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قيود أفراد

1 - ميدواى للبلستيك Midway Plastic Factory    لصاحبتها : نجلء محمد احمد حسن عوض تاجر فرد  

رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 3619 ورقم قيد 19662    محل رئيسى  عن 

مع مراعاة أحكام  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع رولت واكياس وشنط بلستيكية.   - النشــــــــــــــــاط  :-   -

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

محافظة السكندرية المركز الرئيسي و موقع ممارسة النشاط: الوحدة رقم )1 و 8( بقطاع الصناعات الكيماوية -

مجمع مرغم 2 -

2 - تى دى ام للستثمار والتنمية  لصاحبها  :  ندى  احمد محمد بدرى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد 

فى 12-05-2022 برقم ايداع 3731 ورقم قيد 19683    محل رئيسى  عن النشــــــــــــــــاط  :-   "

مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري, بشرط أل يقل عدد تلك 

إقامة وتشغيل الفنادق, الثابتة  الوحدات عن خمسين وحدة سكنية, سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية.   "

, 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 

اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و  المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع  "

تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو  تعبئة المواد الغذائية   "

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

تجارة الجملة و  إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.  " إقامة المزارع السمكية   " التسمين أو اللحوم.  "

إقامة و تشغيل سلسل المداد في  التجزئة للحبوب و المواد الغذائية )فماعدا تجارة الجملة للخضر و الفاكهة(  "

المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 47 فاروق عبد 

الوهاب -  سيدى بشر  -

3 - المستقبل                  لصاحبتها : نهى محمد  عباس احمد رزق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 15-05-2022 برقم ايداع 3787 ورقم قيد 19700    محل رئيسى  عن النشــــــــــــــــاط  :-   أنشطة داخل 

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   - ق 72 لسنة 2017 :   -

إقامة وتشغيل مركز تدريب  لتنمية  مهارات وقدرات الطفال  وتعليم  أنشطة خارج  ق 72 لسنة 2017 :   -

اللغات.   وتلتزم المنشأة  بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته 

التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه 

بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة البحيرة خلف مركز شباب ظهر 

التمساح - قرية ظهر التمساح -

4 - بداية                 لصاحبتها : اميره محمد يسرى نجيب الكشير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

15-05-2022 برقم ايداع 3788 ورقم قيد 19701    محل رئيسى  عن النشــــــــــــــــاط  :-   أنشطة داخل ق 

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   - 72 لسنة 2017 :   -

إقامة وتشغيل مركز تدريب  لتنمية المهارات والموارد البشرية وتعليم  أنشطة خارج  ق 72 لسنة 2017 :   -

اللغات.   وتلتزم المنشأة  بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته 

التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه 

بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 31 ش زينة برج زينة 

ستايل -السيوف ترام -
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5 - الرضوى  لصاحبها :- عز الدين صالح سعد غازى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

16-05-2022 برقم ايداع 3802 ورقم قيد 19705    محل رئيسى  عن النشــــــــــــــــاط  :-   أنشطة داخل ق 

تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.   أنشطة     :)72(

اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم الثابتة لتقديم جميع أنواع  المأكولت و المشويات  .  مع  خارج ق )72(:   

اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة 

عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 

ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به  

وبلئحته التنفيذية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة السكندرية ش القسم امام مساكن الجمهورية بجوار حلوانى 

السلف الصلح بملك مينا فوزى -

6 - أجيال                                                        لصاحبها : صفاء محمد الحصافى محمد خير ا تاجر 

فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 3861 ورقم قيد 19720    محل رئيسى  عن 

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين  النشــــــــــــــــاط  :-   أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  "

إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد و  ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  "

تنمية وتدريب و تنمية مهارات و قدرات الطفال و رعاية الموهوبين  وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأه بهذا الشرط يسقط 

حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية   مع مراعاة أحكام 

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

محافظة البحيرة عقار رقم 11 - - أبراج الجيش - قسم

7 - فاملى  هوم Family  Home  لصاحبها : عصام احمد الرافاعى  محمد الحسينى تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 3877 ورقم قيد 19722    محل رئيسى  عن 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات  النشــــــــــــــــاط  :-   أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  "

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل  وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.   "

إقامة و تشغيل منطقة لدارة العاب الطفال ) تكنولوجيا المعلومات.  أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  "

إقامة و تشغيل و ادارة قاعات اللعاب الترفيهية و اللكترونية و العاب الفيديو جيم و البلي ستيشن  كيدز اريا(  "

و ملحق بها كافيه  وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه 

بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية العقار رقم 2 - شارع 

خالد بن الوليد - سيدى بشر  -  قسم اول

8 - دريم                                                        لصاحبها : احمد محمد احمد حسين على الغندور تاجر 

فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 3878 ورقم قيد 19723    محل رئيسى  عن 

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين  النشــــــــــــــــاط  :-   أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  "

إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد و  ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  "

تنمية وتدريب و تنمية مهارات و قدرات الطفال و رعاية الموهوبين  وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأه بهذا الشرط يسقط 

حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية   مع مراعاة أحكام 

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

محافظة السكندرية شقة بالدور الول - بالعقار رقم 35 - ش الصاغ عبدالسلم متفرع من جمال عبدالناصر - 

سيدى بشر بحرى -
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9 - الطفولة الملكية                                     لصاحبها : احمد حسن احمد منسى تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 3879 ورقم قيد 19724    محل رئيسى  عن 

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين  النشــــــــــــــــاط  :-   أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  "

إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد و  ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  "

تنمية وتدريب و تنمية مهارات و قدرات الطفال و رعاية الموهوبين  وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأه بهذا الشرط يسقط 

حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية   مع مراعاة أحكام 

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

محافظة السكندرية شقة بالدور السادس - رقم 607 - 600 طريق الحرية - زيزنيا - اول

10 - الدولية للصناعات الحديثة والمتطورة      لصاحبتها / زيزي إسماعيل احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 3880 ورقم قيد 19725    محل رئيسى  عن 

إقامة  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السبح بكافة انواعها    النشــــــــــــــــاط  :-   انشطه داخل ق )72(:   

وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع اللمبات الموفرة للطاقة واللمبات الليد والكشافات ووسائل الضاءة الحديثة والواح 

تصنيع وتجميع اللمبات الموفرة للطاقة واللمبات الليد والكشافات  الطاقة الشمسية.  انشطه خارج ق )72(:   

ووسائل الضاءة الحديثة والواح الطاقة الشمسية للغير  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع 

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

قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به  وبلئحته التنفيذية.   مع مراعاة أحكام القوانين 

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

السكندرية المركز الرئيسي  وموقع ممارسة النشاط الصناعى: الوحدة رقم )601( والكائنة بالدور السادس علوى 

بالعقار رقم )6( - مجمع الصناعات الصغيرة - شارع المدينة - العجمي البيطاش -

11 - ثلجة الزقر لحفظ وتجفيف الحاصلت الزراعية   لصاحبها / محمد شعبان بسيوني الزقر تاجر فرد  رأس 

ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 3881 ورقم قيد 19726    محل رئيسى  عن 

اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات  النشــــــــــــــــاط  :   

الصناعية والمواد الغذائية و تجفيفها وتبريدها او تجميدها  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية طيبه 2 بجوار 

مسجد ام المؤمنين - النهضة -

12 - روج للكسسوارت لصاحبها :  امير  على الصغير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

18-05-2022 برقم ايداع 3906 ورقم قيد 19736    محل رئيسى  عن النشاط : تجارة الجملة والتجزئة 

للكسسوارات والشنط  والملبس الجاهزة  بالمنطقة النائية والمجنمعات العمرانية  الجديدة  مع مراعاة أحكام 

