844 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/06/2020  12:00:00ص

221 - الصغير للتجميل شركه مساهمه مصريه   شركة سبق قيدها برقم :   16057  قيدت فى  2006-02-22 

برقم ايداع   2320 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2021  

12:00:00ص

222 - شركه الصغير للتجميل ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   16057  قيدت فى  15-06-2006 برقم 

ايداع   8681 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2021  

12:00:00ص

223 - شركه الصغير للتجميل   شركة سبق قيدها برقم :   16057  قيدت فى  25-08-2005 برقم ايداع   

12086 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/08/2020  12:00:00ص

224 - شركه الصفير للتجميل   شركة سبق قيدها برقم :   16057  قيدت فى  31-08-2005 برقم ايداع   

12341 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/08/2020  12:00:00ص

225 - الصغير للتجميل ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   16057  قيدت فى  11-08-2008 برقم ايداع   

17525 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/08/2018  12:00:00ص

226 - الصغير للتجميل - ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   16057  قيدت فى  11-11-2008 برقم ايداع   

23650 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2018  12:00:00ص

227 - شركه الصغير للتجميل ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   16057  قيدت فى  25-11-2014 برقم 

ايداع   28324 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2024  

12:00:00ص

228 - شركه الصغير للتجميل ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   16057  قيدت فى  25-11-2014 برقم 

ايداع   28325 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2024  

12:00:00ص

229 - شركه الصغير للتجميل ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   16057  قيدت فى  25-11-2014 برقم 

ايداع   28326 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2024  

12:00:00ص

230 - شركه الصغير للتجميل ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   16057  قيدت فى  25-11-2014 برقم 

ايداع   28329 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2024  

12:00:00ص

231 - الكرمه للستثمار السياحي   شركة سبق قيدها برقم :   19035  قيدت فى  31-05-2006 برقم ايداع   

7627 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2026  12:00:00ص

232 - شركة كونكورد العقاريه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   22761  قيدت فى  20-02-2007 برقم 

ايداع   3000 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2027  

12:00:00ص

233 - النيل لدارة المنشآت   شركة سبق قيدها برقم :   23289  قيدت فى  15-03-2007 برقم ايداع   

4854 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/03/2027  12:00:00ص

234 - السهام البترولية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   24444  قيدت فى  10-05-2007 برقم ايداع   

8721 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2027  12:00:00ص

235 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان   شركة سبق قيدها برقم :   24925  قيدت فى  2007-05-31 

برقم ايداع   10380 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2027  

12:00:00ص

GENERAL  236 - جنرال ميدترينيا هولدنج مصر للستثمارات السياحيه والعقاريه

MEDITERRENEAN HOLDING EGYPT (G.M.H) EGYPT   شركة سبق قيدها برقم :   

24989  قيدت فى  03-06-2007 برقم ايداع   10564 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  02/06/2027  12:00:00ص
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237 - شركة الزامل للمبانى الحديدية مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   28019  قيدت فى  

25-10-2007 برقم ايداع   21770 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/10/2022  12:00:00ص

238 - ايه اف اتوموتيف A .F . AUTOMOTIVE   شركة سبق قيدها برقم :   37862  قيدت فى  

09-08-2010 برقم ايداع   17878 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/08/2025  12:00:00ص

239 - ايه اف اتوموتيف A .F . AUTOMOTIVE   شركة سبق قيدها برقم :   37862  قيدت فى  

09-08-2010 برقم ايداع   17879 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/08/2025  12:00:00ص

240 - دار الهدى انترناشيونال ) دى اتش اى ( ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   38138  قيدت فى  

08-04-2009 برقم ايداع   7149 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/04/2024  12:00:00ص

241 - قويسنا للتنمية الزراعية   شركة سبق قيدها برقم :   52777  قيدت فى  05-07-2011 برقم ايداع   

1000001 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/07/2026  12:00:00

ص

242 - فرست الينس ايجيبت First Alliance Egypt   شركة سبق قيدها برقم :   55999  قيدت فى  

12-01-2012 برقم ايداع   1000 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/01/2027  12:00:00ص

243 - الوسق )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   56753  قيدت فى  21-02-2012 برقم ايداع   3870 

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2027  12:00:00ص

244 - السيد السيد على الشعراوى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   57044  قيدت فى  07-03-2012 برقم 

ايداع   5067 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/03/2027  

12:00:00ص

245 - شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشات السياحية   شركة سبق قيدها برقم :   57625  قيدت فى  

13-05-2012 برقم ايداع   9956 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/05/2027  12:00:00ص

246 - جي ستورز G STORES )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   57785  قيدت فى  2012-04-10 

برقم ايداع   7938 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/04/2027  

12:00:00ص

247 - الرائدة للنشاءات ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   57981  قيدت فى  22-04-2012 برقم ايداع   

8646 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/04/2027  12:00:00ص

248 - الشركة الحديثة للصناعات البلستيكية المتطورة  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   58166  قيدت فى  

20-01-2013 برقم ايداع   1433 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/01/2023  12:00:00ص

249 - الشركة الحديثة للصناعات البلستيكية المتطورة  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   58166  قيدت فى  

02-05-2012 برقم ايداع   9305 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/05/2027  12:00:00ص

250 - شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشات السياحية   شركة سبق قيدها برقم :   58343  قيدت فى  

13-05-2012 برقم ايداع   9955 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/05/2027  12:00:00ص

251 - ريموندا رفعت ذكى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   58440  قيدت فى  16-05-2012 برقم ايداع   

10375 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2027  12:00:00ص

252 - شركه الزامل للمبانى الحديدية مصر ش.م.م.   شركة سبق قيدها برقم :   72196  قيدت فى  

05-03-2014 برقم ايداع   5404 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/03/2024  12:00:00ص
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253 - سويت تريتSweet Treat Company )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   73565  قيدت فى  

05-05-2014 برقم ايداع   10578 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/05/2024  12:00:00ص

254 - احمد احمد حاتم محمد البصيلى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   85378  قيدت فى  2015-08-16 

برقم ايداع   22658 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2025  

12:00:00ص

255 - كنكريت للمقاولت والتوريدات العمومية - ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   88028  قيدت فى  

19-11-2015 برقم ايداع   33200 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/11/2025  12:00:00ص

256 - اصبح السم - انتنت للعناية بالمعدات والجهزة INTENT   شركة سبق قيدها برقم :   91380  قيدت 

فى  06-03-2016 برقم ايداع   7462 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/03/2026  12:00:00ص

257 - يورست Your Rest للستيراد والتصدير والتجارة العامة والتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم 

:   92219  قيدت فى  31-03-2016 برقم ايداع   10808 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  30/03/2026  12:00:00ص

258 - الناقل لخدمات الشحن   شركة سبق قيدها برقم :   93348  قيدت فى  09-05-2016 برقم ايداع   

14845 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2026  12:00:00ص

   tivoli Company For     Wedding & Occcasions             259 - تيفولى للفراح و المناسبات

شركة سبق قيدها برقم :   97202  قيدت فى  21-09-2016 برقم ايداع   28972 وفى تاريخ  2022-05-12  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/09/2026  12:00:00ص

260 - محمد يحى محمد حامد و شريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   100597  قيدت فى  02-01-2017 برقم 

ايداع   240 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2027  12:00:00

ص

261 - وول ستريت للتجارة )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   101835  قيدت فى  06-02-2017 برقم 

ايداع   4552 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2027  

12:00:00ص

262 - دلتا لتصنيع و تجارة المنتجات الطبية   شركة سبق قيدها برقم :   101940  قيدت فى  2017-02-08 

برقم ايداع   4932 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/02/2027  

12:00:00ص

263 - الشركة العصرية لصناعة المنتجات الورقية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   101949  قيدت فى  

08-02-2017 برقم ايداع   4948 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/02/2027  12:00:00ص

264 - النصار للستيراد و التصدير Al- Ansar For Import And Export  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها 

برقم :   102101  قيدت فى  13-02-2017 برقم ايداع   5560 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2027  12:00:00ص

265 - بيور فابريك للقمشة )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   103092  قيدت فى  07-03-2017 برقم 

ايداع   8591 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/03/2027  

12:00:00ص

266 - اسود مصر للخدمات المنيه ونقل الموال EGYPT LIONS  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

103633  قيدت فى  20-03-2017 برقم ايداع   10424 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  19/03/2027  12:00:00ص

267 - شاملكو للستثمار والتصنيع   شركة سبق قيدها برقم :   104121  قيدت فى  02-04-2017 برقم ايداع   

12123 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/04/2027  12:00:00ص
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268 - إكو بيلدنجECO BUILDING )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   104262  قيدت فى  

05-04-2017 برقم ايداع   12671 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/04/2027  12:00:00ص

269 - مور شير للستشارات وإعداد وتنمية الموارد البشرية   شركة سبق قيدها برقم :   104759  قيدت فى  

19-04-2017 برقم ايداع   14434 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/04/2027  12:00:00ص

270 - بنتاميد مصر للخدمات الطبيه و ادارة المستشفيات Penta Med Egypt   شركة سبق قيدها برقم :   

104872  قيدت فى  24-04-2017 برقم ايداع   14893 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  23/04/2027  12:00:00ص

271 - ثرى زى تريدرز للتجاره و التوزيع Z TRADERS3   شركة سبق قيدها برقم :   104915  قيدت فى  

26-04-2017 برقم ايداع   15065 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/04/2027  12:00:00ص

272 - ترانس جيت جروب TRANS GATE GROUP   شركة سبق قيدها برقم :   105018  قيدت فى  

30-04-2017 برقم ايداع   15405 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/04/2027  12:00:00ص

273 - شفشاون   شركة سبق قيدها برقم :   105100  قيدت فى  02-05-2017 برقم ايداع   15694 وفى 

تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  12:00:00ص

274 - البيت المصري لتجارة العاديات والملبس القطنية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   105105  قيدت 

فى  02-05-2017 برقم ايداع   15704 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/05/2027  12:00:00ص

275 - فيرتو وايف VERTO WAVE )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   105283  قيدت فى  

07-05-2017 برقم ايداع   16298 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/05/2027  12:00:00ص

276 - كواليتي للحراسات   شركة سبق قيدها برقم :   105418  قيدت فى  10-05-2017 برقم ايداع   

16816 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2027  12:00:00ص

277 - شركة كونسيبت ايجيبت للتطوير العقاري وادارة المشروعات   شركة سبق قيدها برقم :   105438  

قيدت فى  10-05-2017 برقم ايداع   16838 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  09/05/2027  12:00:00ص

278 - شركه رفتراك مصر للتبريد ش.م.م.   شركة سبق قيدها برقم :   326790  قيدت فى  1999-10-26 

برقم ايداع   19947 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2024  

12:00:00ص

279 - الجذور لتداول الوراق المالية   شركة سبق قيدها برقم :   21547  قيدت فى  06-12-2006 برقم ايداع   

18936 وفى تاريخ  14-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/12/2026  12:00:00ص

280 - الجذور لتداول الوراق المالية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   26496  قيدت فى  2008-01-03 

برقم ايداع   210 وفى تاريخ  14-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2023  

12:00:00ص

281 - الجذور لتداول الوراق المالية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   26496  قيدت فى  2007-06-28 

برقم ايداع   12727 وفى تاريخ  14-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2022  

12:00:00ص

282 - الجذور لتداول الوراق الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   26496  قيدت فى  31-10-2006 برقم ايداع   

16497 وفى تاريخ  14-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/10/2026  12:00:00ص

283 - الجذور لتداول الوارق الماليه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   26496  قيدت فى  2009-12-24 

برقم ايداع   26119 وفى تاريخ  14-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2024  

12:00:00ص
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284 - احمد سعيد كامل رجب على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   104986  قيدت فى  2017-04-27 

برقم ايداع   15335 وفى تاريخ  14-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/04/2027  

12:00:00ص

285 - الشركه العربيه للتجاره والتصنيع جاكون   شركة سبق قيدها برقم :   4789  قيدت فى  2000-02-27 

برقم ايداع   1087 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2025  

12:00:00ص

286 - المجموعة العالمية للهندسة الطبية ش م م International Biomedical Group I.B.G   شركة 

سبق قيدها برقم :   8519  قيدت فى  08-05-2002 برقم ايداع   2074 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2027  12:00:00ص

287 - شركة ميديكال تكنولوجي للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   8621  قيدت فى  03-06-2002 برقم 

ايداع   2499 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/06/2027  

12:00:00ص

288 - سبينز ايجبت   شركة سبق قيدها برقم :   16261  قيدت فى  14-03-2006 برقم ايداع   3360 وفى 

تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/03/2026  12:00:00ص

289 - سبينس ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم :   16261  قيدت فى  12-04-2015 برقم ايداع   10553 

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/04/2025  12:00:00ص

290 - سبينيس ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم :   16261  قيدت فى  04-04-2016 برقم ايداع   11165 

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/04/2026  12:00:00ص

291 - سبينيس ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم :   16261  قيدت فى  10-10-2011 برقم ايداع   18957 

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/10/2026  12:00:00ص

292 - سبينيس ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم :   16261  قيدت فى  22-08-2016 برقم ايداع   26112 

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2026  12:00:00ص

293 - نيوميرس مصر للتجاره ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   19984  قيدت فى  10-08-2006 برقم 

ايداع   12231 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2026  

12:00:00ص

294 - مرحبا جروب للورقيات ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   23764  قيدت فى  05-04-2007 برقم 

ايداع   6336 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2027  

12:00:00ص

295 - شركة المصرية الكندية للصناعات الدوائية ) ايجيكان فارما(   شركة سبق قيدها برقم :   25054  قيدت 

فى  05-06-2007 برقم ايداع   10903 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/06/2027  12:00:00ص

296 - خروج الشركة من مظلة قانون الستثمار الى مظلة قانون سوق المال وبذلك يتم محو القيد   شركة سبق 

قيدها برقم :   26496  قيدت فى  23-10-1995 برقم ايداع   4498 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  22/10/2025  12:00:00ص

297 - ليدرز جروب للتجارة الدولية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   29418  قيدت فى  2012-02-21 

برقم ايداع   3888 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2027  

12:00:00ص

298 - ليدرز جروب للتجارة الدولية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   29418  قيدت فى  2007-12-31 

برقم ايداع   26837 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/12/2022  

12:00:00ص

299 - عادل عبد التواب عبد اللطيف محمد الخشاب وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   38921  قيدت فى  

26-05-2009 برقم ايداع   10570 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/05/2024  12:00:00ص
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300 - الشركة العربية للصلب المخصوص ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   42757  قيدت فى  

02-06-1992 برقم ايداع   1308 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/06/2027  12:00:00ص

301 - شركه سبينيز ايجيبت ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   43162  قيدت فى  03-01-2010 برقم 

ايداع   27 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2025  12:00:00

ص

302 - سبينس ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم :   43162  قيدت فى  12-04-2015 برقم ايداع   10554 

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/04/2025  12:00:00ص

303 - سبينيس ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم :   49098  قيدت فى  13-02-2017 برقم ايداع   5407 

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2027  12:00:00ص

304 - سبينيس ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم :   49098  قيدت فى  11-11-2010 برقم ايداع   24702 

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2025  12:00:00ص

305 - شركة 360 سوليوشن للستشارات العلمية و التدريبية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   53544  

قيدت فى  22-08-2011 برقم ايداع   15551 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  21/08/2026  12:00:00ص

306 - مدارس النجم الساطع الليبيه  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   56802  قيدت فى  2012-02-23 

برقم ايداع   4101 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/02/2027  

12:00:00ص

307 - مدارس النجم الساطع الليبيه  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   56802  قيدت فى  2012-05-28 

برقم ايداع   1000009 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/05/2027  

12:00:00ص

308 - شرق ميدياSHARQ MEDIA   شركة سبق قيدها برقم :   56940  قيدت فى  01-03-2012 برقم 

ايداع   4638 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/02/2027  

12:00:00ص

309 - شركة دي أم جي موري افريكا لتجارة اللت والخدمات   شركة سبق قيدها برقم :   58557  قيدت فى  

22-05-2012 برقم ايداع   10900 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/05/2027  12:00:00ص

310 - حلول العمال اللكترونيه e-business - solutions   شركة سبق قيدها برقم :   58672  قيدت فى  

29-05-2012 برقم ايداع   11335 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/05/2027  12:00:00ص

311 - سكارف هوم للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   64339  قيدت فى  18-07-2016 برقم 

ايداع   21952 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2026  

12:00:00ص

312 - مطاعم اليونانى THE GREEK   شركة سبق قيدها برقم :   67005  قيدت فى  12-06-2013 برقم 

ايداع   13481 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2023  

12:00:00ص

313 - سبينيس ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم :   81860  قيدت فى  12-04-2015 برقم ايداع   10555 

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/04/2025  12:00:00ص

314 - سكارف هوم للستيراد والتصدير Scarf Home   شركة سبق قيدها برقم :   90775  قيدت فى  

17-02-2016 برقم ايداع   5244 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/02/2026  12:00:00ص

315 - زكرى جروب لدارة الصيدليات   شركة سبق قيدها برقم :   94444  قيدت فى  13-06-2016 برقم 

ايداع   18843 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/06/2026  

12:00:00ص
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316 - إل تى اس للنظم والبرمجيات L T S   شركة سبق قيدها برقم :   97313  قيدت فى  2016-09-26 

برقم ايداع   29430 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/09/2026  

12:00:00ص

317 - المهارة لتجارة اللومنيوم ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   99477  قيدت فى  29-11-2016 برقم 

ايداع   37428 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2026  

12:00:00ص

318 - المصرية السعودية لمستلزمات الديكور )دانه(  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   100418  قيدت فى  

27-12-2016 برقم ايداع   42056 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/12/2026  12:00:00ص

319 - كريسنت فارما جروب للدوية والكيماويات Crescent Pharma Group  )ش.م.م(   شركة سبق 

قيدها برقم :   100717  قيدت فى  05-01-2017 برقم ايداع   662 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  04/01/2027  12:00:00ص

320 - جرين أيرث للتنمية الزراعية GREEN EARTH   شركة سبق قيدها برقم :   101617  قيدت فى  

31-01-2017 برقم ايداع   3799 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/01/2027  12:00:00ص

321 - يوسف حسين كامل شاهين و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   101963  قيدت فى  2017-02-08 

برقم ايداع   5011 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/02/2027  

12:00:00ص

322 - أيه تو زد للدعاية والعلن والتوريدات العمومية A to Z )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

102263  قيدت فى  16-02-2017 برقم ايداع   6135 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  15/02/2027  12:00:00ص

323 - شركة بوكيه ميدل إيست Bouquet Middle East   شركة سبق قيدها برقم :   102332  قيدت فى  

01-03-2017 برقم ايداع   7816 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/02/2027  12:00:00ص

324 - ريدلين للستثمار والتطوير العقارى RED LINE   شركة سبق قيدها برقم :   102451  قيدت فى  

22-02-2017 برقم ايداع   6807 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/02/2027  12:00:00ص

325 - العين للدواجن   شركة سبق قيدها برقم :   103867  قيدت فى  27-03-2017 برقم ايداع   11301 

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/03/2027  12:00:00ص

United Contractors For Integrated Services 326 - المقاولون المتحدون للخدمات المتكاملة

Ucis( Ltd(    شركة سبق قيدها برقم :   104356  قيدت فى  09-04-2017 برقم ايداع   12967 وفى 

تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/04/2027  12:00:00ص

327 - إيفل للمقاولت العامة Eiffel For General Contracting Co   شركة سبق قيدها برقم :   

105373  قيدت فى  09-05-2017 برقم ايداع   16629 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  08/05/2027  12:00:00ص

328 - ذي فيرم THE FIRM )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   105653  قيدت فى  2017-05-16 

برقم ايداع   17630 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2027  

12:00:00ص

329 - الرواد لصناعة السيراميك و المنتجات الخرسانية )فيرونا()ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   106038  

قيدت فى  24-05-2017 برقم ايداع   18972 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  23/05/2027  12:00:00ص

330 - روز كيدز لصناعة الملبس Rose Kids   شركة سبق قيدها برقم :   106461  قيدت فى  

06-06-2017 برقم ايداع   20494 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/06/2027  12:00:00ص

Page 1218 of 1274 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

331 - البستان للستثمار الزراعي ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   162947  قيدت فى  2004-10-13 

برقم ايداع   1000002 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/10/2024  

12:00:00ص

332 - شركه فالي دي روا للستثمارات السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   845  قيدت فى  1998-06-18 

برقم ايداع   2192 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/06/2023  

12:00:00ص

333 - دافاس للمجوهرات   شركة سبق قيدها برقم :   1871  قيدت فى  13-06-2007 برقم ايداع   11570 

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/06/2017  12:00:00ص

334 - داماس للمجوهرات ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   1871  قيدت فى  28-09-2008 برقم ايداع   

20657 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/09/2023  12:00:00ص

335 - داماس للمجوهرات   شركة سبق قيدها برقم :   1871  قيدت فى  13-06-2007 برقم ايداع   

1000005 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/06/2027  12:00:00

ص

336 - المصنع الفني لكبس وتشغيل المعادن والطلء بالكهرباء تيجر والنسر الذهبي - محمد محمد عبدالعزيز 

وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3534  قيدت فى  15-04-2002 برقم ايداع   340 وفى تاريخ  

16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/04/2027  12:00:00ص

337 - شركه فيديو كايروسات ش .م .م   شركة سبق قيدها برقم :   4284  قيدت فى  17-03-2002 برقم 

ايداع   54 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/03/2027  12:00:00

ص

338 - شركه مستشفي الجونه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   7689  قيدت فى  19-03-1997 برقم ايداع   

484 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/03/2027  12:00:00ص

339 - شركه دوق للتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   7739  قيدت فى  18-10-2001 برقم ايداع   5675 

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/10/2026  12:00:00ص

340 - اصبح شركه رديانت للعلن   شركة سبق قيدها برقم :   8469  قيدت فى  24-04-2002 برقم ايداع   

1902 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2027  12:00:00ص

341 - شركة ايروسرفيسس ايجيبت لخدمات الطيران ) ايروسرفيسس ايجيبت ( شركة مساهمة مصرية 

ASE-Aero Services Egypt   شركة سبق قيدها برقم :   8480  قيدت فى  29-04-2002 برقم ايداع   

1958 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2027  12:00:00ص

342 - شركه ايرو سرفيسس ايجيبت لخدمات الطيران   شركة سبق قيدها برقم :   8480  قيدت فى  

29-04-2002 برقم ايداع   1958 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/04/2027  12:00:00ص

343 - شركة ميديكال تكنولوجي للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   8621  قيدت فى  04-08-2010 برقم 

ايداع   17527 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/08/2025  

12:00:00ص

344 - ميديكال تكنولوجي للتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   9416  قيدت فى  08-01-2003 برقم ايداع   

104 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/01/2023  12:00:00ص

345 - الدولية للتوزيع والتجارة اس اى دى جلوة ريزدنس Galawa Residence   شركة سبق قيدها برقم :   

12414  قيدت فى  24-01-2005 برقم ايداع   413 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  23/01/2025  12:00:00ص

346 - شركه هانيا للستثمار السياحى جمال عبد الجابر محمد المدني وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

14153  قيدت فى  19-04-2002 برقم ايداع   649 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  18/04/2027  12:00:00ص

347 - المصنع الفني لكبس وتشغيل المعادن والطلء بالكهرباء محمد محمد عبدالعزيز وشركاه   شركة سبق قيدها 

برقم :   19241  قيدت فى  15-06-2006 برقم ايداع   8733 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  14/06/2026  12:00:00ص
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348 - تيجر والنسر الذهبي   شركة سبق قيدها برقم :   19241  قيدت فى  15-06-2006 برقم ايداع   8733 

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2026  12:00:00ص

349 - المجموعه العربيه للستثمار العقاري والسياحي والستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   