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

محافظة السكندرية محل يمين مدخل العقار رقم  26  شارع سعد زغلول -  محطة الرمل  -

17 - عيد جمعه بدير عبد العزيز لصاحبها  عيد جمعه بدير عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 22-05-2022 برقم ايداع 4071 ورقم قيد 19761    محل رئيسى  عن النشاط  :-  1- اقامة وتشغيل مصنع 

لخلط وتعبئة اسمدة  ومخصبات زراعية . مع مراعاة احكام القوانين واللؤائح والقرارات السارية وعلى المنشاة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة البحيرة المركز الرئيسى وموقع ممارسة 

النشاط قطعة رقم 32 المرحلة الثالثة  المنطقة الصناعية -
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24 - ماز MAZ لصاحبها  محمد ابراهيم  فتحى  ابراهيم  عتس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

أعمال  25-05-2022 برقم ايداع 4228 ورقم قيد 19797    محل رئيسى  عن النشاط :- أنشطة داخل ق72  "

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

التجارة اللكترونى عبر النترنت  مع التزام  بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل  أنشطة خارج ق 72   "

للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية. مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح  والقرارت السارية وعلى المنشاة  الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة 

محافظة السكندرية 14 ش امير البحر -

13 - بيت الخير للستثمار       لصاحبها : محمد زايد عبدالمقصود الجالى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 

قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 3936 ورقم قيد 19742    محل رئيسى  عن النشــــــــــــــــاط  :-   أنشطة 

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو  من داخل  ق 72 لسنة 2017 :  "

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

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية  إقامة المزارع السمكية  " البيض أو التسمين أو اللحوم .   "

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

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

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه 

تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية  رقم 356 لسنه 2008  "

القيام بأعمال  إدارة وتشغيل واستغلل الجراجات.   " الجديدة .   أنشطة من خارج ق 72 لسنة 2017 :   "

المقاولت العامة.   " التخزين وإستغلل المخازن و المستودعات )عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة(  "

إقامة وتشغيل وإدارة مخازن حجز وأخرى جافة داخل وخارج الموانىء.   وتلتزم المنشأة  بإفراد حسابات مالية 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط 

يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم 

مع  تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.  -

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

نشاطها, بجهة محافظة السكندرية شارع البتروكيماويات - زاوية عبدالقادر -

14 - يوتا للصناعات الزراعية  لصاحبها / محمد عبد الرحمن محمد عاشور تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 4009 ورقم قيد 19748    محل رئيسى  عن النشاط :-  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وخلط اسمده  مركبة  ومخلبية سائلة  وبودرة  مع مراعاة أحكام القوانين 

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

البحيرة المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط  القطعة رقم  4,3 تقسيم مصانع منطقة البتروكيماويات - المرحلة 

الثالثة - المنطقة الصناعية - وادى النطرون  -

15 - تويا شوب  TOYa  Shopلصاحبتها / تغريد شحاته محمود شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 4010 ورقم قيد 19749    محل رئيسى  عن النشــــــــــــــــاط  :-   انشطه 

أعمال التوصيف والتصميم والتطوير  إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.     داخل ق )72(:   

توزيع الملبس والحذية   التجارة اللكترونية    لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  انشطه خارج ق )72(:   

مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي 

حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده 

به  وبلئحته التنفيذية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 3ش محمود حجازى  - السيوف شماعه  - ثالث
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16 - جرين لووب Green   Loop لصاحبها  فارس غريب رجب على سلم تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 4070 ورقم قيد 19760    محل رئيسى  عن النشاط  :- 1- 

أنشطة داخل ق72 لسنة 2017  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات 

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

وتشغيلها والتدريب عليها.  أنشطة خارج ق72 لسنة 2017                                                                                                                            

التجارة اللكترونية  عبر النترنت وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز 

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

المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت 

السارية وعلى المنشاة  الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 12ش 