20417  قيدت فى  10-09-2006 برقم ايداع   14148 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  09/09/2026  12:00:00ص

350 - الشركة الفاطمية لستصلح الراضى .   شركة سبق قيدها برقم :   22864  قيدت فى  2007-02-25 

برقم ايداع   3346 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/02/2027  

12:00:00ص

351 - هاى تك سوليوشنز للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   23445  قيدت فى  21-03-2007 برقم ايداع   

5301 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/03/2027  12:00:00ص

352 - شركة هيتس للستشارات HITS CONSULTING   شركة سبق قيدها برقم :   23971  قيدت فى  

18-04-2007 برقم ايداع   7088 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/04/2027  12:00:00ص

353 - هوست مارك لدارة الفنادق والمنتجعات   شركة سبق قيدها برقم :   24656  قيدت فى  2007-05-20 

برقم ايداع   9431 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2027  

12:00:00ص

354 - الشركة السويسرية للملبس القطنية ش م م بنظام المناطق الحرة الخاصة   شركة سبق قيدها برقم :   

24705  قيدت فى  22-05-2007 برقم ايداع   9632 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  21/05/2027  12:00:00ص

355 - شركة عبد المنعم عبد المنعم محمود وشريكة .   شركة سبق قيدها برقم :   24713  قيدت فى  

22-05-2007 برقم ايداع   9972 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/05/2027  12:00:00ص

356 - شركة عبدالمنعم عبدالنعيم محمود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   24713  قيدت فى  

22-05-2007 برقم ايداع   9973 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/05/2027  12:00:00ص

357 - المصريين للتوزيع والخدمات ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   25223  قيدت فى  2007-06-13 

برقم ايداع   11598 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/06/2027  

12:00:00ص

358 - شركة اليمامه للسكان الداري اليمامه سنتر   شركة سبق قيدها برقم :   30725  قيدت فى  

25-05-1997 برقم ايداع   2546 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/05/2027  12:00:00ص

359 - رؤيا للستثمار العقارى والتعمير ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   34313  قيدت فى  

21-08-2008 برقم ايداع   18401 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/08/2023  12:00:00ص

360 - الشركة الولى للستشارات والخدمات الفنية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   39269  قيدت فى  

09-06-2009 برقم ايداع   11881 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/06/2024  12:00:00ص

361 - المنزل للمفروشات   شركة سبق قيدها برقم :   42019  قيدت فى  15-03-2004 برقم ايداع   756 

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/03/2024  12:00:00ص

362 - شركه مصر للسمنت قنا   شركة سبق قيدها برقم :   45832  قيدت فى  25-05-1997 برقم ايداع   

2003 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2027  12:00:00ص

363 - شركة العناية للتنمية الزراعية   شركة سبق قيدها برقم :   45859  قيدت فى  18-05-2010 برقم ايداع   

10842 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/05/2025  12:00:00ص
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364 - ايه اف اتوموتيف A .F . AUTOMOTIVE   شركة سبق قيدها برقم :   47518  قيدت فى  

09-08-2010 برقم ايداع   17881 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/08/2025  12:00:00ص

365 - سيستم للتوكيلت العالمية   شركة سبق قيدها برقم :   49112  قيدت فى  28-02-2012 برقم ايداع   

4397 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2022  12:00:00ص

366 - داندى للملبس الجاهزة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   49649  قيدت فى  19-02-2012 برقم 

ايداع   3576 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  

12:00:00ص

367 - داندى للملبس الجاهزة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   49649  قيدت فى  19-02-2012 برقم 

ايداع   3577 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  

12:00:00ص

368 - داندى للملبس الجاهزة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   49649  قيدت فى  19-02-2012 برقم 

ايداع   3578 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  

12:00:00ص

369 - داندى للملبس الجاهزة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   49649  قيدت فى  19-02-2012 برقم 

ايداع   3579 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  

12:00:00ص

370 - داندى للملبس الجاهزة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   49649  قيدت فى  19-02-2012 برقم 

ايداع   3581 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  

12:00:00ص

371 - الشركة الفاطمية لستصلح الراضى .   شركة سبق قيدها برقم :   50191  قيدت فى  2011-01-17 

برقم ايداع   1272 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2026  

12:00:00ص

372 - عقارات جروب للهندسة والستثمار العقارى وادارة المشروعات  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

54290  قيدت فى  05-10-2011 برقم ايداع   18770 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  04/10/2026  12:00:00ص

373 - ماربلستا لتصنيع الرخام والجرانيت   شركة سبق قيدها برقم :   54809  قيدت فى  31-10-2011 برقم 

ايداع   20898 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/10/2026  

12:00:00ص

374 - اى تى سكوير للستشارات والتدريب  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   55294  قيدت فى  

06-12-2011 برقم ايداع   23216 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/12/2026  12:00:00ص

375 - صوفا كومبانى SOFA COMPANY   شركة سبق قيدها برقم :   56481  قيدت فى  2012-02-08 

برقم ايداع   2770 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/02/2027  

12:00:00ص

376 - المشروعات الوطنية للستثمار العقاري والزراعي   شركة سبق قيدها برقم :   56853  قيدت فى  

27-02-2012 برقم ايداع   4288 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/02/2027  12:00:00ص

377 - محمد عبد الرازق محمود عبد الرازق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   58349  قيدت فى  

13-05-2012 برقم ايداع   10021 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/05/2027  12:00:00ص

378 - كيو سنتريس للبرمجيات   شركة سبق قيدها برقم :   58368  قيدت فى  14-05-2012 برقم ايداع   

10081 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/05/2027  12:00:00ص
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379 - جولسان ايجيبت للصناعات غير المنسوجة gulsan egypt nonwven industries s.a e   شركة 

سبق قيدها برقم :   58707  قيدت فى  31-05-2012 برقم ايداع   11493 وفى تاريخ  16-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2027  12:00:00ص

380 - شركة المجموعة العالمية للخدمات النفطية   شركة سبق قيدها برقم :   58806  قيدت فى  

06-06-2012 برقم ايداع   11933 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/06/2027  12:00:00ص

381 - محمد نعيم عمر زين الدين و شريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   68378  قيدت فى  2013-09-02 

برقم ايداع   18763 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/09/2023  

12:00:00ص

382 - السكندرية للحدائق والبيئة والصيانة وادارة المشروعات   شركة سبق قيدها برقم :   73493  قيدت فى  

30-04-2014 برقم ايداع   10298 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/04/2024  12:00:00ص

383 - انجز )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   74181  قيدت فى  29-05-2014 برقم ايداع   12867 

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/05/2024  12:00:00ص

384 - التنمية للخدمات والتجارة )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   78760  قيدت فى  2014-12-18 

برقم ايداع   30949 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2024  

12:00:00ص

385 - حورس للتعدين   شركة سبق قيدها برقم :   85844  قيدت فى  01-09-2015 برقم ايداع   24562 

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/08/2025  12:00:00ص

386 - بوبوب للدعايه و العلن                POPUP ADVERTISING AGENCY   شركة سبق 

قيدها برقم :   90736  قيدت فى  16-02-2016 برقم ايداع   5131 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2026  12:00:00ص

387 - اختيار التقنية الذكية STS   شركة سبق قيدها برقم :   92759  قيدت فى  18-04-2016 برقم ايداع   

12891 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/04/2026  12:00:00ص

388 - ليتل ستارز )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   93019  قيدت فى  27-04-2016 برقم ايداع   

13778 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/04/2026  12:00:00ص

389 - تعديل اسم شركة- ايجيبتو للزراعة والصناعات التحويلية   شركة سبق قيدها برقم :   93591  قيدت فى  

16-05-2016 برقم ايداع   15607 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/05/2026  12:00:00ص

390 - اس اى سولوشنز SI Solutions   شركة سبق قيدها برقم :   96679  قيدت فى  30-08-2016 برقم 

ايداع   96679 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/08/2026  

12:00:00ص

391 - بنك الشركه المصرفيه العربيه الدوليه   شركة سبق قيدها برقم :   97328  قيدت فى  2016-10-25 

برقم ايداع   32767 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2026  

12:00:00ص

392 - بنك الشركه المصرفيه العربيه الدوليه   شركة سبق قيدها برقم :   97328  قيدت فى  2016-10-25 

برقم ايداع   32768 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2026  

12:00:00ص

393 - هاى كريت لصناعات البناء و التشييد  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   97784  قيدت فى  

12-10-2016 برقم ايداع   31117 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/10/2026  12:00:00ص

   Egypt Health Partners For Medical Service394 - ايجيبت هيلث بارتنرز للخدمات الطبية

شركة سبق قيدها برقم :   100742  قيدت فى  05-01-2017 برقم ايداع   752 وفى تاريخ  2022-05-16  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/01/2027  12:00:00ص
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395 - فاست للحلول الشرق الوسط Fast Solutions Middle East )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

102567  قيدت فى  23-02-2017 برقم ايداع   7146 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  22/02/2027  12:00:00ص

396 - اى كومرس ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم :   102896  قيدت فى  02-03-2017 برقم ايداع   

7968 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/03/2027  12:00:00ص

397 - ويلد آند ويير Weld And Wear )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   105180  قيدت فى  

03-05-2017 برقم ايداع   15918 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/05/2027  12:00:00ص

398 - كلكيت للتجارة اللكترونية عبر النترنت          Klickit for E-Commerce   شركة سبق قيدها 

برقم :   105269  قيدت فى  07-05-2017 برقم ايداع   16249 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2027  12:00:00ص

399 - الطيبات للنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى ) ميت هاوس MEAT HOUSE (   شركة سبق قيدها 

برقم :   105762  قيدت فى  18-05-2017 برقم ايداع   17999 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  17/05/2027  12:00:00ص

400 - موتيف هوم MOTIF HOME   شركة سبق قيدها برقم :   105801  قيدت فى  18-05-2017 برقم 

ايداع   18127 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/05/2027  

12:00:00ص

401 - اس ار دي للتطوير العقاري SRD  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   106036  قيدت فى  

24-05-2017 برقم ايداع   18970 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/05/2027  12:00:00ص

402 - ايه جي جروب للتوريدات A G Group for supplies )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

106155  قيدت فى  29-05-2017 برقم ايداع   19438 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  28/05/2027  12:00:00ص

403 - شركه مستشفي الجونة   شركة سبق قيدها برقم :   112229  قيدت فى  19-03-1997 برقم ايداع   

3159 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/03/2027  12:00:00ص

404 - الفتوح لتجميع سيارات )اكفا(  b m w   شركة سبق قيدها برقم :   112292  قيدت فى  

23-03-1997 برقم ايداع   3292 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/03/2027  12:00:00ص

405 - شركه الفتوح لتجميع السيارات B.M.W.   شركة سبق قيدها برقم :   112292  قيدت فى  

19-11-2000 برقم ايداع   13644 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/11/2025  12:00:00ص

406 - اسكندرية لنشاء الطرق   شركة سبق قيدها برقم :   143549  قيدت فى  11-05-1997 برقم ايداع   

3618 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2027  12:00:00ص

407 - المنزل للمفروشات   شركة سبق قيدها برقم :   157919  قيدت فى  22-02-2004 برقم ايداع   1801 

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2024  12:00:00ص

408 - عبور لند للصناعات الغذائيه   شركة سبق قيدها برقم :   304035  قيدت فى  24-03-2010 برقم 

ايداع   6440 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/03/2020  

12:00:00ص

409 - عبور لند للصناعات الغذائيه   شركة سبق قيدها برقم :   304035  قيدت فى  04-05-1997 برقم 

ايداع   8329 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/05/2027  

12:00:00ص

410 - شركة عبور لند للصناعات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   304035  قيدت فى  2010-10-13 

برقم ايداع   22277 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/10/2025  

12:00:00ص

Page 1223 of 1274 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

411 - شركه احمد اسامة محمد عثمان الجندي وابراهيم ابراهيم محمد حامدللتصنيع )النسر بلستيكو( شركة 

تضامن   شركة سبق قيدها برقم :   3180  قيدت فى  22-10-2001 برقم ايداع   896 وفى تاريخ  

17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2026  12:00:00ص

412 - فيرست للتنمية الصناعية ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   3669  قيدت فى  10-06-2002 برقم 

ايداع   539 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/06/2027  12:00:00

ص

413 - سندباد   شركة سبق قيدها برقم :   4574  قيدت فى  01-06-1992 برقم ايداع   354 وفى تاريخ  

17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2027  12:00:00ص

414 - شركه سندباد السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   4574  قيدت فى  01-06-1992 برقم ايداع   354 

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2027  12:00:00ص

415 - سبايدر للصيانه  SPIDER   شركة سبق قيدها برقم :   8543  قيدت فى  13-05-2002 برقم ايداع   

2158 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/05/2027  12:00:00ص

416 - الشركه العربيه المتحده للنشاء والتعمير ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   17241  قيدت فى  

25-12-2005 برقم ايداع   17868 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/12/2025  12:00:00ص

417 - النتصار للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   22324  قيدت فى  

29-01-2007 برقم ايداع   1470 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/01/2027  12:00:00ص

418 - شركة استاكوزا جروب للمأكولت البحرية ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   23794  قيدت فى  

08-04-2007 برقم ايداع   6407 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/04/2027  12:00:00ص

419 - مجموعه ابراج للتسويق العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   23854  قيدت فى  13-01-2016 برقم 

ايداع   1227 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/01/2026  

12:00:00ص

420 - ديموند بلزا للتنميه السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   23984  قيدت فى  19-04-2007 برقم ايداع   

7127 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/04/2027  12:00:00ص

421 - ويكا للنتاج والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   24121  قيدت فى  26-04-2007 برقم ايداع   

7593 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2027  12:00:00ص

422 - ارك لين جروب للستشارات   شركة سبق قيدها برقم :   24367  قيدت فى  08-05-2007 برقم 

ايداع   8476 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2027  

12:00:00ص

423 - المصرية للمشروعات الهندسية والتجارية )كواليتى(   شركة سبق قيدها برقم :   24728  قيدت فى  

23-05-2007 برقم ايداع   9711 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/05/2027  12:00:00ص

424 - اندماج شركة تليكومكس نتوركس لخدمات المحمول Telecomax networks ) مندمجة ( فى شركة 

تليكومكس كنسلت للستشارات الهندسية Telecomax consult ) دامجة (   شركة سبق قيدها برقم :   

24914  قيدت فى  30-05-2007 برقم ايداع   10338 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  29/05/2027  12:00:00ص

425 - سبرتو للتقطير والطاقة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   30096  قيدت فى  03-02-2008 برقم 

ايداع   2194 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/02/2023  

12:00:00ص

426 - الفاخر الحديثه للنقل والتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   30685  قيدت فى  21-05-1997 برقم ايداع   

2449 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2027  12:00:00ص
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427 - اندماج شركه شاطيء فايد للتنميه العقاريه السياحيه )ش0م0م(في شركه الماظه للتنميه العقاريه   شركة 

سبق قيدها برقم :   30795  قيدت فى  03-06-1997 برقم ايداع   2743 وفى تاريخ  17-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/06/2027  12:00:00ص

428 - اشرف على ابراهيم البكل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   35423  قيدت فى  17-02-2008 برقم 

ايداع   3296 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/02/2023  

12:00:00ص

429 - اشرف على ابراهيم البكل وشركيه   شركة سبق قيدها برقم :   35423  قيدت فى  10-09-2007 برقم 

ايداع   18864 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/09/2022  

12:00:00ص

430 - اشرف على ابراهيم البكل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   35423  قيدت فى  10-09-2007 برقم 

ايداع   18865 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/09/2022  

12:00:00ص

431 - اونكس لتجارة الرخام والجرانيت اشرف على ابراهيم البكل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   35423  

قيدت فى  29-09-2009 برقم ايداع   19718 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  28/09/2024  12:00:00ص

432 - فارمازون Pharmazone ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   43459  قيدت فى  2010-01-18 

برقم ايداع   1127 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2025  

12:00:00ص

 - EDUCATION DEVELOPMENT CENTER INC 433 - شركه اديوكيشن ديفيلوبمنت سنتر انك

فرع شركة مساهمة محدودة وفقا لقوانين دويلر المريكية   شركة سبق قيدها برقم :   43772  قيدت فى  

07-05-2002 برقم ايداع   1975 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/05/2027  12:00:00ص

434 - شركة إي. جي. أس. بيلي ان تريد ايجبت )E. G. S. PLAY N TRADE EGYPT(   شركة سبق 

قيدها برقم :   57735  قيدت فى  09-04-2012 برقم ايداع   7759 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  08/04/2027  12:00:00ص

435 - اى جى اس بيلى ان تريد ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم :   57735  قيدت فى  23-05-2013 برقم 

ايداع   11679 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/05/2023  

12:00:00ص

436 - كلينكا اى تى         سوليوشنزKlenka IT        Solution     )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

57776  قيدت فى  10-04-2012 برقم ايداع   7922 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  09/04/2027  12:00:00ص

437 - حسام غريب محمد علي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   57790  قيدت فى  10-04-2012 برقم 

ايداع   7943 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/04/2027  

12:00:00ص

438 - سكاى هايتس للتنمية السياحية   شركة سبق قيدها برقم :   57799  قيدت فى  11-04-2012 برقم ايداع   

8005 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/04/2027  12:00:00ص

439 - سينا بلست للصناعات البلستيكية   شركة سبق قيدها برقم :   57987  قيدت فى  22-04-2012 برقم 

ايداع   8666 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/04/2027  

12:00:00ص

440 - الشركة العالمية لدارة المشروعات والتقنية الفنية   شركة سبق قيدها برقم :   58206  قيدت فى  

06-05-2012 برقم ايداع   9467 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/05/2027  12:00:00ص

441 - التمساح للحديد والصلب ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   58345  قيدت فى  13-05-2012 برقم 

ايداع   9979 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/05/2027  

12:00:00ص
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442 - التمساح للحديد والصلب ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   58345  قيدت فى  28-11-2016 برقم 

ايداع   37247 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2026  

12:00:00ص

443 - الشركة الدولية للصناعة والتوكيلت التجارية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   58762  قيدت فى  

04-06-2012 برقم ايداع   11775 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/06/2027  12:00:00ص

444 - انفايرونكس استشاريون للبيئه و التنميه 

 ENVIRONICS ENVIRONMENTAL AND DEVELOPMENT ADVISORS  )ش.م.م(   

شركة سبق قيدها برقم :   58771  قيدت فى  04-06-2012 برقم ايداع   11806 وفى تاريخ  2022-05-17  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/06/2027  12:00:00ص

445 - جلوبال تريدينج اند تكنولوجى   شركة سبق قيدها برقم :   58827  قيدت فى  07-06-2012 برقم ايداع   

12042 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2027  12:00:00ص

446 - اكسبيريانس تيم للعلنEXPERIENCE TEAM ADVERTISING )ش.ذ.م.م(   شركة سبق 

قيدها برقم :   63021  قيدت فى  30-12-2012 برقم ايداع   27822 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2022  12:00:00ص

447 - سكارف هوم للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   64339  قيدت فى  24-02-2013 برقم 

ايداع   3152 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/02/2023  

12:00:00ص

448 - شركة بدر الدين لتصنيع المنسوجات وتجارة وتصدير القمشة )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

68605  قيدت فى  12-09-2013 برقم ايداع   19713 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/09/2023  12:00:00ص

449 - دلتا مصر لتنمية الثروة الحيوانية   شركة سبق قيدها برقم :   71312  قيدت فى  29-01-2014 برقم 

ايداع   2275 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2024  

12:00:00ص

450 - وادى النيل لنتاج زيت و كسب فول الصويا  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   72283  قيدت فى  

09-03-2014 برقم ايداع   5746 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/03/2024  12:00:00ص

451 - عبدا عطية موسى عيسى و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   75550  قيدت فى  2014-08-06 

برقم ايداع   18440 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2024  

12:00:00ص

452 - ابناء مصر للتنمية الزراعية )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   81279  قيدت فى  2015-03-23 

برقم ايداع   8254 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/03/2025  

12:00:00ص

453 - شركة ام اس ام تريد MSM )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   82301  قيدت فى  2015-04-28 

برقم ايداع   11988 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/04/2025  

12:00:00ص

454 - الصقر الحر للمن و الحراسة و نقل الموال   )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   82585  قيدت فى  

06-05-2015 برقم ايداع   12925 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/05/2025  12:00:00ص

455 - المتحدون للزيوت العطرية   شركة سبق قيدها برقم :   84241  قيدت فى  23-06-2015 برقم ايداع   

18170 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/06/2025  12:00:00ص

456 - سيتاديل للدعاية والعلن   شركة سبق قيدها برقم :   93714  قيدت فى  19-05-2016 برقم ايداع   

16071 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2026  12:00:00ص
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457 - بروفيجن لخدمات الغاز و البترول PRO-VISION FOR OIL &GAS SERVICES   شركة 

سبق قيدها برقم :   95924  قيدت فى  08-08-2016 برقم ايداع   24391 وفى تاريخ  17-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/08/2026  12:00:00ص

458 - شركة اتش دي للستيراد و التجارة و التوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   96164  قيدت فى  

15-08-2016 برقم ايداع   25272 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/08/2026  12:00:00ص

459 - النتصار للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   98889  قيدت فى  

14-11-2016 برقم ايداع   35414 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/11/2026  12:00:00ص

460 - بالم السكندرية للستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   101133  قيدت فى  2017-01-17 

برقم ايداع   2050 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2027  

12:00:00ص

461 - كمفورت شوز تريد Comfort Shoes Trade )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   101366  

قيدت فى  23-01-2017 برقم ايداع   2931 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  22/01/2027  12:00:00ص

462 - انفينيتي لدارة مراكز التصالت infinity contact centers )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

102659  قيدت فى  27-02-2017 برقم ايداع   7440 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  26/02/2027  12:00:00ص

463 - عبد الرحمن احمد فوزى دباغ وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   103060  قيدت فى  2017-03-07 

برقم ايداع   8535 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/03/2027  

12:00:00ص

464 - شركة انوفيتورز لحلول التصالت Innovators for communications solutions   شركة 

سبق قيدها برقم :   103130  قيدت فى  08-03-2017 برقم ايداع   8794 وفى تاريخ  17-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2027  12:00:00ص

465 - وندرفل للتجارة Wonderful For Trade Co .L.T.D   شركة سبق قيدها برقم :   103503  قيدت 

فى  16-03-2017 برقم ايداع   10042 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/03/2027  12:00:00ص

466 - منازل المتحدة كمبنى للستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   103978  قيدت فى  

28-03-2017 برقم ايداع   11617 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/03/2027  12:00:00ص

467 - جلوبال لوساطة التأمين   شركة سبق قيدها برقم :   104035  قيدت فى  29-03-2017 برقم ايداع   

11806 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/03/2027  12:00:00ص

Menta Group Health For Healthy And 468 - مينتا جروب هيلث للغذيه الصحيه والوظيفيه

Functional Foods   شركة سبق قيدها برقم :   104378  قيدت فى  09-04-2017 برقم ايداع   13099 

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/04/2027  12:00:00ص

469 - ايه اس ايه للتجاره ASA For Trading )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   104773  قيدت فى  

20-04-2017 برقم ايداع   14510 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/04/2027  12:00:00ص

470 - سليمان زين العابدين عبد الغني وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   104822  قيدت فى  

23-04-2017 برقم ايداع   14704 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/04/2027  12:00:00ص

471 - بى ام أس للصناعة والتجارة ) زوام جروب ( ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   104870  قيدت فى  

24-04-2017 برقم ايداع   14889 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/04/2027  12:00:00ص
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472 - الفردوس للتصدير والستيراد والتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   105049  قيدت فى  

30-04-2017 برقم ايداع   15516 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/04/2027  12:00:00ص

473 - شركة 365 ايكولوجى 365Ecology   شركة سبق قيدها برقم :   105137  قيدت فى  

03-05-2017 برقم ايداع   15792 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/05/2027  12:00:00ص

474 - اى دى بى للكيماويات I D P for Chemicals   شركة سبق قيدها برقم :   105139  قيدت فى  

03-05-2017 برقم ايداع   15800 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/05/2027  12:00:00ص

475 - ليفانت لتصنيع وطباعة وصباغة القمشه والمنسوجات والتصدير والتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   

105411  قيدت فى  10-05-2017 برقم ايداع   16791 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  09/05/2027  12:00:00ص

476 - اكسبريس اوتو   شركة سبق قيدها برقم :   105483  قيدت فى  11-05-2017 برقم ايداع   17030 

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2027  12:00:00ص

477 - ابراهيم جلل فايد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   105488  قيدت فى  11-05-2017 برقم ايداع   

17035 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2027  12:00:00ص

478 - شركة مجموعة حازم بدران للحاق العمالة المصرية بالخارج والداخل   شركة سبق قيدها برقم :   

105588  قيدت فى  15-05-2017 برقم ايداع   17381 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  14/05/2027  12:00:00ص

479 - هالك لخدمات المن والحراسة HULK SECURITY   شركة سبق قيدها برقم :   105615  قيدت فى  

15-05-2017 برقم ايداع   17465 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/05/2027  12:00:00ص

480 - يونى ليم لنتاج الجيرUNILIME   شركة سبق قيدها برقم :   105671  قيدت فى  2017-05-16 

برقم ايداع   17675 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2027  

12:00:00ص

481 - مدارس سما مصر  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   105792  قيدت فى  18-05-2017 برقم 

ايداع   18113 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/05/2027  

12:00:00ص

482 - احمد عبد اللطيف نصر عبد اللطيف وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   105843  قيدت فى  

21-05-2017 برقم ايداع   18303 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/05/2027  12:00:00ص

483 - محمد السيد عزيزى مصطفى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   106449  قيدت فى  2017-06-05 

برقم ايداع   20469 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/06/2027  

12:00:00ص

484 - بى ال كيه ايجيبت للتجارة والمقاولت BLK EGYPT )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

106464  قيدت فى  06-06-2017 برقم ايداع   20523 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  05/06/2027  12:00:00ص

485 - أ. ب. م وورلد تريد كوربوريشن شركة مساهمة امريكية   شركة سبق قيدها برقم :   146467  قيدت فى  

10-04-2002 برقم ايداع   3807 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/04/2027  12:00:00ص

486 - شركه ايبريا الخطوط الجويه السبانيه ) شركه مساهمه عامله (   شركة سبق قيدها برقم :   209087  

قيدت فى  16-02-1981 برقم ايداع   2590 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  15/02/2026  12:00:00ص

487 - شركة سندباد السياحية   شركة سبق قيدها برقم :   262023  قيدت فى  29-01-2005 برقم ايداع   

1587 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2025  12:00:00ص
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488 - شركه جوبيتر 2000 لنظمه الحاسبات الليه   شركة سبق قيدها برقم :   318770  قيدت فى  

12-11-2007 برقم ايداع   23208 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/11/2022  12:00:00ص

489 - الكخيا اكسيسورز   شركة سبق قيدها برقم :   346456  قيدت فى  05-06-2002 برقم ايداع   9525 

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/06/2027  12:00:00ص

490 - شركة القاهرة للدواجن ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   1214  قيدت فى  31-07-1988 برقم ايداع   

601 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/07/2023  12:00:00ص

491 - شركة القاهرة للدواجن ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   1214  قيدت فى  02-05-2007 برقم ايداع   

7899 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  12:00:00ص

492 - القاهره للدواجن   شركة سبق قيدها برقم :   1214  قيدت فى  18-07-2010 برقم ايداع   15840 

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2025  12:00:00ص

493 - الناظر للتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   8473  قيدت فى  17-05-2017 برقم ايداع   

17874 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2027  12:00:00ص

494 - شركه البطل للسكان والتعمير   شركة سبق قيدها برقم :   8575  قيدت فى  21-05-2002 برقم ايداع   

2310 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2027  12:00:00ص

495 - تاليس انترناشيونال ايجيبت ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   8668  قيدت فى  16-06-2002 برقم 

ايداع   2745 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/06/2027  

12:00:00ص

496 - الشركه الدوليه للدوات المنزليه   شركة سبق قيدها برقم :   10567  قيدت فى  03-12-2003 برقم 

ايداع   6978 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2023  

12:00:00ص

497 - سما قيه اخوان وسيم واحمد رضوان سماقيه وشريكهما   شركة سبق قيدها برقم :   14644  قيدت فى  

02-06-2005 برقم ايداع   6860 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/06/2025  12:00:00ص

498 - محسن محمد محمود احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   15238  قيدت فى  20-06-2005 برقم 

ايداع   8410 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/06/2025  

12:00:00ص

499 - شركه الشايع مصر   شركة سبق قيدها برقم :   18522  قيدت فى  16-04-2013 برقم ايداع   8666 

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/04/2023  12:00:00ص

500 - بني سويف الجديده لحفظ وتجفيف وتصنيع الخضروات   شركة سبق قيدها برقم :   20724  قيدت فى  

04-10-2006 برقم ايداع   15491 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/10/2026  12:00:00ص

501 - شركة اركى كازا للثاث والمشروعات ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   21084  قيدت فى  

08-11-2006 برقم ايداع   17030 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/11/2026  12:00:00ص

502 - شركة الشايع مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   21142  قيدت فى  31-03-2015 برقم ايداع   

9328 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/03/2025  12:00:00ص

503 - شركة الصفا للنتاج الزراعى والحيوانى   شركة سبق قيدها برقم :   21902  قيدت فى  2006-12-27 

برقم ايداع   21054 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2026  

12:00:00ص

504 - اثمار للستثمار العقارى والتجارى ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   25085  قيدت فى  

06-06-2007 برقم ايداع   11016 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/06/2027  12:00:00ص
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505 - بنيان للستثمار والتنمية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   25237  قيدت فى  14-06-2007 برقم 

ايداع   11649 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2027  

12:00:00ص

506 - الفطيم ايجيبت للتجارة والخدمات   شركة سبق قيدها برقم :   30295  قيدت فى  26-03-1997 برقم 

ايداع   1493 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/03/2027  

12:00:00ص

507 - نما للسياحه ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   30490  قيدت فى  24-04-1997 برقم ايداع   

1947 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2027  12:00:00ص

508 - كينج تورز ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   30490  قيدت فى  19-02-2008 برقم ايداع   3625 

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2023  12:00:00ص

509 - الغانم للمقاولت العامة ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   37108  قيدت فى  11-02-2009 برقم 

ايداع   2913 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/02/2024  

12:00:00ص

510 - داندى للملبس الجاهزة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   49649  قيدت فى  19-02-2012 برقم 

ايداع   3582 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  

12:00:00ص

511 - داندى للملبس الجاهزة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   49649  قيدت فى  19-02-2012 برقم 

ايداع   3583 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  

12:00:00ص

512 - داندى للملبس الجاهزة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   49649  قيدت فى  19-02-2012 برقم 

ايداع   3584 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  

12:00:00ص

513 - داندى للملبس الجاهزة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   49649  قيدت فى  19-02-2012 برقم 

ايداع   3585 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  

12:00:00ص

514 - نت اوب ايجيبت Netop Egypt   شركة سبق قيدها برقم :   52164  قيدت فى  02-06-2011 برقم 

ايداع   95825 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/06/2026  

12:00:00ص

515 - نيوفرسال للصناعات علء الدين محمد محمد عيسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   52391  قيدت 

فى  16-06-2011 برقم ايداع   10609 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/06/2026  12:00:00ص

516 - فارني VARNY   شركة سبق قيدها برقم :   54622  قيدت فى  23-10-2011 برقم ايداع   20193 

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/10/2026  12:00:00ص

517 - شركه القاهره للدواجن ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   55506  قيدت فى  03-08-2004 برقم 

ايداع   2427 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/08/2024  

12:00:00ص

518 - محمد حسين احمد حسين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   57322  قيدت فى  20-03-2012 برقم 

ايداع   6140 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2027  

12:00:00ص

519 - شركة صعب للديكور   شركة سبق قيدها برقم :   57686  قيدت فى  05-04-2012 برقم ايداع   

7567 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2027  12:00:00ص

520 - على بخاطره عبد العزيز احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   57770  قيدت فى  2012-04-10 

برقم ايداع   7906 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/04/2027  

12:00:00ص
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521 - حاتم احمد عبد ا محمد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   57798  قيدت فى  15-07-2012 برقم 

ايداع   14847 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/07/2022  

12:00:00ص

522 - الحرية للكيماويات   شركة سبق قيدها برقم :   58025  قيدت فى  24-04-2012 برقم ايداع   8833 

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2027  12:00:00ص

523 - الحياة للتطوير والتنمية العقارية ) ALHAYAH (  ش . ذ . م .م قانون 159 لسنة 1981   شركة سبق 

قيدها برقم :   58097  قيدت فى  29-04-2012 برقم ايداع   9075 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2027  12:00:00ص

524 - شركة ماجد الفطيم للتسلية و الترفية مصر   شركة سبق قيدها برقم :   58189  قيدت فى  

09-11-2014 برقم ايداع   26672 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/11/2024  12:00:00ص

525 - شركة ماجد الفطيم للتسلية و الترفية مصر   شركة سبق قيدها برقم :   58189  قيدت فى  

09-11-2014 برقم ايداع   26673 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/11/2024  12:00:00ص

526 - شركة خبراء التنمية للستشارات والتدريب   شركة سبق قيدها برقم :   58235  قيدت فى  

07-05-2012 برقم ايداع   9596 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/05/2027  12:00:00ص

527 - شركة الحكمة للملح الصخري   شركة سبق قيدها برقم :   58503  قيدت فى  20-05-2012 برقم ايداع   

10630 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2027  12:00:00ص

528 - المارد المصرى للتجاره والتوكيلت   شركة سبق قيدها برقم :   58781  قيدت فى  2012-06-05 

برقم ايداع   11830 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/06/2027  

12:00:00ص

529 - الشركه العالميه للصلب الكوستيل   شركة سبق قيدها برقم :   59962  قيدت فى  10-02-1983 برقم 

ايداع   888 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/02/2023  12:00:00

ص

530 - لمون ديكور ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم :   66788  قيدت فى  03-06-2013 برقم ايداع   

12615 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/06/2023  12:00:00ص

531 - إى إس تك E S Tech   شركة سبق قيدها برقم :   72148  قيدت فى  04-03-2014 برقم ايداع   

5265 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/03/2024  12:00:00ص

532 - فدوى فتحى السيد عبد ربه العبادى و شركائها   شركة سبق قيدها برقم :   72805  قيدت فى  

31-03-2014 برقم ايداع   7660 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/03/2024  12:00:00ص

533 - البناء الجديد للتعمير LES NOUVEAUX BATISSEURS )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

81565  قيدت فى  01-04-2015 برقم ايداع   9476 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  31/03/2025  12:00:00ص

534 - شركة ماجد الفطيم للتسلية و الترفية مصر   شركة سبق قيدها برقم :   88157  قيدت فى  

25-11-2015 برقم ايداع   33623 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/11/2025  12:00:00ص

535 - شركة ماجد الفطيم للتسلية و الترفية مصر   شركة سبق قيدها برقم :   88158  قيدت فى  

25-11-2015 برقم ايداع   33624 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/11/2025  12:00:00ص

536 - بريليانت سكان للخدمات الطبية brilliantscan   شركة سبق قيدها برقم :   91281  قيدت فى  

02-03-2016 برقم ايداع   7087 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/03/2026  12:00:00ص
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537 - بيشوى عاطف ظريف بولس و شريكة   شركة سبق قيدها برقم :   92832  قيدت فى  2016-04-20 

برقم ايداع   13160 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2026  

12:00:00ص

538 - سماره عبد السلم على عبد السلم و شريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   93122  قيدت فى  

28-04-2016 برقم ايداع   14077 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/04/2026  12:00:00ص

539 - اوكيما ديزاين سوليوشنز OKIMA DESIGN SOLUTIONS   شركة سبق قيدها برقم :   94935  

قيدت فى  29-06-2016 برقم ايداع   20706 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  28/06/2026  12:00:00ص

540 - كنزي للستيراد والتصدير KENZY )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   97977  قيدت فى  

18-10-2016 برقم ايداع   31849 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/10/2026  12:00:00ص

541 - الرخاء للمقاولت  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   98523  قيدت فى  03-11-2016 برقم ايداع   

34086 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/11/2026  12:00:00ص

542 - نور للتصميمات والنشاءات Nour Designs Constructions )ش.ذ.م.م( شركة   شركة سبق 

قيدها برقم :   100197  قيدت فى  20-12-2016 برقم ايداع   41093 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2026  12:00:00ص

543 - محمد محمود عبد المجيد و شريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   102455  قيدت فى  2017-02-22 

برقم ايداع   6818 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2027  

12:00:00ص

544 - أي - بلوت I-PLOT )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   104558  قيدت فى  13-04-2017 برقم 

ايداع   13720 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/04/2027  

12:00:00ص

545 - فرونيرى ايس كريم مصر Froneri Ice Cream Egypt   شركة سبق قيدها برقم :   105142  

قيدت فى  03-05-2017 برقم ايداع   15817 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  02/05/2027  12:00:00ص

546 - كايرو اديوكيشن Cairo Education ش.م.م.   شركة سبق قيدها برقم :   105388  قيدت فى  

10-05-2017 برقم ايداع   16666 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/05/2027  12:00:00ص

547 - دار عبد ا العقارية   شركة سبق قيدها برقم :   105422  قيدت فى  10-05-2017 برقم ايداع   

16822 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2027  12:00:00ص

548 - احمد على عبد اللطيف محمد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   105643  قيدت فى  2017-05-16 

برقم ايداع   17602 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2027  

12:00:00ص

549 - تيكنت ) الشركه الفنيه الدوليه ( فرع شركة ذات مسئولية محدودة ايطالية   شركة سبق قيدها برقم :   

105880  قيدت فى  22-05-2017 برقم ايداع   18441 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  21/05/2027  12:00:00ص

SMSA EXPRESS LLC  550 - سمسا للنقل السريع المحدودة مصر - شركة ذات مسئولية محدودة

EGYPT   شركة سبق قيدها برقم :   106299  قيدت فى  01-06-2017 برقم ايداع   19907 وفى تاريخ  

18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2027  12:00:00ص

551 - القاهرة للطرق والنشاءات   شركة سبق قيدها برقم :   106705  قيدت فى  14-06-2017 برقم ايداع   

21571 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2027  12:00:00ص

552 - دلتا تريدنج ش0ذ0م0م بنظام المناطق الحرة العامة بالسكندرية   شركة سبق قيدها برقم :   143614  

قيدت فى  17-05-1997 برقم ايداع   3882 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  16/05/2027  12:00:00ص
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553 - شركه المنزل للمفروشات ) هابيتات (   شركة سبق قيدها برقم :   302995  قيدت فى  1997-03-18 

برقم ايداع   5286 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/03/2027  

12:00:00ص

554 - شركه اوريفليم ايجيبت ORIFLAME EGYPT   شركة سبق قيدها برقم :   303737  قيدت فى  

15-04-1997 برقم ايداع   1446 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/04/2027  12:00:00ص

555 - سماقية اخوان ) وسيم واحمد رضوان سماقية وشريكهما (   شركة سبق قيدها برقم :   339768  قيدت 

فى  03-01-2011 برقم ايداع   148 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/01/2026  12:00:00ص

556 - سماقية اخوان ) وسيم واحمد رضوان سماقية وشريكهما (   شركة سبق قيدها برقم :   339768  قيدت 

فى  12-06-2014 برقم ايداع   14811 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/06/2024  12:00:00ص

557 - سماقية اخوان ) وسيم واحمد رضوان سماقية وشريكهما (   شركة سبق قيدها برقم :   339768  قيدت 

فى  25-10-2011 برقم ايداع   20394 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/10/2026  12:00:00ص

558 - رياض جميل صباغ شرباتى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3598  قيدت فى  13-05-2002 برقم 

ايداع   428 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/05/2027  12:00:00

ص

559 - المركز السورى لمعالجة الجينز بالكيماويات والحبر رياض جميل صافى شرباتى وشريكة   شركة سبق 

قيدها برقم :   3598  قيدت فى  07-02-2006 برقم ايداع   1534 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2026  12:00:00ص

560 - المركز السورى لمعالجة الجينز بالكيماويات والحبر ) رياض جميل صياع شرباتى وشريكتة (   شركة 

سبق قيدها برقم :   3598  قيدت فى  07-02-2006 برقم ايداع   1535 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2026  12:00:00ص

561 - شركه المل للتجاره الخارجيه   شركة سبق قيدها برقم :   6579  قيدت فى  06-02-2005 برقم ايداع   

687 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2025  12:00:00ص

562 - شركة المل للتجارة الخارجية   شركة سبق قيدها برقم :   6579  قيدت فى  01-06-2003 برقم ايداع   

2493 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2023  12:00:00ص

563 - المل للتجارة الخارجية   شركة سبق قيدها برقم :   6579  قيدت فى  01-06-2003 برقم ايداع   

2494 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2023  12:00:00ص

564 - المل للتجارة الخارجية   شركة سبق قيدها برقم :   6579  قيدت فى  01-06-2003 برقم ايداع   

2495 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2023  12:00:00ص

565 - المل للتجارة الخارجية   شركة سبق قيدها برقم :   6579  قيدت فى  01-06-2003 برقم ايداع   

2496 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2023  12:00:00ص

566 - شركة المل للتجارة الخارجية   شركة سبق قيدها برقم :   6579  قيدت فى  23-02-2012 برقم ايداع   

4038 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/02/2027  12:00:00ص

567 - البستان   شركة سبق قيدها برقم :   8574  قيدت فى  21-05-2002 برقم ايداع   2309 وفى تاريخ  

19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2027  12:00:00ص

568 - شركه ابو اسماعيل والشموني للحاق العماله المصريه بالخارج   شركة سبق قيدها برقم :   8576  

قيدت فى  21-05-2002 برقم ايداع   2312 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  20/05/2027  12:00:00ص

569 - شركه مصر للستثمار   شركة سبق قيدها برقم :   8928  قيدت فى  22-04-2002 برقم ايداع   

4021 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/04/2027  12:00:00ص
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570 - شركه ماي فير للستشارات السياحيه العقاريه   شركة سبق قيدها برقم :   11855  قيدت فى  

19-09-2004 برقم ايداع   8493 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/09/2024  12:00:00ص

571 - شركه فيوتشر للستثمار السياحي   شركة سبق قيدها برقم :   14322  قيدت فى  03-06-2002 برقم 

ايداع   1006 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/06/2027  

12:00:00ص

572 - شركة العربية الحديثة لتجارة الدوات الكتابية ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   21366  قيدت فى  

26-11-2006 برقم ايداع   18172 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/11/2026  12:00:00ص

573 - سماش للدارة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   23657  قيدت فى  02-04-2007 برقم ايداع   

5972 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/04/2027  12:00:00ص

574 - مجموعه ابراج للتسويق العقارى ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   23854  قيدت فى  2007-04-12 

برقم ايداع   6625 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/04/2027  

12:00:00ص

575 - مجموعه ابراج للتسويق العقارى ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   23854  قيدت فى  2013-06-06 

برقم ايداع   12907 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2023  

12:00:00ص

576 - مجموعه ابراج للتسويق العقارى ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   23854  قيدت فى  2013-06-06 

برقم ايداع   12908 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2023  

12:00:00ص

577 - جودى للستثمار السياحى   شركة سبق قيدها برقم :   24052  قيدت فى  23-04-2007 برقم ايداع   

7373 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2027  12:00:00ص

578 - شركة تكنو جرين للنتاج الصناعى   شركة سبق قيدها برقم :   24663  قيدت فى  21-05-2007 برقم 

ايداع   9468 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2027  

12:00:00ص

579 - واى فور ام للتنمية والستثمار السياحى والعقارى   شركة سبق قيدها برقم :   25030  قيدت فى  

05-06-2007 برقم ايداع   10731 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/06/2027  12:00:00ص

580 - شركة سيتى تريد لتداول الوراق المالية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   27475  قيدت فى  

27-12-2007 برقم ايداع   26564 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/12/2022  12:00:00ص

581 - شركة بى فت ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   29568  قيدت فى  08-01-2008 برقم ايداع   

474 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/01/2023  12:00:00ص

582 - سيتى تريد لتداول الوراق المالية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   43122  قيدت فى  2009-12-31 

برقم ايداع   26684 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/12/2024  

12:00:00ص

583 - داندى للملبس الجاهزة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   49649  قيدت فى  19-02-2012 برقم 

ايداع   3580 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  

12:00:00ص

584 - موجادور )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   54163  قيدت فى  28-09-2011 برقم ايداع   

18179 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/09/2026  12:00:00ص

585 - فاشون الدوليه للتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   54213  قيدت فى  20-03-2013 برقم ايداع   

6375 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2023  12:00:00ص
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586 - فاشون الدوليه للتجاره )F I T(  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   54213  قيدت فى  

02-10-2011 برقم ايداع   18388 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/10/2026  12:00:00ص

587 - احمد محمد غريب عبد ا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   56555  قيدت فى  12-02-2012 برقم 

ايداع   3082 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2027  

12:00:00ص

International Company For Quarries And  588 - الدوليه للتعدين والبناء والتشييد

Construction   شركة سبق قيدها برقم :   57202  قيدت فى  14-03-2012 برقم ايداع   5643 وفى 

تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/03/2027  12:00:00ص

589 - حاتم احمد عبد ا محمد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   57798  قيدت فى  11-04-2012 برقم 

ايداع   7990 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/04/2027  

12:00:00ص

590 - شركة ماجد الفطيم للتسلية و الترفية مصر   شركة سبق قيدها برقم :   58189  قيدت فى  

03-05-2012 برقم ايداع   9398 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/05/2027  12:00:00ص

591 - ياسر عبد الحفيظ عبد القوى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   58573  قيدت فى  2012-05-23 

برقم ايداع   10970 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/05/2027  

12:00:00ص

592 - مصريه العالميه للمنشات السياحيه - ) قرية الباشا (   شركة سبق قيدها برقم :   58791  قيدت فى  

05-06-2012 برقم ايداع   11898 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/06/2027  12:00:00ص

593 - سكارف هوم للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   64339  قيدت فى  24-02-2013 برقم 

ايداع   3653 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/02/2023  

12:00:00ص

594 - شركه كلورايد ايجيبت ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   70744  قيدت فى  20-12-1990 برقم 

ايداع   629 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2025  12:00:00

ص

595 - كلورايد ايجبت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   70744  قيدت فى  01-02-2005 برقم ايداع   

760 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/01/2025  12:00:00ص

596 - كلورايد ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم :   70744  قيدت فى  24-03-2001 برقم ايداع   3063 

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/03/2026  12:00:00ص

597 - كلورايد ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم :   70744  قيدت فى  05-06-2011 برقم ايداع   9667 

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/06/2026  12:00:00ص

598 - كلورايد ايجيبت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   70744  قيدت فى  23-05-1991 برقم ايداع   

1000001 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/05/2026  12:00:00

ص

599 - كلورايد ايجيبت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   70744  قيدت فى  14-10-1999 برقم ايداع   

1000002 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/10/2024  12:00:00

ص

600 - كلورايد ايجيبت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   70744  قيدت فى  23-06-2000 برقم ايداع   

1000003 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/06/2025  12:00:00

ص

601 - كلورايد ايجيبت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   70744  قيدت فى  29-06-2016 برقم ايداع   

1000003 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/06/2026  12:00:00

ص
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602 - كلورايد ايجيبت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   70744  قيدت فى  15-01-2006 برقم ايداع   

1000004 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2026  12:00:00

ص

603 - كلورايد ايجيبت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   70744  قيدت فى  07-02-2010 برقم ايداع   