محمد بن مراون - غبر - ثان

18 - النورس للملبس الجاهزة                              لصاحبها : محمد انس حسام المصرى تاجر فرد  رأس 

ماله 20,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 4072 ورقم قيد 19762    محل رئيسى  عن 

تجارة الجملة و التجزئة للملبس الجاهزة في  النشــــــــــــــــاط  :-   أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  "

توريد الملبس الجاهزة    المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة   أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  "

وتلتزم المنشأه  بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي 

حالة عدم إلتزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  

به  وبلئحته التنفيذية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 3 شارع المدينة المنورة متفرع من جمال 

عبدالناصر - العصافرة بحرى -

19 - مؤمن تك     لصاحبها : احمد مؤمن يسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

تجارة  22-05-2022 برقم ايداع 4073 ورقم قيد 19763    محل رئيسى  عن النشــــــــــــــــاط  :-   -

إقامة  الجملة والتجزئة  لكاميرات المراقبة والكمبيوترات  في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.   -

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  وتشغيل مركز صيانة الكمبيوترات وكاميرات المراقبة.   -

وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة البحيرة محل رقم 95 مول 

وسط البلد -مدينة النوبارية -

20 - السكندرية لقامة و تشغيل المستشفيات                    لصاحبها : إبراهيم حمدى عبدالحميد احمد الديب 

تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 4129 ورقم قيد 19773    محل 

اقامة و تشغيل المستشفيات  رئيسى  عن النشــــــــــــــــاط  :-   أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  "

المتخصصة او المتكاملة او العامة و ما تتضمنه من انشطة علجية أو طبية   بشرط ان تقدم )10%( سنويا 

إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني.  أنشطة خارج  بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها.  "

إدارة المستشفيات )تلتزم الشركة باخطار المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدأ  قانون 72 لسنة 2017  "

توريد الجهزة الطبية للمستشفيات   وتلتزم  نشاطها حتى يتسنى للمجالس الطبية المتخصصة اعمال شئونها (  "

المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة 

عدم إلتزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  

به  وبلئحته التنفيذية   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية المجاورة التاسعة - امام مصانع فرج ا - برج 

العرب الجديدة   -
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25 - كيرو بلست لتصنيع البلستيك  لصاحبها   عاطف وليم عزيز ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 4288 ورقم قيد 19802    محل رئيسى  عن النشاط :-  1-  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية زاوية عبد القادر - شارع 10

من شارع السلم - خلف سنترال البطل - اول

26 - زراير لتجارة اكسسوار الملبس الجاهزة  لصاحبها  زكريا محمد فقاس البيض تاجر فرد  رأس ماله 

1,000,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 4324 ورقم قيد 19807    محل رئيسى  عن النشاط  :- 

تجارة الجملة والتجزئة  لكسسوارات الملبس الجاهزة فى المناطق النائية والمجتمعات العهمرانية الجديدة  . مع 

مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها, بجهة 

محافظة السكندرية رقم 5  شارع قاسم امين  -

27 - قصر السجاد  والمفروشات لصاحبتها سامية محمد عبد الحليم شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 4340 ورقم قيد 19809    محل رئيسى  عن النشاط :- تجارة التجزئة للسجاد 

والمفروشات  بالمناطق النائية  والمجتمعات العمرانية الجديدة  . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة السكندرية العمارة 

الكائنة بطريق اسكندرية مطروح بجوار عمارات دار الصفا - العجمى  - الهانوفيل  -

21 - فوم لتقنية المعلومات VOM                              لصاحبها : إبراهيم بن عبدا بن إبراهيم الزهيميل 

تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 4130 ورقم قيد 19774    محل 

صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية  رئيسى  عن النشــــــــــــــــاط  :-   "

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.   " "

إنتاج  أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.   " وبالوسائل اللكترونية.   "

أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.   " وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.   "

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

إقامة أو إدارة  تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.   "

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

مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية,  من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون.   "

إنشاء وإدارة  والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.   "

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات  مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   "