1000004 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2025  12:00:00

ص

604 - صنوان للستثمار والتنمية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   79145  قيدت فى  2015-01-04 

برقم ايداع   219 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/01/2025  

12:00:00ص

605 - اكسيس ايجيبت لطاقة الرياح واحد Access Egypt Wind One   شركة سبق قيدها برقم :   

81908  قيدت فى  14-04-2015 برقم ايداع   10707 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/04/2025  12:00:00ص

606 - هيلث اند ويلنس شاديل Health And Wellness Shadel )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

84549  قيدت فى  07-07-2015 برقم ايداع   19475 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  06/07/2025  12:00:00ص

607 - ثرى ال للتجارة والمقاولت  3L Trading & Contracting   شركة سبق قيدها برقم :   86692  

قيدت فى  04-10-2015 برقم ايداع   27542 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  03/10/2025  12:00:00ص

608 - الدراسات فارما لتجاره الدويه و المستلزمات الطبيه  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   87031  

قيدت فى  18-10-2015 برقم ايداع   28774 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  17/10/2025  12:00:00ص

609 - ايدج للمقاولت الكهروميكانيكية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   93465  قيدت فى  

11-05-2016 برقم ايداع   15204 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/05/2026  12:00:00ص

610 - جسور للطرق و الكبارى   شركة سبق قيدها برقم :   95665  قيدت فى  31-07-2016 برقم ايداع   

23484 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/07/2026  12:00:00ص

611 - الواحة الخضراء لتجارة مستلزمات الري و الطاقة البديلة )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   97580  

قيدت فى  05-10-2016 برقم ايداع   30443 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  04/10/2026  12:00:00ص

612 - المنير للسمنت )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   98380  قيدت فى  31-10-2016 برقم ايداع   

33470 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/10/2026  12:00:00ص

613 - علي شكري علي شكر و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   100011  قيدت فى  15-12-2016 برقم 

ايداع   10423 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/12/2026  

12:00:00ص

614 - أورانج للتصدير )ORANGE EXPORT( )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   100555  قيدت 

فى  01-01-2017 برقم ايداع   74 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/12/2026  12:00:00ص

615 - ابراهيم السيد عبد المجيد سالم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   100900  قيدت فى  2017-01-10 

برقم ايداع   1240 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/01/2027  

12:00:00ص

616 - بوم فاشون للتجارة و التوكيلت )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   100932  قيدت فى  

11-01-2017 برقم ايداع   1393 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/01/2027  12:00:00ص
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617 - يو اس ام للتجارة والصناعة ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   101957  قيدت فى  2017-02-08 

برقم ايداع   4990 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/02/2027  

12:00:00ص

618 - سمارت جيت لتكنولوجيا المعلومات smart gate for information technology   شركة سبق 

قيدها برقم :   103050  قيدت فى  07-03-2017 برقم ايداع   8478 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  06/03/2027  12:00:00ص

619 - أرابيا للفنادق   شركة سبق قيدها برقم :   103148  قيدت فى  08-03-2017 برقم ايداع   8812 وفى 

تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2027  12:00:00ص

620 - شركة اولد تمام للمنظفات و التوريدات العمومية   شركة سبق قيدها برقم :   103621  قيدت فى  

20-03-2017 برقم ايداع   10365 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/03/2027  12:00:00ص

621 - ميرانكو المصريه لعمال الهندسيه   شركة سبق قيدها برقم :   103655  قيدت فى  1995-08-30 

برقم ايداع   8103 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/08/2025  

12:00:00ص

   Egyptian Compony Integrated Products Eipc 622 - الشركة المصرية للمنتجات المتكاملة

شركة سبق قيدها برقم :   104300  قيدت فى  05-04-2017 برقم ايداع   12711 وفى تاريخ  

19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2027  12:00:00ص

623 - مالتى تريد إيجبت )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   104652  قيدت فى  16-04-2017 برقم 

ايداع   14014 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/04/2027  

12:00:00ص

624 - شركة باور اس ام تى بى POWER SMTP   شركة سبق قيدها برقم :   104705  قيدت فى  

18-04-2017 برقم ايداع   14206 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/04/2027  12:00:00ص

625 - جى باك لمواد التعبئةJ PACK   شركة سبق قيدها برقم :   105130  قيدت فى  03-05-2017 برقم 

ايداع   15767 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/05/2027  

12:00:00ص

626 - الدولية لخدمات التصال الطبى عن بعد ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   105299  قيدت فى  

08-05-2017 برقم ايداع   16358 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/05/2027  12:00:00ص

627 - سمات للمقاولت العامة والتوريدات العمومية SEMAT )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

105461  قيدت فى  11-05-2017 برقم ايداع   16944 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  10/05/2027  12:00:00ص

628 - جرين للخدمات العلنية Green Digital Solutions   شركة سبق قيدها برقم :   105716  قيدت 

فى  17-05-2017 برقم ايداع   17899 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/05/2027  12:00:00ص

629 - دايركشنز ميدياDIRECTIONS MEDIA   شركة سبق قيدها برقم :   105913  قيدت فى  

22-05-2017 برقم ايداع   18515 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/05/2027  12:00:00ص

630 - استرونجر للمن والحراسة Stronger   شركة سبق قيدها برقم :   106720  قيدت فى  

14-06-2017 برقم ايداع   21638 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/06/2027  12:00:00ص

631 - اصبحت الشركة قانون 72 لسنه 2017   شركة سبق قيدها برقم :   106765  قيدت فى  

15-06-2017 برقم ايداع   21775 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/06/2027  12:00:00ص
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632 - هن ال للنشر و التوزيعHONNA ELLE   شركة سبق قيدها برقم :   106935  قيدت فى  

20-06-2017 برقم ايداع   22367 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/06/2027  12:00:00ص

633 - هولزتك لصناعه الخشاب ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   162605  قيدت فى  31-03-2015 برقم 

ايداع   9305 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/03/2025  

12:00:00ص

634 - الشركه المصريه السويسريه للدويه )اسكو(   شركة سبق قيدها برقم :   303871  قيدت فى  

26-04-1997 برقم ايداع   7873 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/04/2027  12:00:00ص

635 - شركه السلم للتنميه السياحيه 0   شركة سبق قيدها برقم :   304438  قيدت فى  17-05-1997 برقم 

ايداع   9380 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2027  

12:00:00ص

636 - ناشيونال تكنولوجى للبرمجيات        National Technology For Software   شركة سبق قيدها 

برقم :   346404  قيدت فى  03-06-2002 برقم ايداع   9366 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  02/06/2027  12:00:00ص

637 - ميديا سيستمز لنظم المعلومات والخدمات الهندسية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   31222  قيدت فى  

24-03-2008 برقم ايداع   6273 وفى تاريخ  21-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/03/2023  12:00:00ص

638 - سيف لخدمات المن و الحراسة SAFE FOR SECURITY SERVICE   شركة سبق قيدها برقم :   

57294  قيدت فى  19-03-2012 برقم ايداع   6026 وفى تاريخ  21-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  18/03/2027  12:00:00ص

639 - ليجند اوف ذي نايل   شركة سبق قيدها برقم :   3009  قيدت فى  19-05-1999 برقم ايداع   2512 

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2024  12:00:00ص

640 - الشيماء لحفظ الحاصلت الزراعية عبد العزيز صلح احمد الحصرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

7012  قيدت فى  17-02-2002 برقم ايداع   203 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  16/02/2027  12:00:00ص

641 - الخالديه لللحاق العماله المصريه بالخارج   شركة سبق قيدها برقم :   7887  قيدت فى  2001-11-25 

برقم ايداع   6456 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2026  

12:00:00ص

642 - جسر الشرق لتداول الحاويات   شركة سبق قيدها برقم :   7889  قيدت فى  26-11-2001 برقم ايداع   

6462 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2026  12:00:00ص

643 - المصطفى للنقل   شركة سبق قيدها برقم :   8646  قيدت فى  11-01-2011 برقم ايداع   822 وفى 

تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/01/2026  12:00:00ص

644 - شركه المصطفى للنقل   شركة سبق قيدها برقم :   8646  قيدت فى  11-06-2002 برقم ايداع   2655 

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/06/2027  12:00:00ص

645 - الكوميسا للتسويق والتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   17938  قيدت فى  01-03-2006 برقم ايداع   

2655 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/02/2026  12:00:00ص

646 - رويال جاردنز للستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   21574  قيدت فى  07-12-2006 برقم 

ايداع   19040 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/12/2026  

12:00:00ص

647 - شركة صلح الدين للستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   22568  قيدت فى  2007-02-11 

برقم ايداع   2295 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/02/2027  

12:00:00ص

Page 1238 of 1274 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

648 - ارجونوت للعمال الميكانيكية والكهربائية ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   23224  قيدت فى  

13-03-2007 برقم ايداع   4555 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/03/2027  12:00:00ص

649 - المركز اللمانى لتصحيح البصار بالليزر   شركة سبق قيدها برقم :   24189  قيدت فى  

30-04-2007 برقم ايداع   7813 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/04/2027  12:00:00ص

650 - كلير فيجن ليزر ليزك العيون Clear Vision laser center   شركة سبق قيدها برقم :   24189  

قيدت فى  30-04-2007 برقم ايداع   7813 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  29/04/2027  12:00:00ص

651 - شركه مغربي للبصريات   شركة سبق قيدها برقم :   24612  قيدت فى  24-01-2000 برقم ايداع   

381 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/01/2010  12:00:00ص

652 - شركه مغربي للبصريات   شركة سبق قيدها برقم :   24612  قيدت فى  28-01-2001 برقم ايداع   

530 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2026  12:00:00ص

653 - مغربي للبصريات   شركة سبق قيدها برقم :   24612  قيدت فى  29-01-2014 برقم ايداع   2249 

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2024  12:00:00ص

654 - مغربى للبصريات   شركة سبق قيدها برقم :   24612  قيدت فى  03-02-2013 برقم ايداع   2506 

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/02/2023  12:00:00ص

655 - شركع مغربي للبصريات   شركة سبق قيدها برقم :   24612  قيدت فى  06-09-2000 برقم ايداع   

5092 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/09/2025  12:00:00ص

656 - مغربي للبصريات ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   24612  قيدت فى  23-05-2011 برقم ايداع   

8560 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/05/2026  12:00:00ص

657 - مغربي للبصريات   شركة سبق قيدها برقم :   24612  قيدت فى  03-06-2012 برقم ايداع   11639 

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/06/2027  12:00:00ص

658 - شركة مغربى للبصريات   شركة سبق قيدها برقم :   24612  قيدت فى  26-07-2007 برقم ايداع   

14585 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/07/2022  12:00:00ص

659 - شركة مغربى للبصريات   شركة سبق قيدها برقم :   24612  قيدت فى  26-07-2007 برقم ايداع   

14586 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/07/2022  12:00:00ص

660 - مغربي للبصريات ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   24612  قيدت فى  22-07-2009 برقم ايداع   

15445 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/07/2024  12:00:00ص

661 - المغربى للبصريات ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   24612  قيدت فى  30-07-2008 برقم ايداع   

16718 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/07/2023  12:00:00ص

662 - مغربي للبصريات ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   24612  قيدت فى  17-08-2008 برقم ايداع   

18034 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2023  12:00:00ص

663 - مغربي للبصريات ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   24612  قيدت فى  17-08-2008 برقم ايداع   

18035 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2023  12:00:00ص

664 - شركة مغربى للبصريات   شركة سبق قيدها برقم :   24612  قيدت فى  12-09-2013 برقم ايداع   

19618 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/09/2023  12:00:00ص

665 - مغربي للبصريات   شركة سبق قيدها برقم :   24612  قيدت فى  12-09-2013 برقم ايداع   19619 

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/09/2023  12:00:00ص

666 - مغربي للبصريات   شركة سبق قيدها برقم :   24612  قيدت فى  14-11-2012 برقم ايداع   23788 

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/11/2022  12:00:00ص

667 - مغربي للبصريات   شركة سبق قيدها برقم :   24612  قيدت فى  16-12-2014 برقم ايداع   30694 

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2024  12:00:00ص

668 - شركة مغربى للبصريات   شركة سبق قيدها برقم :   24612  قيدت فى  25-10-2016 برقم ايداع   

32690 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2026  12:00:00ص
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669 - شركة مغربى للبصريات   شركة سبق قيدها برقم :   24612  قيدت فى  25-10-2016 برقم ايداع   

32691 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2026  12:00:00ص

670 - مغربي للبصريات   شركة سبق قيدها برقم :   24612  قيدت فى  08-12-2015 برقم ايداع   35102 

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/12/2025  12:00:00ص

671 - الخروج من مظلة القانون رقم 230 لسنة 1989 والبقاء على الخضوع لحكام القانون 95 لسنة 1992 

ولئحتة التنفيذية وبذلك يتم محو القيد   شركة سبق قيدها برقم :   27475  قيدت فى  30-03-1996 برقم ايداع   

1419 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/03/2026  12:00:00ص

672 - سيتي تريد لتداول الوراق الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   27475  قيدت فى  28-08-2006 برقم 

ايداع   13337 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2026  

12:00:00ص

673 - سيتي تريد لتداول الوراق الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   27475  قيدت فى  28-08-2006 برقم 

ايداع   13338 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2026  

12:00:00ص

674 - شركة سيتى تريد لتداول الوراق المالية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   27475  قيدت فى  

27-12-2007 برقم ايداع   26565 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/12/2022  12:00:00ص

675 - سماء للتمويل - ش م م Sama Finance SAE   شركة سبق قيدها برقم :   30958  قيدت فى  

23-06-1997 برقم ايداع   3139 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/06/2027  12:00:00ص

676 - مركز القاهرة للتجميل والليزر ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   31064  قيدت فى  2011-05-08 

برقم ايداع   7335 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2026  

12:00:00ص

677 - مركز القاهرة للتجميل والليزر ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   31064  قيدت فى  2009-04-05 

برقم ايداع   1000010 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2024  

12:00:00ص

678 - البرنس للرخام والجرانيت )أحمد مصطفى محى الدين ومحمد مصطفى محى الدين وشركاهما   ( شركة 

تضامن   شركة سبق قيدها برقم :   33877  قيدت فى  26-10-2016 برقم ايداع   32854 وفى تاريخ  

22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2026  12:00:00ص

679 - كيتسيلنو للستثمار السياحى والعقاري ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   36071  قيدت فى  

04-12-2008 برقم ايداع   25746 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/12/2023  12:00:00ص

680 - احمد عبدالنبى احمد دياب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   44598  قيدت فى  15-03-2010 برقم 

ايداع   5592 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/03/2025  

12:00:00ص

681 - السلم للعلقات العامة والعلن ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   46555  قيدت فى  

22-06-2010 برقم ايداع   14201 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/06/2025  12:00:00ص

682 - اش فوودز ash foods )مطاعم توباز TO PAZ(   شركة سبق قيدها برقم :   46964  قيدت فى  

13-07-2010 برقم ايداع   15549 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/07/2025  12:00:00ص

683 - اش فوودز   شركة سبق قيدها برقم :   46964  قيدت فى  23-10-2011 برقم ايداع   20122 وفى 

تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/10/2026  12:00:00ص

684 - شركة ننجبو للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   48678  

قيدت فى  21-10-2010 برقم ايداع   32013 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  20/10/2025  12:00:00ص
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685 - يادجت للبرمجيات YADGET   شركة سبق قيدها برقم :   56522  قيدت فى  09-02-2012 برقم 

ايداع   2945 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/02/2027  

12:00:00ص

686 - الجارديانز للنظمة المنية المتكاملة   شركة سبق قيدها برقم :   57449  قيدت فى  26-03-2012 برقم 

ايداع   6603 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/03/2027  

12:00:00ص

687 - فارما ستارز للدوية   شركة سبق قيدها برقم :   57531  قيدت فى  29-03-2012 برقم ايداع   

6918 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/03/2027  12:00:00ص

688 - شركة مجموعة المستشاريين الماليين للستشارات المالية   شركة سبق قيدها برقم :   58055  قيدت فى  

24-04-2012 برقم ايداع   8894 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/04/2027  12:00:00ص

689 - احمد كمال احمد عبدالحفيظ وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   58244  قيدت فى  2012-05-07 

برقم ايداع   9668 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2027  

12:00:00ص

690 - مدار للقرى السياحية و الستثمار السياحى   شركة سبق قيدها برقم :   58286  قيدت فى  

09-05-2012 برقم ايداع   9823 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/05/2027  12:00:00ص

691 - شركة البركة للطباعة   شركة سبق قيدها برقم :   58486  قيدت فى  07-03-2013 برقم ايداع   

5174 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/03/2023  12:00:00ص

692 - شركة البركة للطباعة   شركة سبق قيدها برقم :   58486  قيدت فى  20-05-2012 برقم ايداع   

10579 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2027  12:00:00ص

693 - مصر الجديدة للعمران ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   58703  قيدت فى  30-05-2012 برقم ايداع   

11486 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/05/2027  12:00:00ص

694 - الندى للتسويق العقارى )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   73927  قيدت فى  19-05-2014 برقم 

ايداع   11856 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2024  

12:00:00ص

695 - شركة الصفا للتوزيع )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   79839  قيدت فى  01-02-2015 برقم 

ايداع   2640 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/01/2025  

12:00:00ص

696 - شركة صن ليت للتكنولوجيا الحديثه المتكامله   شركة سبق قيدها برقم :   89823  قيدت فى  

17-01-2016 برقم ايداع   1631 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/01/2026  12:00:00ص

697 - يومى فودز للصناعات الغذائيه   شركة سبق قيدها برقم :   92962  قيدت فى  26-04-2016 برقم 

ايداع   13578 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2026  

12:00:00ص

698 - المصرية التشيكية للتنمية السياحية   شركة سبق قيدها برقم :   95952  قيدت فى  08-08-2016 برقم 

ايداع   24470 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/08/2026  

12:00:00ص

AL RETAJ ADVERTISING & EVENT  699 - شركة الريتاج للدعايه و العلن و تنظيم الحفلت

PLANNING   شركة سبق قيدها برقم :   97022  قيدت فى  07-09-2016 برقم ايداع   28255 وفى 

تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/09/2026  12:00:00ص

700 - شركة المتحده للتجارةعبر البحار   شركة سبق قيدها برقم :   97080  قيدت فى  08-09-2016 برقم 

ايداع   28456 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/09/2026  

12:00:00ص
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701 - جود فنيير للصناعات الخشبية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   98082  قيدت فى  2016-10-24 

برقم ايداع   32395 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/10/2026  

12:00:00ص

702 - البرنس للرخام والجرانيت )أحمد مصطفى محى الدين ومحمد مصطفى محى الدين وشركاهما   ( شركة 

تضامن   شركة سبق قيدها برقم :   98216  قيدت فى  26-10-2016 برقم ايداع   32855 وفى تاريخ  

22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2026  12:00:00ص

703 - رايلك لقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات ) RILEQE (   شركة سبق قيدها برقم :   98217  قيدت 

فى  26-10-2016 برقم ايداع   32860 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/10/2026  12:00:00ص

704 - بهاء شعبان امين عبد النبى و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   99171  قيدت فى  2016-11-21 

برقم ايداع   36418 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2026  

12:00:00ص

705 - كايرو ويست للستثمار                 Cairo West for Investment   شركة سبق قيدها برقم :   

99801  قيدت فى  07-12-2016 برقم ايداع   39568 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  06/12/2026  12:00:00ص

706 - دار كارمال للستثمار العقارىDAR KARMAL REAL ESTATE INVESTMENT  )ش.م.م(   

شركة سبق قيدها برقم :   100063  قيدت فى  18-12-2016 برقم ايداع   40622 وفى تاريخ  

22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2026  12:00:00ص

707 - مختار شعبان محمود ابراهيم و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   100891  قيدت فى  2017-01-10 

برقم ايداع   1231 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/01/2027  

12:00:00ص

708 - امير ايليا رؤوف سدره وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   101151  قيدت فى  17-01-2017 برقم 

ايداع   2118 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2027  

12:00:00ص

709 - جلوبال اديوكشن جيتGlobal Education Gate )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   102264  

قيدت فى  16-02-2017 برقم ايداع   6144 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  15/02/2027  12:00:00ص

710 - شركة اوستيو - ايجيبت للتعليم المستمرOSTEO - EGYPT   شركة سبق قيدها برقم :   103613  

قيدت فى  20-03-2017 برقم ايداع   10346 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  19/03/2027  12:00:00ص

711 - جرين كور لعادة التدوير   شركة سبق قيدها برقم :   103715  قيدت فى  22-03-2017 برقم ايداع   

10749 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/03/2027  12:00:00ص

712 - أكواليا انتك إس.ايه   شركة سبق قيدها برقم :   103786  قيدت فى  23-03-2017 برقم ايداع   

10979 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/03/2027  12:00:00ص

 Oriental Consultants Global Co Ltd 713 - فرع شركة الستشاريون اورينتال جلوبال المحدودة

طبقا لقانون اليابان   شركة سبق قيدها برقم :   103847  قيدت فى  27-03-2017 برقم ايداع   11221 وفى 

تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/03/2027  12:00:00ص

714 - كويل انرجي QUILL ENERGY L.L.C   شركة سبق قيدها برقم :   103951  قيدت فى  

28-03-2017 برقم ايداع   11526 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/03/2027  12:00:00ص

715 - ميموإيجيبت Mimo Egypt   شركة سبق قيدها برقم :   103969  قيدت فى  28-03-2017 برقم 

ايداع   11593 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/03/2027  

12:00:00ص
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716 - فينكس للستشارات ونظم المعلومات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   105138  قيدت فى  

03-05-2017 برقم ايداع   15794 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/05/2027  12:00:00ص

717 - برايت ستار للمن والحراسه  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   105255  قيدت فى  

07-05-2017 برقم ايداع   16215 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/05/2027  12:00:00ص

718 - ايجيبت بروموشن للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   105498  قيدت فى  14-05-2017 برقم ايداع   

17054 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/05/2027  12:00:00ص

719 - جى اتش يونايتد لدارة وتشغيل المطاعم   شركة سبق قيدها برقم :   105501  قيدت فى  

14-05-2017 برقم ايداع   17085 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/05/2027  12:00:00ص

720 - حسن عوض بغدادي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   105531  قيدت فى  14-05-2017 برقم 

ايداع   17207 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/05/2027  

12:00:00ص

721 - شركة عبد المنعم قتيلو وابنائه لمنتجات اللبان والغذية ) قتيلو - katilo (   شركة سبق قيدها برقم :   

105862  قيدت فى  21-05-2017 برقم ايداع   18362 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  20/05/2027  12:00:00ص

722 - ايزاكايا وست لدارة المطاعم Izakaya West For Restaurant Management   شركة سبق 

قيدها برقم :   105954  قيدت فى  23-05-2017 برقم ايداع   18669 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  22/05/2027  12:00:00ص

723 - ميدل ايست للخرسانة الجاهزة   شركة سبق قيدها برقم :   106684  قيدت فى  13-06-2017 برقم 

ايداع   21487 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/06/2027  

12:00:00ص

724 - شركة مانجو لند للستثمار الزراعي و الحيواني   شركة سبق قيدها برقم :   106956  قيدت فى  

21-06-2017 برقم ايداع   22448 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/06/2027  12:00:00ص

725 - شركة ليجند اوف ذى نايل للسياحه }لونت جروب {   شركة سبق قيدها برقم :   294904  قيدت فى  

06-04-1996 برقم ايداع   5184 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/04/2006  12:00:00ص

726 - أيه دى اى للستثمار فى الوراق المالية   شركة سبق قيدها برقم :   304148  قيدت فى  

08-05-1997 برقم ايداع   8625 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/05/2027  12:00:00ص

727 - مصنع كرفان الشرق الوسط ) محمد رافت فهمى شبانة وشريكته (   شركة سبق قيدها برقم :   304281  

قيدت فى  13-05-1997 برقم ايداع   8974 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  12/05/2027  12:00:00ص

728 - كوانتم للتجاره والتسويق ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1015  قيدت فى  12-07-1998 برقم 

ايداع   3042 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/07/2023  

12:00:00ص

729 - جلوبال بروتكشن   شركة سبق قيدها برقم :   1036  قيدت فى  15-07-1998 برقم ايداع   3106 

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/07/2023  12:00:00ص

730 - مبانى مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1116  قيدت فى  10-05-1997 برقم ايداع   312 

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2027  12:00:00ص

731 - العيوطي للخبره الستشاريه   شركة سبق قيدها برقم :   2542  قيدت فى  01-03-1999 برقم ايداع   

1019 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/02/2024  12:00:00ص
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732 - الفراعنه للصناعات الورقيه رافت عبدالمسيح طانيوس وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   5530  قيدت 

فى  07-12-2009 برقم ايداع   24664 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/12/2024  12:00:00ص

733 - الفا ليت لصناعه اللمبات الكهربائيه  محمد نجيب سليمان احمد محمد داود وشركاه   شركة سبق قيدها 

برقم :   6479  قيدت فى  02-06-2002 برقم ايداع   478 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  01/06/2027  12:00:00ص

734 - المصريه السعوديه للمقاولت - ايجساد   شركة سبق قيدها برقم :   6729  قيدت فى  2001-03-28 

برقم ايداع   1514 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/03/2026  

12:00:00ص

735 - ديزرت لودج للستثمار الزراعي واستصلح وتنميه الراضي   شركة سبق قيدها برقم :   10615  

قيدت فى  06-07-2010 برقم ايداع   15056 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  05/07/2020  12:00:00ص

736 - التوحيد لتوزيع الدوية   شركة سبق قيدها برقم :   12066  قيدت فى  07-11-2004 برقم ايداع   

9682 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2024  12:00:00ص

737 - مركز سفير للشعة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   22881  قيدت فى  26-02-2007 برقم ايداع   

3394 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2027  12:00:00ص

738 - قطونيل وفيجا شوبس   شركة سبق قيدها برقم :   23268  قيدت فى  14-03-2007 برقم ايداع   

4794 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/03/2027  12:00:00ص

739 - محمد عادل سيد خضرورمضان ثابت شكري   شركة سبق قيدها برقم :   24086  قيدت فى  

24-04-2007 برقم ايداع   7273 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/04/2027  12:00:00ص

740 - شركة بهنا الهندسية ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   24350  قيدت فى  08-05-2007 برقم ايداع   

8371 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2027  12:00:00ص

741 - كيميت لنشطة المناجم والمحاجر ) كيميت( ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   24662  قيدت فى  

20-05-2007 برقم ايداع   9449 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/05/2027  12:00:00ص

742 - انترناشيونال ديوتى فرى تريدنج اند ايجانس بنظام المناطق الحره الخاصه   شركة سبق قيدها برقم :   

24690  قيدت فى  21-05-2007 برقم ايداع   6560 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  20/05/2027  12:00:00ص

743 - تعديل اسم الشركة ليصبح : ريجينا للصناعات المتكاملة   شركة سبق قيدها برقم :   24815  قيدت فى  

27-05-2007 برقم ايداع   9949 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/05/2027  12:00:00ص

744 - قطونيل وفيجا شوبس   شركة سبق قيدها برقم :   24891  قيدت فى  30-05-2007 برقم ايداع   

10270 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/05/2027  12:00:00ص

745 - كارلتون للستثمارات العقارية   شركة سبق قيدها برقم :   25264  قيدت فى  17-06-2007 برقم 

ايداع   11780 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/06/2027  

12:00:00ص

746 - البستانى للستثمار العقارى والتنمية السياحية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   35208  قيدت فى  

14-02-2017 برقم ايداع   5661 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/02/2027  12:00:00ص

747 - ليالينا ستوديو برودكشن ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   37632  قيدت فى  16-03-2009 برقم 

ايداع   5254 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/03/2024  

12:00:00ص
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748 - تو ايه اند ام للهندسة والمقاولت 2A AND M Eniginering Company ش ذ م م   شركة سبق 

قيدها برقم :   42235  قيدت فى  12-11-2009 برقم ايداع   23132 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2024  12:00:00ص

749 - اكرم فائق العشى واولده - اكرم تكس ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   43023  قيدت فى  

13-11-2011 برقم ايداع   21413 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/11/2026  12:00:00ص

750 - الناشر الدولى للتجارة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   43046  قيدت فى  29-12-2009 برقم ايداع   

26429 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/12/2024  12:00:00ص

751 - اميليا جواتا كالدينى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   44902  قيدت فى  28-03-2010 برقم ايداع   

6620 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/03/2025  12:00:00ص

752 - كابيتال لينك جلوب Capital Link Globe   شركة سبق قيدها برقم :   48873  قيدت فى  

01-11-2010 برقم ايداع   23826 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/10/2025  12:00:00ص

753 - سانيتاريا للصناعات الدوائية Sanitaria For Pharmaceutical Industries   شركة سبق قيدها 

برقم :   56455  قيدت فى  06-02-2012 برقم ايداع   2665 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  05/02/2027  12:00:00ص

754 - سيفتى فالف للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   56547  قيدت فى  12-02-2012 برقم ايداع   

3046 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2027  12:00:00ص

755 - تامر عبده صديق محمد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   57159  قيدت فى  13-03-2012 برقم 

ايداع   5554 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2027  

12:00:00ص

756 - تامر عبده صديق محمد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   57159  قيدت فى  13-06-2017 برقم 

ايداع   21411 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/06/2027  

12:00:00ص

757 - الرحاب للستثمار الزراعى  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   57566  قيدت فى  2012-04-01 

برقم ايداع   7049 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/03/2027  

12:00:00ص

758 - شركة مافيرا للتوريدات العموميه Mavira   شركة سبق قيدها برقم :   57685  قيدت فى  

05-04-2012 برقم ايداع   7563 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/04/2027  12:00:00ص

759 - مركز نور الحياة للخصوبة   شركة سبق قيدها برقم :   58624  قيدت فى  27-05-2012 برقم ايداع   

11136 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2027  12:00:00ص

760 - كارلتون للستثمارات العقارية   شركة سبق قيدها برقم :   61663  قيدت فى  06-11-2012 برقم 

ايداع   23090 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/11/2022  

12:00:00ص

761 - شركة الديار المصرية للمصنوعات الخشبية )ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   69189  قيدت فى  

22-10-2013 برقم ايداع   22306 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/10/2023  12:00:00ص

762 - اجرى مارت للستيراد و التصدير 

AGRIMART COMPANY FOR IMPORT AND

EXPORT   شركة سبق قيدها برقم :   70068  قيدت فى  03-12-2013 برقم ايداع   25898 وفى تاريخ  

23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2023  12:00:00ص

763 - النتاج الحيوانى المتطور   شركة سبق قيدها برقم :   71490  قيدت فى  05-02-2014 برقم ايداع   

2956 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/02/2024  12:00:00ص
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764 - نبته للنتاج الزراعى   شركة سبق قيدها برقم :   74289  قيدت فى  03-06-2014 برقم ايداع   

13510 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/06/2024  12:00:00ص

765 - اسمنت اسيوط   شركة سبق قيدها برقم :   77781  قيدت فى  12-11-2014 برقم ايداع   27034 

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2024  12:00:00ص

766 - اسمنت اسيوط شركة تابعة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية   شركة سبق قيدها برقم :   77781  قيدت 

فى  11-10-2005 برقم ايداع   1000013 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  10/10/2025  12:00:00ص

767 - دام للستشارات الهندسية والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   82189  قيدت فى  2015-04-23 

برقم ايداع   11624 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2025  

12:00:00ص

768 - شركة أمباير للتوريدات و التوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   82488  قيدت فى  

03-05-2015 برقم ايداع   12523 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/05/2025  12:00:00ص

769 - بيلدينج انرجي ايجيبت للطاقة BUILDING ENERGY EGYPT J S C   شركة سبق قيدها برقم :   

83910  قيدت فى  11-06-2015 برقم ايداع   17006 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  10/06/2025  12:00:00ص

Nouval Kitchen and House  770 - نوفال كتشن اند هاوس وير لصناعه الدوات المنزلية والكهربائية

Ware   شركة سبق قيدها برقم :   88390  قيدت فى  03-12-2015 برقم ايداع   34546 وفى تاريخ  

23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2025  12:00:00ص

771 - طاقه للسلك والكابلت الكهربائية - كابلت طاقه TAQA   شركة سبق قيدها برقم :   90713  قيدت 

فى  07-09-2016 برقم ايداع   28192 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/09/2026  12:00:00ص

772 - الوفاء للتنمية المستدامة  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   93492  قيدت فى  12-05-2016 برقم 

ايداع   15342 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/05/2026  

12:00:00ص

773 - واحه العين للستثمار الزراعى AL_ Ain Oasis Agri investment Co   شركة سبق قيدها برقم :   

99426  قيدت فى  28-11-2016 برقم ايداع   37293 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  27/11/2026  12:00:00ص

774 - وليد محمد يوسف ابراهيم فايد و شركائه   شركة سبق قيدها برقم :   101152  قيدت فى  

17-01-2017 برقم ايداع   2120 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/01/2027  12:00:00ص

775 - شركه قريه النخيل السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   102233  قيدت فى  30-04-1995 برقم ايداع   

4055 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/04/2025  12:00:00ص

776 - بيكس للنظم والعمليات الهندسيه PICS PROCEIS SYSTEMS   شركة سبق قيدها برقم :   

103832  قيدت فى  26-03-2017 برقم ايداع   11205 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  25/03/2027  12:00:00ص

777 - الكحل للستثمار   شركة سبق قيدها برقم :   104023  قيدت فى  29-03-2017 برقم ايداع   

11793 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/03/2027  12:00:00ص

778 - ايفى للتنمية والستثمار العقارى Ivy Developments   شركة سبق قيدها برقم :   104428  قيدت 

فى  10-04-2017 برقم ايداع   13300 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/04/2027  12:00:00ص

779 - سكاى بى اس اس SKYPSS )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   104663  قيدت فى  

16-04-2017 برقم ايداع   14041 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/04/2027  12:00:00ص
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780 - فندق نيو بج بن New Big Ben   شركة سبق قيدها برقم :   104860  قيدت فى  2017-04-24 

برقم ايداع   14837 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2027  

12:00:00ص

KEY FACILITIES MANAGEMENT )EGYPT(ليمتد )781 - كي فاسيليتيز مانجمنت ) ايجيبت

LLC    شركة سبق قيدها برقم :   105064  قيدت فى  02-05-2017 برقم ايداع   15574 وفى تاريخ  

23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  12:00:00ص

782 - سعيد عنتر سيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   105262  قيدت فى  07-05-2017 برقم ايداع   

16229 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2027  12:00:00ص

783 - ذا براند كومبانى للدعايه والعلن THE BRAND COMPANY   شركة سبق قيدها برقم :   

105595  قيدت فى  15-05-2017 برقم ايداع   17432 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  14/05/2027  12:00:00ص

784 - تيتنز للمقاولت والستثمار العقارى TITANS   شركة سبق قيدها برقم :   105596  قيدت فى  

15-05-2017 برقم ايداع   17438 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/05/2027  12:00:00ص

785 - شركة ايجي تاور جروب EGY TOWER GROUP  )ش .ذ .م. م(   شركة سبق قيدها برقم :   

105852  قيدت فى  21-05-2017 برقم ايداع   18330 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  20/05/2027  12:00:00ص

786 - الشركه المصريه لتصنيع الخشاب ) سامي عزيز وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   112541  قيدت 

فى  02-04-1997 برقم ايداع   3805 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/04/2027  12:00:00ص

787 - الشركه المصريه لتصنيع الخشاب ) سامي عزيز وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   112541  قيدت 

فى  03-11-2013 برقم ايداع   23307 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/11/2023  12:00:00ص

788 - سيلكو بلست   شركة سبق قيدها برقم :   133320  قيدت فى  28-02-2000 برقم ايداع   2494 وفى 

تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2025  12:00:00ص

789 - الوفره للمشروعات السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   262543  قيدت فى  06-06-1990 برقم ايداع   

7286 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2025  12:00:00ص

790 - شركه امبان للستثمارات السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   299412  قيدت فى  1996-11-04 

برقم ايداع   19638 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/11/2026  

12:00:00ص

791 - شركه الشروق لصناعه خامات البلستيك   شركة سبق قيدها برقم :   301718  قيدت فى  

22-01-1997 برقم ايداع   1481 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/01/2027  12:00:00ص

792 - ماسى لصناعه الظرف   شركة سبق قيدها برقم :   346365  قيدت فى  02-06-2002 برقم ايداع   

9251 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/06/2027  12:00:00ص

793 - المتحده للستثمارات السياحيه والعقاريه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   360758  قيدت فى  

09-06-2004 برقم ايداع   9858 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/06/2024  12:00:00ص

794 - المتحده للستثمارات السياحيه و العقاريه   شركة سبق قيدها برقم :   360758  قيدت فى  

13-07-2016 برقم ايداع   21495 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/07/2026  12:00:00ص

795 - شركه المل لتصنيع البلط صالح محمد علي وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   1941  قيدت فى  

13-03-2001 برقم ايداع   97 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/03/2026  12:00:00ص
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796 - ماسى لصناعه الظرف ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   3647  قيدت فى  02-06-2002 برقم ايداع   

501 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/06/2027  12:00:00ص

797 - شركه بيت العمارة للستشارات و المقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   6916  قيدت فى  

09-05-2001 برقم ايداع   2200 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/05/2026  12:00:00ص

798 - اكاديمية حياة الدولية   شركة سبق قيدها برقم :   9542  قيدت فى  12-04-2012 برقم ايداع   8099 

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/04/2027  12:00:00ص

799 - شركه تكنولوجيا تطوير المتاحف   شركة سبق قيدها برقم :   12485  قيدت فى  06-02-2005 برقم 

ايداع   691 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2025  12:00:00

ص

800 - شركة الراجحى ايجبت للحاق المصريين للعمل بالخارج ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   21937  

قيدت فى  08-01-2007 برقم ايداع   109 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/01/2027  12:00:00ص

801 - شركة تامر على ابراهيم ابو زيد ومنصور عبدالسميع احمد سراج   شركة سبق قيدها برقم :   23359  

قيدت فى  18-03-2007 برقم ايداع   568 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  17/03/2027  12:00:00ص

802 - الغردقة للستثمار العقارى والسياحى ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   23722  قيدت فى  

04-04-2007 برقم ايداع   6176 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/04/2027  12:00:00ص

803 - المصرية للمياه والعصائر ) احمد صلح كامل عبد العال وشريكه (   شركة سبق قيدها برقم :   23838  

قيدت فى  11-04-2007 برقم ايداع   6586 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  10/04/2027  12:00:00ص

804 - مديانا للتجارة ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   40700  قيدت فى  17-08-2009 برقم ايداع   

17279 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2024  12:00:00ص

805 - مديانا للستيراد والتصدير ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   41412  قيدت فى  04-10-2009 برقم 

ايداع   20027 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/10/2024  

12:00:00ص

806 - شيبسى العالميه للصناعات الغذائيه Chipsy International   شركة سبق قيدها برقم :   43378  

قيدت فى  17-12-1977 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  16/12/2022  12:00:00ص

807 - شيبسى العالميه للصناعات الغذائيه Chipsy International   شركة سبق قيدها برقم :   43378  

قيدت فى  31-01-1993 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  30/01/2023  12:00:00ص

808 - شيبسى العالميه للصناعات الغذائيه Chipsy International   شركة سبق قيدها برقم :   43378  

قيدت فى  19-09-1998 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  18/09/2023  12:00:00ص

809 - شيبسى العالميه للصناعات الغذائيه Chipsy International   شركة سبق قيدها برقم :   43378  

قيدت فى  17-12-1977 برقم ايداع   1000002 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  16/12/2022  12:00:00ص

810 - شيبسى العالميه للصناعات الغذائيه Chipsy International   شركة سبق قيدها برقم :   43378  

قيدت فى  19-09-1998 برقم ايداع   1000002 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  18/09/2023  12:00:00ص

811 - شيبسى العالميه للصناعات الغذائيه Chipsy International   شركة سبق قيدها برقم :   43378  

قيدت فى  17-12-1977 برقم ايداع   1000003 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  16/12/2022  12:00:00ص
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812 - شيبسى العالميه للصناعات الغذائيه Chipsy International   شركة سبق قيدها برقم :   43378  

قيدت فى  06-08-1997 برقم ايداع   1000004 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  05/08/2022  12:00:00ص

813 - شيبسى العالميه للصناعات الغذائيه Chipsy International   شركة سبق قيدها برقم :   43378  

قيدت فى  17-12-1977 برقم ايداع   1000006 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  16/12/2022  12:00:00ص

814 - شيبسى العالميه للصناعات الغذائيه Chipsy International   شركة سبق قيدها برقم :   43378  

قيدت فى  17-12-1977 برقم ايداع   1000007 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  16/12/2022  12:00:00ص

815 - شركة ابراهيم محمود ابراهيم وشركاه لنتاج الموتوسكلت وقطع غيارها   شركة سبق قيدها برقم :   

54527  قيدت فى  18-10-2011 برقم ايداع   19753 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  17/10/2026  12:00:00ص

816 - ماونتن للصناعات الغذائية ) ماونتن نيو ترشن(   شركة سبق قيدها برقم :   57593  قيدت فى  

02-04-2012 برقم ايداع   7180 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/04/2027  12:00:00ص

817 - محمد كامل الهم وشركاه شركه توصيه بسيطه   شركة سبق قيدها برقم :   57622  قيدت فى  

03-04-2012 برقم ايداع   7326 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/04/2027  12:00:00ص

818 - غيوم لتكنولوجيا المعلومات I cloudit   شركة سبق قيدها برقم :   58066  قيدت فى  2012-04-26 

برقم ايداع   8930 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2027  

12:00:00ص

819 - تراستيوس TRUSTIUS   شركة سبق قيدها برقم :   58200  قيدت فى  06-05-2012 برقم ايداع   

9443 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/05/2027  12:00:00ص

820 - مايزونت             )MAISONETTE( ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   58222  قيدت فى  

06-05-2012 برقم ايداع   9528 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/05/2027  12:00:00ص

821 - درك ستور لصناعه وتجارة المصنوعات الجلدية DRAKE STORE   شركة سبق قيدها برقم :   

58447  قيدت فى  12-02-2015 برقم ايداع   3882 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/02/2025  12:00:00ص

822 - درك ستور لصناعه وتجارة المصنوعات الجلدية والستيراد والتصدير DRAKE STORE   شركة 

سبق قيدها برقم :   58447  قيدت فى  04-03-2014 برقم ايداع   5307 وفى تاريخ  24-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/03/2024  12:00:00ص

823 - درك ستور لصناعه وتجارة المصنوعات الجلدية والستيراد والتصدير DRAKE STORE   شركة 

سبق قيدها برقم :   58447  قيدت فى  31-08-2016 برقم ايداع   27279 وفى تاريخ  24-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/08/2026  12:00:00ص

824 - درك ستور لصناعه وتجارة المصنوعات الجلدية والستيراد والتصدير DRAKE STORE   شركة 

سبق قيدها برقم :   58447  قيدت فى  23-11-2014 برقم ايداع   28029 وفى تاريخ  24-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2024  12:00:00ص

825 - درك ستور لصناعه وتجارة المصنوعات الجلدية والستيراد والتصدير DRAKE STORE   شركة 

سبق قيدها برقم :   58447  قيدت فى  23-11-2014 برقم ايداع   28030 وفى تاريخ  24-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2024  12:00:00ص

826 - درك ستور لصناعه وتجارة المصنوعات الجلدية والستيراد والتصدير DRAKE STORE   شركة 

سبق قيدها برقم :   58447  قيدت فى  23-11-2014 برقم ايداع   28032 وفى تاريخ  24-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2024  12:00:00ص

Page 1249 of 1274 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

827 - شركة أنترناشيونال بزنس سبليز) I B S X (   شركة سبق قيدها برقم :   58558  قيدت فى  

22-05-2012 برقم ايداع   10903 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/05/2027  12:00:00ص

828 - شركة عبده مصطفى للسجاد اليدوي   شركة سبق قيدها برقم :   59017  قيدت فى  18-06-2012 برقم 

ايداع   12801 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/06/2027  

12:00:00ص

829 - شركه التمساح للهياكل المعدنيه والوناش العلويه - مجدي عبد المنصف توفيق وشركاه   شركة سبق قيدها 

برقم :   60437  قيدت فى  10-09-2012 برقم ايداع   18461 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  09/09/2022  12:00:00ص

830 - ماونتن للصناعات الغذائية ) ماونتن نيو ترشن(   شركة سبق قيدها برقم :   62235  قيدت فى  

29-11-2012 برقم ايداع   25159 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/11/2022  12:00:00ص

831 - درك ستور لصناعه وتجارة المصنوعات الجلدية والستيراد والتصدير DRAKE STORE   شركة 

سبق قيدها برقم :   62270  قيدت فى  04-03-2014 برقم ايداع   5309 وفى تاريخ  24-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/03/2024  12:00:00ص

832 - درك ستور لصناعه وتجارة المصنوعات الجلدية والستيراد والتصدير DRAKE STORE   شركة 

سبق قيدها برقم :   62270  قيدت فى  02-12-2012 برقم ايداع   25296 وفى تاريخ  24-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/12/2022  12:00:00ص

833 - درك ستور لصناعه وتجارة المصنوعات الجلدية والستيراد والتصدير DRAKE STORE   شركة 

سبق قيدها برقم :   62270  قيدت فى  31-08-2016 برقم ايداع   27282 وفى تاريخ  24-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/08/2026  12:00:00ص

834 - درك ستور لصناعه وتجارة المصنوعات الجلدية والستيراد والتصدير DRAKE STORE   شركة 

سبق قيدها برقم :   62270  قيدت فى  31-08-2016 برقم ايداع   27283 وفى تاريخ  24-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/08/2026  12:00:00ص

835 - درك ستور لصناعه وتجارة المصنوعات الجلدية والستيراد والتصدير DRAKE STORE   شركة 

سبق قيدها برقم :   62270  قيدت فى  23-11-2014 برقم ايداع   28037 وفى تاريخ  24-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2024  12:00:00ص

836 - شركة عبده مصطفى للسجاد اليدوي   شركة سبق قيدها برقم :   62479  قيدت فى  04-09-2013 برقم 

ايداع   18978 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/09/2023  

12:00:00ص

837 - شركة عبده مصطفى للسجاد اليدوي   شركة سبق قيدها برقم :   62479  قيدت فى  09-12-2012 برقم 

ايداع   25975 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/12/2022  

12:00:00ص

838 - درك ستور لصناعه وتجارة المصنوعات الجلدية والستيراد والتصدير DRAKE STORE   شركة 

سبق قيدها برقم :   72167  قيدت فى  13-07-2016 برقم ايداع   21569 وفى تاريخ  24-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/07/2026  12:00:00ص

839 - درك ستور لصناعه وتجارة المصنوعات الجلدية والستيراد والتصدير DRAKE STORE   شركة 

سبق قيدها برقم :   72167  قيدت فى  31-08-2016 برقم ايداع   27280 وفى تاريخ  24-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/08/2026  12:00:00ص

840 - درك ستور لصناعه وتجارة المصنوعات الجلدية والستيراد والتصدير DRAKE STORE   شركة 

سبق قيدها برقم :   72167  قيدت فى  31-08-2016 برقم ايداع   27281 وفى تاريخ  24-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/08/2026  12:00:00ص

841 - درك ستور لصناعه وتجارة المصنوعات الجلدية والستيراد والتصدير DRAKE STORE   شركة 

سبق قيدها برقم :   72167  قيدت فى  23-11-2014 برقم ايداع   28033 وفى تاريخ  24-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2024  12:00:00ص
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842 - درك ستور لصناعه وتجارة المصنوعات الجلدية والستيراد والتصدير DRAKE STORE   شركة 

سبق قيدها برقم :   72167  قيدت فى  23-11-2014 برقم ايداع   28035 وفى تاريخ  24-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2024  12:00:00ص

843 - درك ستور لصناعه وتجارة المصنوعات الجلدية والستيراد والتصدير DRAKE STORE   شركة 

سبق قيدها برقم :   72168  قيدت فى  23-11-2014 برقم ايداع   28038 وفى تاريخ  24-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2024  12:00:00ص

844 - استوب اند شوب للتجارة و ادارة السوبر ماركت و الستيراد و التصدير STOP AND SHOP  )ش.