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم  والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.   "

لنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما  ريادة العمال.   "

في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية كمباوند جرين تاورز 

- برج 20 - الوحدة رقم 12 - الدور الول فوق الميزانين - سموحة -
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22 - ديوميد Edumed            لصاحبها : صبحى بكر بكر محمد قميحه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 

قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4212 ورقم قيد 19794    محل رئيسى  عن النشــــــــــــــــاط  :-   أنشطة 

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم  من داخل ق 72 لسنة 2017 :   -

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل  المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.   -

إدخال  إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.   - تكنولوجيا المعلومات.   -

إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.    البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.   -

إقامة وتنظيم المعارض )عدا السياحية(  والندوات والمؤتمرات  أنشطة من خارج  ق 72 لسنة 2017 :   -

الدعاية والعلن بكافة الوسائل  والدورات التدريبية. بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده  -

المسموعه والمقروءة والمرئية.   وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز 

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

المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

رقم 28 شارع طاغور -

23 - دى مودا هدى  لصاحبتها  هدى عبد المنعم عطيه محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

25-05-2022 برقم ايداع 4214 ورقم قيد 19796    محل رئيسى  عن النشاط  :- 1- اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الملبس الجاهزة  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية عقاررقم 407 ش جمال عبدالناصر -

28 - الهدف                                                      لصاحبها : محمود احمد السيد مبروك حسن الرشيدى 

تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 4345 ورقم قيد 19811    محل رئيسى  

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء  عن النشــــــــــــــــاط  :-   أنشطة داخل ق 72 لسنة 2017  "

التصالت وخدمات النترنت.   أنشطة  قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.   "

اقامة و تشغيل و ادارة  مركز لعداد و تنمية و تدريب  الموارد البشرية  " خارج ق 72 لسنة 2017  "

الوساطة في انهاء إجراءات التحاق الطلب بالجامعات الجنبية  وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأه بهذا الشرط يسقط 

حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية  مع مراعاة أحكام 

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

محافظة البحيرة شارع ترعة الديوك - غرب ايتاى البارود -
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29 - ستانفورد سى.ال.جى Stanford C.L.G       لصاحبها / إيهاب أنور موسى سلمان تاجر فرد  رأس ماله 

12,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 4347 ورقم قيد 19812    محل رئيسى  عن 

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات  النشــــــــــــــــاط  :-   أنشطة داخل ق )72(:   

إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب  ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.    

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات  حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.     عليها.    

اقامة و تشغيل و ادارة  المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها   أنشطة خارج  ق )72(:    

مركز تدريب و تنمية مهارات وقدرات الطفال الطبيعيين وذوى الحتياجات الخاصة والتدريب على النطق وتعليم 

اقامة و تشغيل و ادارة  مركز لعداد و تنمية و تدريب  الموارد البشرية و  لغة وتعديل السلوك التخاطب   

تقديم الستشارات )فيما عدا  التدريب على إدارة العمال وتعليم اللغات والتدريب على الخدمات الطبية.    

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

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

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع 

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

قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به  وبلئحته التنفيذية.  مع مراعاة أحكام القوانين 

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

السكندرية شارع العيسوى امام مستشفى مارى مرقص - سيدى بشر -

30 - اجرو فارم لصاحبها  محمد عبد العزيز محمد حامد الشناوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

29-05-2022 برقم ايداع 4348 ورقم قيد 19813    محل رئيسى  عن النشاط  :- اقامة وتشغيل مصنع لخلط 

وتعبئة المبيدات والسمدة  والمخصبات الزراعية  . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة البحيرة المركز الرئيسى وموقع 

ممارسة النشاط القطعة رقم 222 المنطقة الصناعية  -
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31 - ايجيبت برودكشن لصناعة السينما والتسويق لصاحبها  اسلم عبد الوهاب حسين عبدالله تاجر فرد  رأس 

ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 4358 ورقم قيد 19817    محل رئيسى  عن 

صناعة السينما ومنها إقامة أو استئجار  النشــــــــــــــــاط  :-   أنشطة من داخل ق 72 لسنة 2017:  "

استوديوهات أو معامل النتاج السينمائي أو دور العرض أو تشغيلها, بما في ذلك من تصوير وتحميض وطبع 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف  وإنتاج وعرض وتوزيع.  "

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

إدخال البيانات  إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.   " والتدريب عليها.   "

أعمال التوصيف  تصميم وإنتاج معدات الحاسبات اللية:   " على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.   "

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

أعمال التوصيف والتصميم  تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الساسية للمعلومات والتصالت:   " "

التصالت وخدمات النترنت.    تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.   " لشبكات ونقل وتداول البيانات.   "

المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم  "

إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية  الصناعية.   "

مشروعات البحث  بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون.   "

والتطوير العلمي من أجل التنمية, والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات 

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   " التكنولوجيا الحديثة.   "

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.   "

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

وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني.  أنشطة من خارج ق 72 

التسويق اللكترونى عبر  إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.   " لسنة 2017:  "

إقامة وتشغيل مركز  الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعه والمقروءة والمرئية.   " النترنت.   "

النتاج الفنى و التوزيع للفلم السينمائيه و التلفزيونيه و الفيديو و المسرحيات و  اتصالت )كول سنتر(   "

المسلسلت الذاعيه و التلفزيونية و كافة العمال الفنيه من )تصوير- صوت - ميكساج  - دوبلج - مونتاج - 

تحميض نيجاتيف - تصحيح الوان  (  وتلتزم المنشأة  بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأة  بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

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

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح  الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.  -

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

السكندرية 166 طريق الجيش - كيلوباترا -

32 - علم كامل يسن ابوزيد لصاحبها  علم كامل يسن ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

30-05-2022 برقم ايداع 4373 ورقم قيد 19820    محل رئيسى  عن النشــــــــــــــــاط  :   أنشطة داخل ق 

إقامة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة, وما تضمه من أنشطة داخلية علجية أو طبية.      :)72(

بشرط أن تقدم )10%( سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى أو من الحالت التي يتم 

إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد  تقديم الخدمة الطبية أو العلجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز.   

توريد الجهزة الطبية للمستشفيات  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية  التعليم الفني.  نشطة خارج ق )72(:   

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط 

يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به  وبلئحته التنفيذية.  مع مراعاة أحكام 

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

محافظة السكندرية مج 5 خدمات ق12 - برج العرب الجديده  -
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33 - البشائر للملبس الجاهزة و التجارة اللكترونية            لصاحبها : ماهر جمال الفره تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 4384 ورقم قيد 19824    محل رئيسى  عن 

تجارة الجملة و التجزئة للملبس الجاهزة في  النشــــــــــــــــاط  :-   أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  "

التجارة اللكترونية عبر  المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة   أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  "

النترنت  وتلتزم المنشأه  بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته 

التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه 

بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية شارع الزمخشرى - 

باكوس - اول

34 - البيت السورى للمواد الغذائية                               لصاحبها : باسل عزالدين البرش تاجر فرد  رأس 

ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 4385 ورقم قيد 19825    محل رئيسى  عن النشاط  :     

تجارة الجملة و التجزئة للمواد الغذائية  في المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة   مع مراعاة أحكام 

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

محافظة السكندرية عقار رقم 12 - شارع وهران - العصافرة بحرى -

35 - نور الشام                             لصاحبها : شادى احمد السويدانى تاجر فرد  رأس ماله 

1,000,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 4392 ورقم قيد 19829    محل رئيسى  عن 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية  النشــــــــــــــــاط  :-   أنشطة من داخل ق 72 لسنة 2017:   "

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

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

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه 

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو  رقم 356 لسنه 2008  "

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

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة  إقامة المزارع السمكية  " التسمين أو اللحوم .   "