م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   83257  قيدت فى  27-05-2015 برقم ايداع   15360 وفى تاريخ  

24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2025  12:00:00ص

845 - فارس جمعة على عبداللطيف وشريكية   شركة سبق قيدها برقم :   88683  قيدت فى  2015-12-13 

برقم ايداع   35734 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2025  

12:00:00ص

846 - خالد ابراهيم الدسوقى محمدفراج وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   89271  قيدت فى  

30-12-2015 برقم ايداع   37874 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/12/2025  12:00:00ص

847 - احمد محمد السيد عبدالعال و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   93902  قيدت فى  2016-05-25 

برقم ايداع   16819 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2026  

12:00:00ص

848 - دوميننت لتكنولوجيات المياه   شركة سبق قيدها برقم :   96563  قيدت فى  28-08-2016 برقم ايداع   

26685 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2026  12:00:00ص

849 - سبيج اس بى ايه SPIG SPA شركة مساهمة مؤسسه طبقا لقانون ايطاليا   شركة سبق قيدها برقم :   

97111  قيدت فى  18-09-2016 برقم ايداع   28554 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  17/09/2026  12:00:00ص

850 - الصالة للتجارة والتوريدات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   99101  قيدت فى  2016-11-20 

برقم ايداع   36127 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2026  

12:00:00ص

851 - ايجيبشن سينتفك )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   101385  قيدت فى  24-01-2017 برقم ايداع   

3004 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/01/2027  12:00:00ص

852 - وان ستوب للتوكيلتONE STOP FOR AGENCIES   شركة سبق قيدها برقم :   101738  

قيدت فى  05-02-2017 برقم ايداع   4226 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  04/02/2027  12:00:00ص

853 - دارون شانت ارتين جابيان وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   102116  قيدت فى  2017-02-14 

برقم ايداع   5673 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/02/2027  

12:00:00ص

854 - الرجاء للمقاولت العامة و تجارة مواد البناء   شركة سبق قيدها برقم :   102521  قيدت فى  

23-02-2017 برقم ايداع   7046 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/02/2027  12:00:00ص

855 - بروتو ميديا PRO 2 MEDIA   شركة سبق قيدها برقم :   103583  قيدت فى  19-03-2017 برقم 

ايداع   10250 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/03/2027  

12:00:00ص

856 - آن - تيك جروب للنقل البحري و التوكيلت الملحية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   103782  

قيدت فى  23-03-2017 برقم ايداع   10971 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  22/03/2027  12:00:00ص
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857 - شركة عبده مصطفى للسجاد اليدوي   شركة سبق قيدها برقم :   103855  قيدت فى  2017-03-27 

برقم ايداع   11270 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/03/2027  

12:00:00ص

858 - شركة عبده مصطفى للسجاد اليدوي   شركة سبق قيدها برقم :   103855  قيدت فى  2017-03-27 

برقم ايداع   11271 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/03/2027  

12:00:00ص

859 - بلك ستون للتنمية والستثمار العقاري  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   104263  قيدت فى  

05-04-2017 برقم ايداع   12672 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/04/2027  12:00:00ص

860 - بلو سكاى للتنمية الزراعية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   104470  قيدت فى  10-04-2017 برقم 

ايداع   13495 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/04/2027  

12:00:00ص

861 - ميلينيوم هيلث كير للخدمات الطبية Millennium Health Care   شركة سبق قيدها برقم :   

104761  قيدت فى  19-04-2017 برقم ايداع   14436 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  18/04/2027  12:00:00ص

862 - جرين ليت للمن والحراسة  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   105252  قيدت فى  2017-05-07 

برقم ايداع   16201 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2027  

12:00:00ص

863 - انفوسيستا للخدمات Infosysta Services )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   105254  قيدت 

فى  07-05-2017 برقم ايداع   16206 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/05/2027  12:00:00ص

864 - الخان لتنمية مهارات الطفال   شركة سبق قيدها برقم :   105625  قيدت فى  15-05-2017 برقم 

ايداع   17475 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/05/2027  

12:00:00ص

865 - شركة جو بارتنرزGo Partners   شركة سبق قيدها برقم :   105674  قيدت فى  2017-05-16 

برقم ايداع   17679 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2027  

12:00:00ص

866 - شركة عبده مصطفى للسجاد اليدوي   شركة سبق قيدها برقم :   106261  قيدت فى  2017-05-31 

برقم ايداع   19809 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2027  

12:00:00ص

867 - اسبرنج اف ذا ليف للتنميه و الستثمار الزراعي و الحيواني   شركة سبق قيدها برقم :   106364  

قيدت فى  04-06-2017 برقم ايداع   20198 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  03/06/2027  12:00:00ص

868 - ستايل جروب للحلول الهندسيهStyle Group For Engineering Solutions )ش.ذ.م.م(   شركة 

سبق قيدها برقم :   106372  قيدت فى  04-06-2017 برقم ايداع   20232 وفى تاريخ  24-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/06/2027  12:00:00ص

869 - العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل ATM مصر   شركة سبق قيدها برقم :   106505  قيدت فى  

07-06-2017 برقم ايداع   20687 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/06/2027  12:00:00ص

870 - شركه سيفيك وان للتجاره والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   303887  قيدت فى  1997-04-26 

برقم ايداع   7900 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2027  

12:00:00ص

871 - المجموعه الفنيه لخدمات المعاينه والتفتيش الدولي   شركة سبق قيدها برقم :   303944  قيدت فى  

24-05-1997 برقم ايداع   8102 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/05/2007  12:00:00ص
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872 - ايكوت للتنميه و السياحه ) لبلنا سابقا (   شركة سبق قيدها برقم :   308659  قيدت فى  

22-10-1997 برقم ايداع   20850 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/10/2022  12:00:00ص

873 - العربية لصناعة المواد العازلة و التعبئة أستيروفوم جمال أبو المعاطي جمال عون و شركاه الشركة   

شركة سبق قيدها برقم :   1101  قيدت فى  30-04-1997 برقم ايداع   292 وفى تاريخ  25-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/04/2027  12:00:00ص

874 - شركه تراي ام ميديكال عبدالرحمن محمد احمد سليمان وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   2668  

قيدت فى  19-12-2000 برقم ايداع   898 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  18/12/2025  12:00:00ص

875 - الربوه الهادئه للستثمار العقارى والسياحى ) كمينى ( ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   6900  قيدت 

فى  20-02-2011 برقم ايداع   2800 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/02/2026  12:00:00ص

VERA STONE FOR TOURISTIC  876 - شركه فيراستون لدارة المنشات السياحية

MANAGEMENT   شركة سبق قيدها برقم :   8507  قيدت فى  05-05-2002 برقم ايداع   2042 وفى 

تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2027  12:00:00ص

877 - الصفوه العربيه للحاق العماله المصريه بالخارج   شركة سبق قيدها برقم :   8763  قيدت فى  

14-03-2002 برقم ايداع   3247 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/03/2027  12:00:00ص

878 - نستله مصر   شركة سبق قيدها برقم :   12685  قيدت فى  28-05-1989 برقم ايداع   1439 وفى 

تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/05/2024  12:00:00ص

879 - وايت بالس للستثمار العقارى والسياحى ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   12786  قيدت فى  

02-07-2009 برقم ايداع   13852 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/07/2024  12:00:00ص

880 - صقر باور سيستمس ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم :   23762  قيدت فى  05-04-2007 برقم ايداع   

6330 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2027  12:00:00ص

881 - شركة انترناشيونال سان تورز   شركة سبق قيدها برقم :   25040  قيدت فى  05-06-2007 برقم 

ايداع   10772 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/06/2027  

12:00:00ص

882 - ايجيتريد للخدمات البترولية   شركة سبق قيدها برقم :   25069  قيدت فى  06-06-2007 برقم ايداع   

10936 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2027  12:00:00ص

883 - شركة ايجيتريد للخدمات البترولية )جاردن اند ليت(   شركة سبق قيدها برقم :   25069  قيدت فى  

06-06-2007 برقم ايداع   10936 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/06/2027  12:00:00ص

884 - شوجر جيفتس انترناشيونال للتجارة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   25244  قيدت فى  

09-07-2008 برقم ايداع   15142 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/07/2023  12:00:00ص

885 - شوجر جيفتس انترناشيونال للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   25244  قيدت فى  17-09-2012 برقم 

ايداع   19022 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/09/2022  

12:00:00ص

886 - اليطالية لخدمات السياحة السريعة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   29252  قيدت فى  

25-11-1996 برقم ايداع   5806 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/11/2026  12:00:00ص

887 - عيسى للسيارات ومراكز الخدمة ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   31260  قيدت فى  

26-03-2008 برقم ايداع   6411 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/03/2023  12:00:00ص
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888 - مرسى علم للفنادق والتنمية السياحية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   34242  قيدت فى  

18-08-2008 برقم ايداع   18143 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/08/2023  12:00:00ص

889 - الرؤى للتنميه الزراعيه   شركة سبق قيدها برقم :   44370  قيدت فى  03-03-2010 برقم ايداع   

4676 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/03/2025  12:00:00ص

890 - شركة رافت سمير الخناجرى للتصنيع   شركة سبق قيدها برقم :   46466  قيدت فى  2015-08-13 

برقم ايداع   22621 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2025  

12:00:00ص

891 - سما لند للتنميه السياحيه والعمرانيه والستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   47174  قيدت فى  

22-07-2010 برقم ايداع   16486 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/07/2025  12:00:00ص

892 - بى لخدمات النظافة وادارة المشروعات  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   55299  قيدت فى  

06-12-2011 برقم ايداع   23221 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/12/2026  12:00:00ص

893 - بانورما للنشاءات والستثمارات العقارية والسياحية   شركة سبق قيدها برقم :   56727  قيدت فى  

20-02-2012 برقم ايداع   3802 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/02/2027  12:00:00ص

894 - ارابكون للتنمية والستثمار   شركة سبق قيدها برقم :   56981  قيدت فى  04-03-2012 برقم ايداع   

4794 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/03/2027  12:00:00ص

895 - رويال تيست للصناعات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   56982  قيدت فى  04-03-2012 برقم 

ايداع   4796 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/03/2027  

12:00:00ص

896 - الطيبات للنتاج الحيوانى و الزراعى  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   57085  قيدت فى  

08-03-2012 برقم ايداع   5222 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/03/2027  12:00:00ص

897 - درك ستور لصناعه وتجارة المصنوعات الجلدية والستيراد والتصدير DRAKE STORE   شركة 

سبق قيدها برقم :   58447  قيدت فى  04-03-2014 برقم ايداع   5308 وفى تاريخ  25-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/03/2024  12:00:00ص

898 - البتكار للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   58525  قيدت فى  23-02-2016 برقم ايداع   5973 

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/02/2026  12:00:00ص

899 - البتكار للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   58525  قيدت فى  21-05-2012 برقم ايداع   10746 

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2027  12:00:00ص

900 - نيو هوب ايجيبت المحدوده   شركة سبق قيدها برقم :   58567  قيدت فى  23-05-2012 برقم ايداع   

10915 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/05/2027  12:00:00ص

901 - شركة الشمس للصحافة والطباعة والنشر والعلم   شركة سبق قيدها برقم :   58849  قيدت فى  

10-06-2012 برقم ايداع   12178 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/06/2027  12:00:00ص

902 - درك ستور لصناعه وتجارة المصنوعات الجلدية والستيراد والتصدير DRAKE STORE   شركة 

سبق قيدها برقم :   72167  قيدت فى  04-03-2014 برقم ايداع   5311 وفى تاريخ  25-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/03/2024  12:00:00ص

903 - درك ستور لصناعه وتجارة المصنوعات الجلدية والستيراد والتصدير DRAKE STORE   شركة 

سبق قيدها برقم :   72168  قيدت فى  04-03-2014 برقم ايداع   5312 وفى تاريخ  25-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/03/2024  12:00:00ص

904 - مصطفى سامح وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   91917  قيدت فى  22-03-2016 برقم ايداع   

9555 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/03/2026  12:00:00ص
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905 - بلتون العقارية   شركة سبق قيدها برقم :   95879  قيدت فى  07-08-2016 برقم ايداع   24221 

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2026  12:00:00ص

906 - سالم لمواد البناء و التوريدات العموميه )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   97845  قيدت فى  

16-10-2016 برقم ايداع   31367 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/10/2026  12:00:00ص

907 - بايونيرز لتداول الوارق الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   98057  قيدت فى  23-10-2016 برقم 

ايداع   32235 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/10/2026  

12:00:00ص

908 - تارجت جروب للمعامل و الخدمات الطبية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   99837  قيدت فى  

08-12-2016 برقم ايداع   39709 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/12/2026  12:00:00ص

909 - خبير العقار للتسويق العقارى و السياحى  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   100338  قيدت فى  

25-12-2016 برقم ايداع   41708 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/12/2026  12:00:00ص

910 - هانى رزق عبد السلم و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   100547  قيدت فى  01-01-2017 برقم 

ايداع   47 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2026  12:00:00

ص

911 - خالد فاروق عباس السيد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   101428  قيدت فى  26-01-2017 برقم 

ايداع   3158 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/01/2027  

12:00:00ص

912 - كوكولند للصناعات و الستثمارات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   101585  قيدت فى  

30-01-2017 برقم ايداع   3698 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/01/2027  12:00:00ص

913 - برايم كابيتال للتنميةPRIME CAPITAL DEVELOPMENTS   شركة سبق قيدها برقم :   

102805  قيدت فى  01-03-2017 برقم ايداع   7883 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  28/02/2027  12:00:00ص

914 - نورتك انترناشونال nourtick international   شركة سبق قيدها برقم :   104535  قيدت فى  

12-04-2017 برقم ايداع   13683 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/04/2027  12:00:00ص

915 - سوليد ميديل ايست SOLID MIDDLE EAST )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   105006  

قيدت فى  27-04-2017 برقم ايداع   15355 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  26/04/2027  12:00:00ص

916 - المصرية الهندسية لدارة و تشغيل المطاعم و المنشات السياحية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

105039  قيدت فى  30-04-2017 برقم ايداع   15483 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  29/04/2027  12:00:00ص

917 - توب فورس للمن والحراسةTOP FORCE   شركة سبق قيدها برقم :   105166  قيدت فى  

03-05-2017 برقم ايداع   15904 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/05/2027  12:00:00ص

918 - المؤشر للستثمار والتطوير العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   105599  قيدت فى  2017-05-15 

برقم ايداع   17449 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/05/2027  

12:00:00ص

919 - بى بتر للتكنولوجياB-better technology   شركة سبق قيدها برقم :   105764  قيدت فى  

18-05-2017 برقم ايداع   18002 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/05/2027  12:00:00ص
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920 - نيو فيوتشر بلست للصناعات البلستيكية   شركة سبق قيدها برقم :   105947  قيدت فى  

23-05-2017 برقم ايداع   18611 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/05/2027  12:00:00ص

921 - ادفانسد نتوركس advanced networks   شركة سبق قيدها برقم :   106154  قيدت فى  

29-05-2017 برقم ايداع   19436 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/05/2027  12:00:00ص

922 - شركه قناه السويس للتنميه والستثمار العقاري العربي   شركة سبق قيدها برقم :   305006  قيدت فى  

04-06-1997 برقم ايداع   1089 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/06/2027  12:00:00ص

923 - شركه بايونيرز لتداول الوراق الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   359363  قيدت فى  2004-04-06 

برقم ايداع   5821 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/04/2024  

12:00:00ص

924 - ليت شارم للستثمار السياحي   شركة سبق قيدها برقم :   4252  قيدت فى  21-10-2001 برقم ايداع   

1022 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/10/2026  12:00:00ص

925 - رويال للتامين ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   7457  قيدت فى  08-08-2010 برقم ايداع   

17773 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/08/2025  12:00:00ص

926 - الشركه العالميه للخدمات الداريه   شركة سبق قيدها برقم :   7803  قيدت فى  01-11-2001 برقم 

ايداع   5976 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2026  

12:00:00ص

927 - شركه رايت للعمال الداريه و الستشاريه   شركة سبق قيدها برقم :   8317  قيدت فى  

12-03-2002 برقم ايداع   1300 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/03/2027  12:00:00ص

928 - المصريه اليطاليه للصناعه والتجاره )ريفيرا(   شركة سبق قيدها برقم :   8440  قيدت فى  

16-04-2002 برقم ايداع   1757 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/04/2027  12:00:00ص

929 - ستار لللكترونيات والتبريد الستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   8592  قيدت فى  

02-08-2015 برقم ايداع   20421 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/08/2025  12:00:00ص

930 - ستار لللكترونيات والتبريد الستيراد والتصدير ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   8592  قيدت فى  

07-10-2008 برقم ايداع   20998 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/10/2023  12:00:00ص

931 - الوطنيه لتجاره وتصدير القطن   شركة سبق قيدها برقم :   17516  قيدت فى  23-01-2006 برقم 

ايداع   853 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/01/2026  12:00:00

ص

932 - الرحاب للحاق العمالة المصرية بالخارج   شركة سبق قيدها برقم :   21072  قيدت فى  

07-11-2006 برقم ايداع   16975 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/11/2026  12:00:00ص

933 - الوفاء للتجارة والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   21962  قيدت فى  08-01-2007 برقم ايداع   

189 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/01/2027  12:00:00ص

934 - المصرية السويسرية للطحن   شركة سبق قيدها برقم :   24871  قيدت فى  29-05-2007 برقم ايداع   

10206 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/05/2027  12:00:00ص

935 - شركة الهدى للخدمات التعليمية المتطورة والمتكاملة   شركة سبق قيدها برقم :   24887  قيدت فى  

30-05-2007 برقم ايداع   10255 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/05/2027  12:00:00ص
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936 - شوجر جيفتس انترناشيونال للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   25244  قيدت فى  25-05-2016 برقم 

ايداع   16683 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2026  

12:00:00ص

937 - شركة بنيان للتنمية والتجارة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   25359  قيدت فى  21-06-2007 برقم 

ايداع   12243 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2027  

12:00:00ص

938 - كيان للتصميمات والمقاولت ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   27751  قيدت فى  2007-10-11 

برقم ايداع   20904 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/10/2022  

12:00:00ص

939 - ليت شارم للستثمار السياحي ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   28915  قيدت فى  2007-12-05 

برقم ايداع   25054 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2022  

12:00:00ص

940 - رويال للتأمين ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   31822  قيدت فى  17-04-2008 برقم ايداع   

8309 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/04/2023  12:00:00ص

941 - رويال للتامين   شركة سبق قيدها برقم :   31822  قيدت فى  08-08-2010 برقم ايداع   17773 

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/08/2025  12:00:00ص

942 - رويال للتامين ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   31822  قيدت فى  08-08-2010 برقم ايداع   

17774 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/08/2025  12:00:00ص

943 - تريندز جروب للحلول المتكاملة ) ش.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   33355  قيدت فى  

01-07-2008 برقم ايداع   14384 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/06/2023  12:00:00ص

944 - تريندز جروب للحلول المتكاملة ) ش.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   45168  قيدت فى  

12-04-2010 برقم ايداع   7787 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/04/2025  12:00:00ص

945 - توينز للملبس   شركة سبق قيدها برقم :   45693  قيدت فى  11-05-2010 برقم ايداع   10172 

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2025  12:00:00ص

946 - محمود مناع سيد عبد القادر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   54542  قيدت فى  2011-10-18 

برقم ايداع   19804 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/10/2026  

12:00:00ص

947 - عثمان بن صالح الضبيبان و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   55075  قيدت فى  2011-11-21 

برقم ايداع   22078 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2026  

12:00:00ص

948 - خالد عبد المنعم ابراهيم ووسام يحى على   شركة سبق قيدها برقم :   55615  قيدت فى  2011-12-21 

برقم ايداع   24618 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2021  

12:00:00ص

949 - التجمع الخامس للخدمات الطبية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   55812  قيدت فى  2012-01-03 

برقم ايداع   256 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2027  

12:00:00ص

950 - التجمع الخامس للخدمات الطبية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   55812  قيدت فى  2014-12-10 

برقم ايداع   29767 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/12/2024  

12:00:00ص

951 - اتش سى اتش سبلى للمداد والتموين H.C.H Supply   شركة سبق قيدها برقم :   56608  قيدت فى  

14-02-2012 برقم ايداع   3309 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/02/2027  12:00:00ص
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952 - باور فول انفستمنتز ليمتد   شركة سبق قيدها برقم :   56626  قيدت فى  15-02-2012 برقم ايداع   

3390 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/02/2027  12:00:00ص

953 - شعبان جوهر مرسال وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   57512  قيدت فى  28-03-2012 برقم 

ايداع   6849 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/03/2027  

12:00:00ص

954 - الشركة الوطنية للشعة والسونار ) النخبة الطبية (   شركة سبق قيدها برقم :   57945  قيدت فى  

19-04-2012 برقم ايداع   8466 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/04/2027  12:00:00ص

955 - اجرى تريد للستثمار الزراعى   شركة سبق قيدها برقم :   58266  قيدت فى  08-05-2012 برقم 

ايداع   9780 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2027  

12:00:00ص

956 - درك ستور لصناعه وتجارة المصنوعات الجلدية والستيراد والتصدير DRAKE STORE   شركة 

سبق قيدها برقم :   58447  قيدت فى  16-05-2012 برقم ايداع   10400 وفى تاريخ  26-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2027  12:00:00ص

957 - باسيكو العالمية للمشروعات الهندسية   شركة سبق قيدها برقم :   58468  قيدت فى  2012-05-17 

برقم ايداع   10499 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2027  

12:00:00ص

958 - السمايا الكترونكس ايجيبت المحدوده SAMAYA ELECTRONICS EGYPT LTD   شركة سبق 

قيدها برقم :   58695  قيدت فى  30-05-2012 برقم ايداع   11478 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  29/05/2027  12:00:00ص

959 - جى بى للستثمارات الصناعيه و التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   65048  قيدت فى  

24-03-2013 برقم ايداع   6561 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/03/2023  12:00:00ص

960 - كلورايد ايجيبت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   70744  قيدت فى  05-08-1986 برقم ايداع   

5848 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/08/1996  12:00:00ص

961 - حسام الدين موسي رمضان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   76327  قيدت فى  25-12-1996 برقم 

ايداع   7305 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/12/2026  

12:00:00ص

962 - او تى اس لوجيستيك مصر OTS Logistics Egypt )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   76825  

قيدت فى  28-09-2014 برقم ايداع   23328 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  27/09/2024  12:00:00ص

963 - شركة كراميش العرب للستيراد و التجارة   شركة سبق قيدها برقم :   86224  قيدت فى  

14-09-2015 برقم ايداع   25895 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/09/2025  12:00:00ص

964 - سوبر ماركت العجيل   شركة سبق قيدها برقم :   90287  قيدت فى  01-02-2016 برقم ايداع   

3294 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/01/2026  12:00:00ص

965 - مركز تدريب اليقظه وتسجيل الدويه   شركة سبق قيدها برقم :   92358  قيدت فى  2016-04-05 

برقم ايداع   11520 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2026  

12:00:00ص

966 - شركة شير للتعمير  SHARE CONSTRUCTION   شركة سبق قيدها برقم :   95104  قيدت فى  

12-07-2016 برقم ايداع   21341 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/07/2026  12:00:00ص

967 - ليتو كافيه L’ETO CAFE   شركة سبق قيدها برقم :   96458  قيدت فى  23-08-2016 برقم ايداع   

26287 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/08/2026  12:00:00ص
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968 - عباد الرحمن للتنميه العمرانيه وادارة المشروعات   شركة سبق قيدها برقم :   99625  قيدت فى  

04-12-2016 برقم ايداع   39027 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/12/2026  12:00:00ص

969 - طارق العقله و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   100013  قيدت فى  15-12-2016 برقم ايداع   

40425 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/12/2026  12:00:00ص

970 - الكنانة لتكرير واستخلص الزيوت   شركة سبق قيدها برقم :   100324  قيدت فى  2016-12-25 

برقم ايداع   41688 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/12/2026  

12:00:00ص

971 - امازون بلدنج للمولت التجارية والتوكيلت التجارية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   101387  

قيدت فى  24-01-2017 برقم ايداع   3035 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  23/01/2027  12:00:00ص

972 - بستكس BESTEX )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   101932  قيدت فى  08-02-2017 برقم 

ايداع   4879 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/02/2027  

12:00:00ص

973 - سبينديا للصناعات النسيجية   شركة سبق قيدها برقم :   103453  قيدت فى  15-03-2017 برقم ايداع   

9908 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/03/2027  12:00:00ص

974 - زى أم بيسكس THE M P 6   شركة سبق قيدها برقم :   103770  قيدت فى  23-03-2017 برقم 

ايداع   10935 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/03/2027  

12:00:00ص

975 - النادى فارمسى Al Nadi Pharmacy )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   104357  قيدت فى  

09-04-2017 برقم ايداع   12973 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/04/2027  12:00:00ص

976 - ديجى ستار للطباعة والدعاية والعلن )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   104626  قيدت فى  

13-04-2017 برقم ايداع   13910 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/04/2027  12:00:00ص

977 - القاهرة ميزه للتجارة والتوزيع )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   104785  قيدت فى  

20-04-2017 برقم ايداع   14568 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/04/2027  12:00:00ص

978 - ذا وينج مين للنتاج الفنى واعمال لجرافيكTHE WING MEN  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

104887  قيدت فى  24-04-2017 برقم ايداع   14974 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  23/04/2027  12:00:00ص

979 - أيه أم أيه أوت سورسينج ) A M A outsourcing (   شركة سبق قيدها برقم :   105152  قيدت فى  

03-05-2017 برقم ايداع   15863 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/05/2027  12:00:00ص

980 - وطنى للمن والحراسه   شركة سبق قيدها برقم :   105161  قيدت فى  03-05-2017 برقم ايداع   

15878 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/05/2027  12:00:00ص

981 - سكاى تيم افيشن للتدريبSky Team Aviation )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   105705  

قيدت فى  17-05-2017 برقم ايداع   17822 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  16/05/2027  12:00:00ص

982 - فيوتشر للماكينات الصناعية   شركة سبق قيدها برقم :   105931  قيدت فى  22-05-2017 برقم ايداع   

18533 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  12:00:00ص

983 - برايم بروبيرتيز للستثمار العقارى Prime Properties Real Estate Investments   شركة 

سبق قيدها برقم :   105933  قيدت فى  23-05-2017 برقم ايداع   18542 وفى تاريخ  26-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/05/2027  12:00:00ص
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984 - وطنى للخدمات وإدارة المشروعات  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   105988  قيدت فى  

24-05-2017 برقم ايداع   18795 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/05/2027  12:00:00ص

985 - اس اى آى للستيراد و التصدير للتوريدات SEI   شركة سبق قيدها برقم :   106083  قيدت فى  

25-05-2017 برقم ايداع   19180 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/05/2027  12:00:00ص

986 - التسهيلت التجارية للتجارة العامه والمقاولت العمومية )CFC( )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

106091  قيدت فى  25-05-2017 برقم ايداع   19203 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  24/05/2027  12:00:00ص

987 - الفيروز لتجارة المنتجات الزراعية   شركة سبق قيدها برقم :   106276  قيدت فى  2017-05-31 

برقم ايداع   19869 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2027  

12:00:00ص

988 - الشركة الهندسية لصيانة وسائل النقل ) الميكانيكي (   شركة سبق قيدها برقم :   106376  قيدت فى  

04-06-2017 برقم ايداع   20236 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/06/2027  12:00:00ص

989 - الشاهين جروب   شركة سبق قيدها برقم :   106955  قيدت فى  21-06-2017 برقم ايداع   22440 

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2027  12:00:00ص

990 - المتحده للتجزئه   شركة سبق قيدها برقم :   64984  قيدت فى  05-01-2015 برقم ايداع   299 وفى 

تاريخ  28-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/01/2025  12:00:00ص

991 - المتحده للتجزئه   شركة سبق قيدها برقم :   64984  قيدت فى  26-04-2017 برقم ايداع   15312 

وفى تاريخ  28-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2027  12:00:00ص

992 - المتحده للتجزئه   شركة سبق قيدها برقم :   64984  قيدت فى  16-06-2015 برقم ايداع   17547 

وفى تاريخ  28-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/06/2025  12:00:00ص

993 - المتحده للتجزئه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   64984  قيدت فى  02-09-2014 برقم ايداع   

20735 وفى تاريخ  28-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/09/2024  12:00:00ص

994 - المتحده للتجزئه   شركة سبق قيدها برقم :   66335  قيدت فى  08-03-2015 برقم ايداع   6222 

وفى تاريخ  28-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2025  12:00:00ص

995 - الشركة المتحدة للتجزئه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   66335  قيدت فى  23-03-2015 برقم 

ايداع   8095 وفى تاريخ  28-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/03/2025  

12:00:00ص

996 - المتحده للتجزئه   شركة سبق قيدها برقم :   66335  قيدت فى  06-04-2017 برقم ايداع   12775 

وفى تاريخ  28-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/04/2027  12:00:00ص

997 - المتحده للتجزئه   شركة سبق قيدها برقم :   66335  قيدت فى  06-04-2017 برقم ايداع   12776 

وفى تاريخ  28-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/04/2027  12:00:00ص

998 - المتحدة للتجزئة   شركة سبق قيدها برقم :   66335  قيدت فى  22-10-2014 برقم ايداع   25063 

وفى تاريخ  28-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2024  12:00:00ص

999 - المتحده للتجزئه   شركة سبق قيدها برقم :   97836  قيدت فى  16-10-2016 برقم ايداع   31320 

وفى تاريخ  28-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2026  12:00:00ص

1000 - مصنع الجندى للصناعات المتطورة M-A-G   شركة سبق قيدها برقم :   1140  قيدت فى  

17-05-1997 برقم ايداع   351 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/05/2027  12:00:00ص

1001 - الزهور لتصنيع العصائر محمد سعد بدراوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   2308  قيدت فى  

23-06-2002 برقم ايداع   216 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/06/2027  12:00:00ص
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1002 - مصنع ولسن للبلستيك والدوات الصحية المتطورة  نبيل ولسن جرجس عوض وشركاه   شركة سبق 

قيدها برقم :   6108  قيدت فى  30-01-2005 برقم ايداع   144 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2025  12:00:00ص

1003 - شركه جلكسيا للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   8011  قيدت فى  22-01-2002 برقم ايداع   

223 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2027  12:00:00ص

1004 - جلكسيا للسياحة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   8011  قيدت فى  05-05-2008 برقم ايداع   

9233 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2023  12:00:00ص

1005 - شركه جلكسيا للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   8113  قيدت فى  22-01-2002 برقم ايداع   

424 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2027  12:00:00ص

1006 - شركه جلكسيا للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   8114  قيدت فى  22-01-2002 برقم ايداع   

425 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2027  12:00:00ص

1007 - شركه جلكسيا للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   8115  قيدت فى  22-01-2002 برقم ايداع   

426 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2027  12:00:00ص

1008 - شركه جلكسيا للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   8116  قيدت فى  22-01-2002 برقم ايداع   

407 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2027  12:00:00ص

1009 - ستار لللكترونيات والتبريد الستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   8592  قيدت فى  

27-05-2002 برقم ايداع   2386 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/05/2027  12:00:00ص

1010 - ستار لللكترونيات والتبريد الستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   8592  قيدت فى  

24-03-2011 برقم ايداع   5069 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/03/2026  12:00:00ص

1011 - سى اى اس لخدمات الشحن المتكامله CIS CARGO INTEGRATED SERVICES   شركة 

سبق قيدها برقم :   8631  قيدت فى  06-06-2002 برقم ايداع   2589 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2027  12:00:00ص

1012 - شركة بروسيد ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   12334  قيدت فى  09-01-2005 برقم ايداع   

136 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/01/2025  12:00:00ص

1013 - شركة ايجوليب للخدمات الزراعية   شركة سبق قيدها برقم :   14306  قيدت فى  24-05-2005 برقم 

ايداع   6017 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2025  

12:00:00ص

1014 - عمران للمطاحن   شركة سبق قيدها برقم :   20597  قيدت فى  21-09-2006 برقم ايداع   14878 

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/09/2026  12:00:00ص

1015 - محمود شكرى حافظ احمد عمران وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   20597  قيدت فى  

21-09-2006 برقم ايداع   14878 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/09/2026  12:00:00ص

1016 - بنك التعمير والسكان   شركة سبق قيدها برقم :   20839  قيدت فى  09-05-2017 برقم ايداع   

16501 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2027  12:00:00ص

1017 - محمود محمد محمود صالح واياد محمود محمد صالح وشريكيهما   شركة سبق قيدها برقم :   21478  

قيدت فى  03-12-2006 برقم ايداع   18624 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  02/12/2026  12:00:00ص

1018 - ام ايه للتجارة والتوريدات ش م م M A FOR TRADING .   شركة سبق قيدها برقم :   24369  

قيدت فى  08-05-2007 برقم ايداع   8479 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/05/2027  12:00:00ص

1019 - شركة بيوفاك ايجيبت للدوية والمصال واللقاحات ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   24487  قيدت فى  

14-05-2007 برقم ايداع   8861 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/05/2027  12:00:00ص
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1020 - يونايتد جروب سيرفيس سنتر UNITED GROUP SERVICE   شركة سبق قيدها برقم :   

25091  قيدت فى  06-06-2007 برقم ايداع   11030 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  05/06/2027  12:00:00ص

1021 - كونتراك لدارة الخدمات العامة   شركة سبق قيدها برقم :   25248  قيدت فى  14-06-2007 برقم 

ايداع   11701 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2027  

12:00:00ص

1022 - عيسى للسيارات ومراكز الخدمة ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   31260  قيدت فى  

26-03-2008 برقم ايداع   6412 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/03/2023  12:00:00ص

1023 - عيسى للسيارات ومراكز الخدمة ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   31260  قيدت فى  

21-08-2008 برقم ايداع   18361 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/08/2023  12:00:00ص

1024 - عيسى للسيارات ومراكز الخدمة ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   31260  قيدت فى  

21-08-2008 برقم ايداع   18362 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/08/2023  12:00:00ص

1025 - مصر للستصلح وزراعة الراضى ) ماتكو ( ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   36288  قيدت فى  

28-04-2010 برقم ايداع   1000008 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/04/2025  12:00:00ص

1026 - بنك اتش اس بى سى مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   43962  قيدت فى  2011-11-30 

برقم ايداع   22724 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/11/2026  

12:00:00ص

1027 - بنك اتش اس بى سى مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   43964  قيدت فى  2011-11-30 

برقم ايداع   22722 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/11/2026  

12:00:00ص

1028 - الكرمة للدوات الصحية و التوكيلت التجارية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   57796  قيدت 

فى  11-04-2012 برقم ايداع   7976 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/04/2027  12:00:00ص

1029 - سما القاهرة للحاق العمالة المصرية بالخارج   شركة سبق قيدها برقم :   57888  قيدت فى  

17-04-2012 برقم ايداع   8313 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/04/2027  12:00:00ص

1030 - شركة هارفست بريتيش كوليدج   شركة سبق قيدها برقم :   75086  قيدت فى  08-07-2014 برقم 

ايداع   16441 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/07/2024  

12:00:00ص

1031 - الشركة الوطنية لمواد التعبئة والتغليف   شركة سبق قيدها برقم :   93632  قيدت فى  2016-05-17 

برقم ايداع   15751 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2026  

12:00:00ص

1032 - كشف 724 للخدمات الطبية   شركة سبق قيدها برقم :   94096  قيدت فى  31-05-2016 برقم ايداع   

17036 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2026  12:00:00ص

1033 - اريبيانس للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   95715  قيدت فى  18-05-2017 برقم ايداع   18076 

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/05/2027  12:00:00ص

1034 - اريبيانس للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   95715  قيدت فى  18-05-2017 برقم ايداع   18077 

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/05/2027  12:00:00ص

1035 - دولفين الدولية للتصميمات الهندسية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   99543  قيدت فى  

30-11-2016 برقم ايداع   37705 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/11/2026  12:00:00ص
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1036 - ارجو ديزاين ستوديو ergo design studio )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   100458  

قيدت فى  28-12-2016 برقم ايداع   42204 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  27/12/2026  12:00:00ص

1037 - تصدير هولدنج  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   101842  قيدت فى  06-02-2017 برقم ايداع   

4564 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2027  12:00:00ص

1038 - لوكيت تريد Locate Trade   شركة سبق قيدها برقم :   103262  قيدت فى  13-03-2017 برقم 

ايداع   9274 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2027  

12:00:00ص

1039 - كيروول الدوائية                 )CARWALL PHARMA(   شركة سبق قيدها برقم :   103840  

قيدت فى  26-03-2017 برقم ايداع   11213 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  25/03/2027  12:00:00ص

1040 - شركة تيتينيوم ماركتينج سوليوشنز)ت.م.س( Titanium Marketing Solutions-Tms   شركة 

سبق قيدها برقم :   103938  قيدت فى  28-03-2017 برقم ايداع   11490 وفى تاريخ  29-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/03/2027  12:00:00ص

1041 - انترفيس اوو اس اس للحاق العمالة بالداخل والخارج INTERFACE OSS  )ش.م.م(   شركة سبق 

قيدها برقم :   104153  قيدت فى  03-04-2017 برقم ايداع   12228 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  02/04/2027  12:00:00ص

1042 - كي بي إيه - نوتاسيس إيجيبت KBA-NOTASYS EGYPT LLC )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها 

برقم :   104236  قيدت فى  05-04-2017 برقم ايداع   12542 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2027  12:00:00ص

1043 - فرج مينا فرج وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   104257  قيدت فى  05-04-2017 برقم ايداع   

12642 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2027  12:00:00ص

1044 - ريفييرا للتنميه العقاريه   شركة سبق قيدها برقم :   104736  قيدت فى  19-04-2017 برقم ايداع   

14341 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/04/2027  12:00:00ص

1045 - كي . ام . زد جروب للتصدير K.M.Z groub for export   شركة سبق قيدها برقم :   105274  

قيدت فى  07-05-2017 برقم ايداع   16284 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  06/05/2027  12:00:00ص

1046 - اوتو ماركت مصر   شركة سبق قيدها برقم :   105300  قيدت فى  08-05-2017 برقم ايداع   

16366 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2027  12:00:00ص

1047 - ترانس أوشن تكنيكال سرفيسز ايجبت ال ال سي

 Transocean Technical Services Egypt LLC   شركة سبق قيدها برقم :   105392  قيدت فى  

10-05-2017 برقم ايداع   16714 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/05/2027  12:00:00ص

Houseology Real Estate Investment And  1048 - هاوسولوجي للستثمار والتسويق العقاري

Brokerage   شركة سبق قيدها برقم :   105666  قيدت فى  16-05-2017 برقم ايداع   17670 وفى 

تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2027  12:00:00ص

1049 - دريكسيونا DIREXIONA   شركة سبق قيدها برقم :   105728  قيدت فى  17-05-2017 برقم 

ايداع   17914 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2027  

12:00:00ص

1050 - اريبيانس للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   105785  قيدت فى  18-05-2017 برقم ايداع   

18078 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/05/2027  12:00:00ص

1051 - اريبيانس للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   105786  قيدت فى  18-05-2017 برقم ايداع   

18079 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/05/2027  12:00:00ص
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1052 - الشركة العربية لتنمية الصادرات  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   105994  قيدت فى  

24-05-2017 برقم ايداع   18842 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/05/2027  12:00:00ص

1053 - كويك للتعبئة والتغليف )كويك(   شركة سبق قيدها برقم :   106245  قيدت فى  30-05-2017 برقم 

ايداع   19698 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/05/2027  

12:00:00ص

1054 - أمازون للمقاولت العامة   شركة سبق قيدها برقم :   106480  قيدت فى  06-06-2017 برقم ايداع   

20619 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2027  12:00:00ص

1055 - ديزاين هاوس للمفروشات LILLY HOME   شركة سبق قيدها برقم :   106658  قيدت فى  

13-06-2017 برقم ايداع   213270 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/06/2027  12:00:00ص

1056 - ايجيبت وان للتجارة و التوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   106815  قيدت فى  18-06-2017 برقم 

ايداع   21934 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/06/2027  

12:00:00ص

1057 - بنك اتش اس بى سى مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   218992  قيدت فى  2012-02-21 

برقم ايداع   3906 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2027  

12:00:00ص

1058 - بنك اتش اس بى سى مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   218992  قيدت فى  2011-12-04 

برقم ايداع   22912 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2026  

12:00:00ص

1059 - بنك اتش اس بى سى مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   218992  قيدت فى  2008-12-22 

برقم ايداع   26519 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/12/2023  

12:00:00ص

1060 - مصر ايران للغزل والنسيج }ميراتكس   شركة سبق قيدها برقم :   641  قيدت فى  1989-11-29 

برقم ايداع   681 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2024  

12:00:00ص

1061 - ميراتكس   شركة سبق قيدها برقم :   641  قيدت فى  29-11-1989 برقم ايداع   681 وفى تاريخ  

30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2024  12:00:00ص

1062 - بورسالينو للتنميه السياحيه ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   3335  قيدت فى  11-04-2000 برقم 

ايداع   305 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/04/2025  12:00:00

ص

1063 - بورسالينو للتنميه السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   3335  قيدت فى  30-06-2002 برقم ايداع   

1000008 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/06/2027  12:00:00

ص

1064 - ايجيبشن جولدن كينج ) سعيد يحيى زكريا ويحيى سعيد يحيى (   شركة سبق قيدها برقم :   6043  

قيدت فى  09-01-2005 برقم ايداع   46 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/01/2025  12:00:00ص

1065 - شركة جلكسيا للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   8011  قيدت فى  30-12-2001 برقم ايداع   

6957 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2026  12:00:00ص

1066 - المعالى ايجيبت للحاق العمالة المصرية بالخارج والداخل ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   8397  

قيدت فى  08-04-2002 برقم ايداع   1614 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/04/2027  12:00:00ص

1067 - شركه المعالي ايجيبت للحاق العماله المصريه بالخارج   شركة سبق قيدها برقم :   8397  قيدت فى  

08-04-2002 برقم ايداع   1614 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/04/2027  12:00:00ص
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1068 - شركه سفنكس صن للستثمار السياحي   شركة سبق قيدها برقم :   8470  قيدت فى  2002-04-24 

برقم ايداع   1905 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2027  

12:00:00ص

1069 - ماجيك ليف ايجيبت للفنادق ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   8593  قيدت فى  2007-12-12 

برقم ايداع   25711 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/12/2022  

12:00:00ص

1070 - رانيكس للمفروشات والستائر ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   12491  قيدت فى  2008-09-21 

برقم ايداع   20281 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/09/2023  

12:00:00ص

1071 - رانيكس للمفروشات والستائر ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   12491  قيدت فى  2008-09-21 

برقم ايداع   20282 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/09/2023  

12:00:00ص

1072 - شركه رايتكس للمفروشات والستائر ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   12491  قيدت فى  

29-10-2008 برقم ايداع   22759 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/10/2023  12:00:00ص

1073 - شركه رايتكس للمفروشات والستائر   شركة سبق قيدها برقم :   12491  قيدت فى  2016-11-06 

برقم ايداع   34179 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/11/2026  

12:00:00ص

1074 - رايتكس للمفروشات والستائر   شركة سبق قيدها برقم :   12491  قيدت فى  17-12-2015 برقم 

ايداع   36390 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/12/2025  

12:00:00ص

1075 - مستشفي الصفوه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   19415  قيدت فى  05-05-2002 برقم ايداع   

832 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2027  12:00:00ص

1076 - مصر بتروتك   شركة سبق قيدها برقم :   20084  قيدت فى  17-08-2006 برقم ايداع   12749 

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2026  12:00:00ص

1077 - الطباعة العربية ادفو برنت AIPALAN PRINTING COMPANY - ADVOPRINT   شركة 

سبق قيدها برقم :   23010  قيدت فى  04-03-2007 برقم ايداع   3822 وفى تاريخ  30-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/03/2027  12:00:00ص

1078 - انترناشيونال يونيون لمعالجة المياه ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   24707  قيدت فى  

22-05-2007 برقم ايداع   9642 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/05/2027  12:00:00ص

1079 - تريد لين ستورز   شركة سبق قيدها برقم :   24801  قيدت فى  23-01-2017 برقم ايداع   2896 

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/01/2027  12:00:00ص

1080 - تريد لين ستورز   شركة سبق قيدها برقم :   24801  قيدت فى  23-01-2017 برقم ايداع   2897 

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/01/2027  12:00:00ص

1081 - تريد لين ستورز   شركة سبق قيدها برقم :   24801  قيدت فى  23-01-2017 برقم ايداع   2898 

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/01/2027  12:00:00ص

1082 - تريد لين ستورز   شركة سبق قيدها برقم :   24801  قيدت فى  23-01-2017 برقم ايداع   2899 

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/01/2027  12:00:00ص

1083 - تريد لين ستورز ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   24801  قيدت فى  17-12-2008 برقم ايداع   

26139 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/12/2023  12:00:00ص

1084 - تريد لين ستورز   شركة سبق قيدها برقم :   24801  قيدت فى  27-12-2015 برقم ايداع   

37299 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2025  12:00:00ص
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1085 - المصرية للنشاءات المعدنية احمد عبد ا محمد المصرى وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   

25240  قيدت فى  14-06-2007 برقم ايداع   11650 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/06/2027  12:00:00ص

1086 - اصبح شركه الخدمات الستشاريه الهندسيه المصريه مصر كونسلت   شركة سبق قيدها برقم :   

29721  قيدت فى  08-01-1997 برقم ايداع   149 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  07/01/2027  12:00:00ص

1087 - تريد لين ستورز   شركة سبق قيدها برقم :   36154  قيدت فى  26-12-2012 برقم ايداع   

27533 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2022  12:00:00ص

1088 - تريد لين ستورز   شركة سبق قيدها برقم :   36154  قيدت فى  27-12-2015 برقم ايداع   

37300 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2025  12:00:00ص

1089 - تستي فودز مصر   شركة سبق قيدها برقم :   43378  قيدت فى  11-10-2000 برقم ايداع   

12107 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/10/2025  12:00:00ص

1090 - تستي فودز مصر   شركة سبق قيدها برقم :   43378  قيدت فى  11-10-2000 برقم ايداع   

12108 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/10/2025  12:00:00ص

1091 - شيبسي للصناعات الغذائيه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   43378  قيدت فى  01-10-2006 برقم 

ايداع   15291 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/09/2026  

12:00:00ص

1092 - بيتا للدويه والصناعات الكيماويه Beta Pharma   شركة سبق قيدها برقم :   44392  قيدت فى  

04-03-2010 برقم ايداع   4712 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/03/2025  12:00:00ص

1093 - هوردون انترناشيونال للستثمار والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   46811  قيدت فى  

06-07-2010 برقم ايداع   14964 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/07/2025  12:00:00ص

1094 - بداية للعمال الهندسية والتجارية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   52622  قيدت فى  

27-06-2011 برقم ايداع   11469 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/06/2026  12:00:00ص

1095 - الشرافية للتنمية الزراعية والعقارية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   53858  قيدت فى  

13-09-2011 برقم ايداع   16934 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/09/2026  12:00:00ص

(  International Trading &Telecommunication Co ITT 1096 - العالمية للتجارة والتصالت

ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   57627  قيدت فى  04-04-2012 برقم ايداع   7343 وفى تاريخ  

30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/04/2027  12:00:00ص

1097 - بابليسيست إنك PUBLICIST INC )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   58155  قيدت فى  

02-05-2012 برقم ايداع   9258 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/05/2027  12:00:00ص

1098 - الصداقة المصرية للحاق العمالة المصرية بالخارج   شركة سبق قيدها برقم :   58378  قيدت فى  

14-05-2012 برقم ايداع   10131 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/05/2027  12:00:00ص

1099 - النور الفضى للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   58476  قيدت فى  20-05-2012 برقم ايداع   

10535 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2027  12:00:00ص

1100 - الرضا والبركه للستيراد والتصدير )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   58556  قيدت فى  

22-05-2012 برقم ايداع   10899 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/05/2027  12:00:00ص
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1101 - بورتو نيو كايرو للتنمية السياحية   شركة سبق قيدها برقم :   58614  قيدت فى  27-05-2012 برقم 

ايداع   11112 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2027  

12:00:00ص

1102 - روز نبرج ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم :   58814  قيدت فى  06-06-2012 برقم ايداع   

12011 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2027  12:00:00ص

1103 - العربية للمواد الزراعية والستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   58894  قيدت فى  

09-05-2013 برقم ايداع   10397 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/05/2023  12:00:00ص

1104 - العربية للمواد الزراعية والستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   58894  قيدت فى  

11-06-2012 برقم ايداع   12365 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/06/2027  12:00:00ص

1105 - العربية للمواد الزراعية والستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   58894  قيدت فى  

14-11-2013 برقم ايداع   24206 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/11/2023  12:00:00ص

1106 - اطلنتس الدولية للستيراد والتصدير والتجارة العامة والتوريدات - مصر  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها 

برقم :   59169  قيدت فى  26-06-2012 برقم ايداع   13484 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  25/06/2027  12:00:00ص

1107 - هايزنبرجHEISENBURG   شركة سبق قيدها برقم :   61192  قيدت فى  14-10-2012 برقم 

ايداع   21365 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/10/2022  

12:00:00ص

1108 - سكرين تكنولوجى )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   63163  قيدت فى  12-10-2016 برقم 

ايداع   31039 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/10/2026  

12:00:00ص

1109 - ماجيك ليف ايجيبت للفنادق   شركة سبق قيدها برقم :   65693  قيدت فى  18-04-2013 برقم ايداع   

8900 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/04/2023  12:00:00ص

1110 - سانتيرا لدارة الفنادق و الستثمارات السياحية Sunterra  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

75020  قيدت فى  06-07-2014 برقم ايداع   16175 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  05/07/2024  12:00:00ص

1111 - ان كواير لونسلينج )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   80557  قيدت فى  25-02-2015 برقم 

ايداع   5246 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/02/2025  

12:00:00ص

1112 - شركة بادوفا الهندسية Padova Engineering   شركة سبق قيدها برقم :   86873  قيدت فى  

11-10-2015 برقم ايداع   28186 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/10/2025  12:00:00ص

1113 - ذي فروتفول كومباني THE FRUITFULL COMPANY LTD   شركة سبق قيدها برقم :   

89384  قيدت فى  04-01-2016 برقم ايداع   176 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  03/01/2026  12:00:00ص

1114 - شركة هير توك للستيراد و التصدير و التجاره HAIR TALK   شركة سبق قيدها برقم :   89993  

قيدت فى  21-01-2016 برقم ايداع   2276 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  20/01/2026  12:00:00ص

1115 - موقع دوت كوم   شركة سبق قيدها برقم :   89994  قيدت فى  21-01-2016 برقم ايداع   2281 

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2026  12:00:00ص

1116 - الشركة المصرية العالمية للثاث   شركة سبق قيدها برقم :   90021  قيدت فى  21-01-2016 برقم 

ايداع   2347 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2026  

12:00:00ص
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1117 - ستوديو 35 مللم الفنىMM Creative Studios35   شركة سبق قيدها برقم :   91121  قيدت فى  

25-02-2016 برقم ايداع   6482 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/02/2026  12:00:00ص

1118 - وادى النخيل للتنمية العمرانيه و السياحيه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   93287  قيدت فى  

08-05-2016 برقم ايداع   14601 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/05/2026  12:00:00ص

   SPA AND MORE GENERAL TRADING COMPANY 1119 - سبا اند مور للتجاره العامه

شركة سبق قيدها برقم :   94676  قيدت فى  21-06-2016 برقم ايداع   19755 وفى تاريخ  2022-05-30  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2026  12:00:00ص

1120 - شركة بيديا فارم للصناعات الدوائيه   شركة سبق قيدها برقم :   95569  قيدت فى  2016-07-27 

برقم ايداع   23134 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/07/2026  

12:00:00ص

1121 - جولدن بلوت Golden Plot )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   100876  قيدت فى  

10-01-2017 برقم ايداع   1185 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/01/2027  12:00:00ص

1122 - جولدن بلوت Golden Plot   شركة سبق قيدها برقم :   100876  قيدت فى  08-02-2017 برقم 

ايداع   4969 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/02/2027  

12:00:00ص

1123 - سيمتال مصر للمقاولت  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   101220  قيدت فى  2017-01-18 

برقم ايداع   2350 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2027  

12:00:00ص

1124 - تريد لين ستورز   شركة سبق قيدها برقم :   101359  قيدت فى  23-01-2017 برقم ايداع   

2900 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/01/2027  12:00:00ص

1125 - دبليو اند دبليو للتجارة و الصناعه )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   102504  قيدت فى  

23-02-2017 برقم ايداع   6982 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/02/2027  12:00:00ص

1126 - الحرار لتجارة الكيماويات الحديثة )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   102531  قيدت فى  

23-02-2017 برقم ايداع   7066 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/02/2027  12:00:00ص

1127 - لجوني جروب لدارة الفنادق و المنشآت السياحية) عصام حسنين و شركاه ( جى اند كو   شركة سبق 

قيدها برقم :   102574  قيدت فى  26-02-2017 برقم ايداع   7157 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2027  12:00:00ص

1128 - ديركت ميديا للدعاية والعلن Direct media   شركة سبق قيدها برقم :   103839  قيدت فى  

26-03-2017 برقم ايداع   11212 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/03/2027  12:00:00ص

1129 - مركز فلينج للستشارات والتدريب   شركة سبق قيدها برقم :   104432  قيدت فى  2017-04-10 

برقم ايداع   13304 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/04/2027  

12:00:00ص

1130 - مراكز اليت لطب وجراحة السنان Elit"s Dental Centers   شركة سبق قيدها برقم :   104544  

قيدت فى  12-04-2017 برقم ايداع   13692 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  11/04/2027  12:00:00ص

1131 - صحارا للخدمات المنية والحراسة   شركة سبق قيدها برقم :   104682  قيدت فى  2017-04-18 

برقم ايداع   14142 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/04/2027  

12:00:00ص
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1132 - سويفت كودSWIFT CODE   شركة سبق قيدها برقم :   104948  قيدت فى  26-04-2017 برقم 

ايداع   15162 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2027  

12:00:00ص

1133 - ديرماتك DERMATECH   شركة سبق قيدها برقم :   105240  قيدت فى  04-05-2017 برقم 

ايداع   16116 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/05/2027  

12:00:00ص

1134 - خالد عمر العمر و شريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   105528  قيدت فى  14-05-2017 برقم ايداع   

17201 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/05/2027  12:00:00ص

1135 - فريدم لعلج الدمان   شركة سبق قيدها برقم :   105839  قيدت فى  21-05-2017 برقم ايداع   

18297 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2027  12:00:00ص

1136 - سلبه للرخام والجرانيت Slaba For Marble And Granite   شركة سبق قيدها برقم :   

105883  قيدت فى  22-05-2017 برقم ايداع   18432 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  21/05/2027  12:00:00ص

1137 - عبد العزيز عادل بخيت البدري وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   106053  قيدت فى  

25-05-2017 برقم ايداع   19030 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/05/2027  12:00:00ص

1138 - سي باز Sea Base   شركة سبق قيدها برقم :   106064  قيدت فى  25-05-2017 برقم ايداع   

19073 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2027  12:00:00ص

1139 - سمارت فارم لستصلح واستزراع الراضى Smart Farm   شركة سبق قيدها برقم :   106101  

قيدت فى  28-05-2017 برقم ايداع   19224 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  27/05/2027  12:00:00ص

1140 - يوني ماكس Uni Max )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   106239  قيدت فى  2017-05-30 

برقم ايداع   19692 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/05/2027  

12:00:00ص

1141 - تي إل جروب للتحاليل الطبية معامل ترستTL GROUP TRUST LAB  )ش.م.م(   شركة سبق 

قيدها برقم :   106328  قيدت فى  01-06-2017 برقم ايداع   20059 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2027  12:00:00ص

1142 - محمود سيد عبد السلم و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   106356  قيدت فى  04-06-2017 برقم 

ايداع   20180 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/06/2027  

12:00:00ص

1143 - باصيت للتطبيقات BUSEET APPS   شركة سبق قيدها برقم :   106360  قيدت فى  

04-06-2017 برقم ايداع   20194 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/06/2027  12:00:00ص

1144 - الملكه للصناعات الغذائيه علء الدين محمد السيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   107718  قيدت 

فى  04-01-2005 برقم ايداع   125 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/01/2025  12:00:00ص

1145 - دمج شركة نوفارتس ايجيبت للرعاية الصحية ش0م0م فى شركة نوفارتس فارما ش0م0م دامجة   شركة 

سبق قيدها برقم :   111108  قيدت فى  13-06-1962 برقم ايداع   3290 وفى تاريخ  30-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/06/2027  12:00:00ص

1146 - بنك اتش اس بى سى مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   140719  قيدت فى  2007-08-05 

برقم ايداع   16192 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/08/2022  

12:00:00ص

1147 - بنك اتش اس بى سى مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   140719  قيدت فى  2011-11-30 

برقم ايداع   22726 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/11/2026  

12:00:00ص
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1148 - شركه مصر ايران للغزل والنسيج)ميراتكس(   شركة سبق قيدها برقم :   206891  قيدت فى  

01-11-1980 برقم ايداع   15752 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/10/2025  12:00:00ص

1149 - نبك اتش اس بي-اس-مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   218992  قيدت فى  2006-01-19 

برقم ايداع   675 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/01/2026  

12:00:00ص

1150 - بنك اتش اس بي سي ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   218992  قيدت فى  19-01-2006 برقم 

ايداع   676 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/01/2026  12:00:00

ص

1151 - بنك اتش اس بى سى مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   218992  قيدت فى  2011-11-30 

برقم ايداع   22719 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/11/2026  

12:00:00ص

1152 - فيوتشر لتصنيع الثاث المكتبي ) فتحي شعبان احمد الصيفي وشريكيه (   شركة سبق قيدها برقم :   

346463  قيدت فى  05-06-2002 برقم ايداع   9547 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  04/06/2027  12:00:00ص

1153 - الخضر الحديثه لصناعه النسيج ) مروان محسن السيد وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   1914  

قيدت فى  21-02-2000 برقم ايداع   142 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  20/02/2025  12:00:00ص

1154 - فيوتشر لتصنيع الثاث المكتبى فتحى شعبان احمد الصيفى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   3653  

قيدت فى  05-06-2002 برقم ايداع   516 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  04/06/2027  12:00:00ص

1155 - العالميه لمواد التعبئه والتغليف )العالميه للكرتون(   شركة سبق قيدها برقم :   3890  قيدت فى  

18-06-2006 برقم ايداع   8850 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/06/2026  12:00:00ص

1156 - الشمس للتجاره والتوكيلت   شركة سبق قيدها برقم :   7363  قيدت فى  05-08-2001 برقم ايداع   

4110 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/08/2026  12:00:00ص

1157 - شركه مجموعه السكندريه للتجاره والتوكيلت اليكس جروب   شركة سبق قيدها برقم :   7499  قيدت 

فى  26-08-2001 برقم ايداع   4578 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/08/2026  12:00:00ص

1158 - النوران للتنميه والستثمار التجاري العقاري   شركة سبق قيدها برقم :   7899  قيدت فى  

27-11-2001 برقم ايداع   6499 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/11/2026  12:00:00ص

1159 - الشركة المصرية للستثمار الصناعى   شركة سبق قيدها برقم :   9084  قيدت فى  2002-10-02 

برقم ايداع   4733 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/10/2022  

12:00:00ص

1160 - بنك اتش اس بى سى مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   12733  قيدت فى  2007-08-05 

برقم ايداع   16196 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/08/2022  

12:00:00ص

1161 - شركه مجموعه السكندريه للتجاره التوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   16801  قيدت فى  

04-09-2000 برقم ايداع   5060 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/09/2025  12:00:00ص

1162 - شركة الخيرات للتجارة والتوزيع ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   21818  قيدت فى  

24-12-2006 برقم ايداع   20670 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/12/2026  12:00:00ص
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1163 - شركة صيدليات مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   22166  قيدت فى  17-07-2007 برقم 

ايداع   14078 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2022  

12:00:00ص

1164 - شركة صيدليات مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   22166  قيدت فى  17-07-2007 برقم 

ايداع   14181 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2022  

12:00:00ص

TRUST INSURANCE AND REINSURANCE  1165 - ترست للستشارات التأمينية ش م م

CONSULTANCY   شركة سبق قيدها برقم :   22781  قيدت فى  21-02-2007 برقم ايداع   3069 

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2027  12:00:00ص

1166 - مشتشفى دار الشفاء   شركة سبق قيدها برقم :   23505  قيدت فى  25-03-2007 برقم ايداع   

5516 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/03/2027  12:00:00ص

1167 - راداميس للفنادق والمنتجعات السياحية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   23715  قيدت فى  

04-04-2007 برقم ايداع   6145 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/04/2027  12:00:00ص

1168 - شركة بشرى حنا تادرس المهندس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   24235  قيدت فى  

02-05-2007 برقم ايداع   7943 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/05/2027  12:00:00ص

1169 - لوتس ابر ايجيبت للمنتجات الحيوية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   24438  قيدت فى  

10-05-2007 برقم ايداع   8715 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/05/2027  12:00:00ص

1170 - تريد لين ستورز   شركة سبق قيدها برقم :   24801  قيدت فى  24-05-2007 برقم ايداع   9914 

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2027  12:00:00ص

1171 - شركه كونكورد للتنميه العقاريه   شركة سبق قيدها برقم :   30505  قيدت فى  29-04-1997 برقم 

ايداع   1996 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2027  

12:00:00ص

1172 - شركه سمارت جروب للصناعات الدوائيه والكيماويه ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   31952  

قيدت فى  03-09-2001 برقم ايداع   2613 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  02/09/2026  12:00:00ص

1173 - بنك اتش اس بي سي   شركة سبق قيدها برقم :   43962  قيدت فى  05-10-2003 برقم ايداع   

4913 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/10/2023  12:00:00ص

1174 - الخدمات لتنميه البترول منطقه حرة Petroleum Development Services ش ذ م م بنظام 

المناطق الحره بدمياط   شركة سبق قيدها برقم :   52548  قيدت فى  03-06-2002 برقم ايداع   1756 وفى 

تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/06/2027  12:00:00ص

1175 - اوازيس بوول مارت OASIS POOL MART   شركة سبق قيدها برقم :   53641  قيدت فى  

28-08-2011 برقم ايداع   15944 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/08/2026  12:00:00ص

1176 - فالكون لعمال التوصيف   شركة سبق قيدها برقم :   57367  قيدت فى  22-03-2012 برقم ايداع   

6313 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/03/2027  12:00:00ص

1177 - اطباء عين شمس المتحدون للخدمات الطبية ) ايليت ( ELite   شركة سبق قيدها برقم :   58272  

قيدت فى  08-05-2012 برقم ايداع   9788 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/05/2027  12:00:00ص

Penetron Misr for Import Export and  1178 - شركة بنترون مصر للستيراد والتصدير والتوزيع

Trade   شركة سبق قيدها برقم :   58289  قيدت فى  09-05-2012 برقم ايداع   9837 وفى تاريخ  

31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2027  12:00:00ص
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light house training                               1179 - شركة شركة ليت هاوس للتدريب و الستشارات

and consultancy   شركة سبق قيدها برقم :   58328  قيدت فى  10-05-2012 برقم ايداع   9898 وفى 

تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2027  12:00:00ص

1180 - سكارف هوم للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   58668  قيدت فى  24-02-2013 برقم 

ايداع   3651 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/02/2023  

12:00:00ص

1181 - سكارف هوم للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   58668  قيدت فى  25-07-2012 برقم 

ايداع   15580 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2022  

12:00:00ص

1182 - مستشفى دنيا العيون   شركة سبق قيدها برقم :   58723  قيدت فى  31-05-2012 برقم ايداع   

11574 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2027  12:00:00ص

1183 - مستشفى دنيا العيون   شركة سبق قيدها برقم :   58723  قيدت فى  20-06-2016 برقم ايداع   

19496 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/06/2026  12:00:00ص

1184 - شركة جانارز فور تريدنج   شركة سبق قيدها برقم :   58992  قيدت فى  06-03-2014 برقم ايداع   

5534 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/03/2024  12:00:00ص

1185 - سكارف هوم للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   59671  قيدت فى  25-07-2012 برقم 

ايداع   15581 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2022  

12:00:00ص

1186 - شركة جانارز فور تريدنج   شركة سبق قيدها برقم :   72224  قيدت فى  06-03-2014 برقم ايداع   

5537 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/03/2024  12:00:00ص

1187 - برو اكت للدعاية و العلن  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   72961  قيدت فى  2014-04-06 

برقم ايداع   8197 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/04/2024  

12:00:00ص

1188 - النيل للخدمات العامة و التوريدات N.P.S.E )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   76619  قيدت 

فى  21-09-2014 برقم ايداع   22492 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/09/2024  12:00:00ص

1189 - محمد رافت عبد المعطى و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   76801  قيدت فى  2014-09-25 

برقم ايداع   23202 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/09/2024  

12:00:00ص

1190 - شوبنج ستور SHOPPING STORE   شركة سبق قيدها برقم :   88217  قيدت فى  

26-11-2015 برقم ايداع   33914 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/11/2025  12:00:00ص

1191 - ديزرت جرين فيوتشر للتنمية الزراعية DGF   شركة سبق قيدها برقم :   100296  قيدت فى  

22-12-2016 برقم ايداع   41504 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/12/2026  12:00:00ص

1192 - بيزيك تريد للستيراد و التصدير BASIC TRADE   شركة سبق قيدها برقم :   102458  قيدت فى  

22-02-2017 برقم ايداع   6827 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/02/2027  12:00:00ص

   THE EGYPTIAN DENTAL CENTER 1193 - شركة المركز المصري لزراعة و علج السنان

شركة سبق قيدها برقم :   103387  قيدت فى  14-03-2017 برقم ايداع   9680 وفى تاريخ  2022-05-31  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/03/2027  12:00:00ص

1194 - الرباعية لبناء و تطوير و ادارة القرى السياحية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   103806  قيدت 

فى  26-03-2017 برقم ايداع   11104 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/03/2027  12:00:00ص
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1195 - ناين ايست لتسويق العقارات   شركة سبق قيدها برقم :   103956  قيدت فى  28-03-2017 برقم 

ايداع   11557 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/03/2027  

12:00:00ص

Egypt Power For Engineering and Supplying (1196 - ايجيبت باور للهندسه والتوريدات

EPES(    شركة سبق قيدها برقم :   104333  قيدت فى  06-04-2017 برقم ايداع   12885 وفى تاريخ  

31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/04/2027  12:00:00ص

1197 - كونكريت ايفنتس     CONCRETE EVENTS   شركة سبق قيدها برقم :   104338  قيدت فى  

06-04-2017 برقم ايداع   12931 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/04/2027  12:00:00ص

1198 - مهمات الشرق الوسط )ميتكو( للخرسانة الجاهزة  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   104517  

قيدت فى  12-04-2017 برقم ايداع   13610 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  11/04/2027  12:00:00ص

1199 - تواكيمTOIKIM )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   104605  قيدت فى  13-04-2017 برقم 

ايداع   13889 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/04/2027  

12:00:00ص

1200 - كابيتال هوم للتعمير و ادارة المشروعات Capital Home   شركة سبق قيدها برقم :   105431  

قيدت فى  10-05-2017 برقم ايداع   16831 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  09/05/2027  12:00:00ص

   Nielos Misr For Investment And Development 1201 - نيلوس مصر للستثمار والتنمية

شركة سبق قيدها برقم :   105797  قيدت فى  18-05-2017 برقم ايداع   18122 وفى تاريخ  

31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/05/2027  12:00:00ص

1202 - الخبراء العرب لحلول العمال Arab Experts For Business Solutions   شركة سبق قيدها 

برقم :   105938  قيدت فى  23-05-2017 برقم ايداع   18584 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  22/05/2027  12:00:00ص

1203 - جوسى بيوتى صالون )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   106151  قيدت فى  2017-05-29 

برقم ايداع   19395 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/05/2027  

12:00:00ص

1204 - المصرية الماراتية تكافل حياة - سلمة   شركة سبق قيدها برقم :   106198  قيدت فى  

30-05-2017 برقم ايداع   19579 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/05/2027  12:00:00ص

1205 - الشركه المصريه الكنديه للقري والمشروعات السياحيه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   269622  

قيدت فى  06-11-1991 برقم ايداع   15548 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  05/11/2026  12:00:00ص

1206 - شركه سقاره ليموزين ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   288289  قيدت فى  01-04-1995 برقم 

ايداع   4697 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/03/2025  

12:00:00ص

1207 - مجموعه السكندريه للتجاره والتوكيلت } الكس جروب{   شركة سبق قيدها برقم :   295641  قيدت 

فى  24-04-1997 برقم ايداع   7777 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/04/2027  12:00:00ص

1208 - المظلوم للتجاره والتوكيلت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   295641  قيدت فى  2011-06-09 

برقم ايداع   10090 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/06/2026  

12:00:00ص

1209 - المظلوم للتجارة والتوكيلت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   295641  قيدت فى  2009-11-23 

برقم ايداع   23896 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2024  

12:00:00ص
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1210 - شركه كاجوال كولكشن ذات مسئوليه محدوده   شركة سبق قيدها برقم :   303659  قيدت فى  

12-04-1997 برقم ايداع   7239 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/04/2027  12:00:00ص

1211 - شركة الهلل للصناعات المعدنية عمر عبد القوي ناصر حسن وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   

303895  قيدت فى  27-04-1997 برقم ايداع   7948 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  26/04/2027  12:00:00ص

1212 - المجموعه الفنيه لخدمات المعاينه والتفتيش الدولي   شركة سبق قيدها برقم :   303944  قيدت فى  

30-04-1997 برقم ايداع   8101 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/04/2027  12:00:00ص

1213 - المجموعه الفنيه لخدمات المعاينه والتفتيش الدولي   شركة سبق قيدها برقم :   303944  قيدت فى  

24-05-1997 برقم ايداع   1000005 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/05/2027  12:00:00ص

1214 - المجموعه المصريه لتكنولوجيا المعلومات EGIT ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   345301  قيدت 

فى  13-04-2002 برقم ايداع   6123 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/04/2027  12:00:00ص
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