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 

إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.   أنشطة من خارج   ق 72 لسنة  356 لسنه 2008  "

التصدير فيما هو مسموح به قانونا.   وتلتزم  التوريدات العمومية.  " المقاولت والتشطيبات.   " "  :2017

المنشأة  بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة 

عدم إلتزام المنشأة  بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على  به  وبلئحته التنفيذية.  -

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة مطروح علم الروم برج زهير الدور الثانى -

36 - نعمه ربيع عبدالسميع قطب                             لصاحبها : نعمه ربيع عبدالسميع قطب تاجر فرد  رأس 

ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 4421 ورقم قيد 19833    محل رئيسى  عن 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات  النشــــــــــــــــاط  :-   أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  "

إقامة وتشغيل وإدارة  وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.   أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  "

مركز لعداد و تنمية وتدريب و تنمية مهارات و قدرات الطفال و رعاية الموهوبين  وتلتزم المنشأه بإفراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام 

المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية عقار بشارع الشرقاوى - بجوار مدرسة الشهيد احمد مبروك 

- اول
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فروع الفراد

1 - المصريه لتصنيع السمده و الكيماويات A.T.M لصاحبها : طاهر سعيد علي حسين  قيدت فى   2022-05-19 

برقم ايداع   4002 ورقم قيد   11699  محل فرعى  عن النشاط :   اقامة وتشغيل مصنع لطحن وتعبئه كبريت 

زراعي و خلط وتعبئه اسمده مركبه بودره و سائله و خلط وتعبئه اسمده ورقيه مخلبيه بودره و سائله  وتصنيع 

المنظفات الصناعية السائلة  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة  لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة البحيرة اضافه فرع انتاجى فى : القطعة  رقم )166 (  المرحلة 

الثالثة  - المنطقة الصناعية  -

2 - كلوديل انوفا لتصميم وانتاج  البرامج  والتطبيقات  Cloudela   inova  لصاحبها  :  ياسر  محمد  محمد 

شريف  قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع   4115 ورقم قيد   18842  محل فرعى  عن النشاط  : 1- اعمال 

تصسميم وانتاج البرامج  والتطبيقات وانشاء قواعد  البيانات ونظم المعلومات اللكترونية  وتشغيلها  والتدريب عليها . 

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

نشاطها .  بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة فى الشقة رقم 303 بالدور الثالث علوى بعمارة اتحاد ملك 

البارون رويالز 669 طريق الحرية - جناكليس - قسم اول

3 - رضوى فارم  قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع   4374 ورقم قيد   19821  محل فرعى  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 أحكام 

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

محافظة الجيزة شقة بالدور التاسع بعد الرضي- 1 شارع طارق نديم - بولق الدكرور

4 - رضوى فارم  قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع   4374 ورقم قيد   19821  محل فرعى  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 أحكام 

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

محافظة البحيرة غرب نبع الحمراء - وادى النطرون- البحيرة
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قيود الشركات

1 - فالكون مصر للملبس الجاهزة  Falcon Egypt شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   

إقامة و  08-05-2022 برقم ايداع    3591 ورقم قيد  19653    مركز عام  عن غرض الشركة هو -   "

التوريدات العمومية   وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز  تشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  "

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط 

حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.   وذلك دون 

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 261 ش املك حفنى - سيدى بشر 

قبلى -

2 - المصرية ريد لين جروب للتجارة والتوزيع شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

08-05-2022 برقم ايداع    3592 ورقم قيد  19654    مركز عام  عن غرض الشركة هو : تجارة الجملة 

والتوزيع للعبوات الجاهزة من فيل وفويل وبلستيك  وكارتون  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة السكندرية قبل كوبرى اللمان بجوار محطة كهرباء اللمان - طريق ابيس الرئيسي - 

ثان

3 - الغزلن للستيراد والتصدير شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

عموم  تجارة التحف والنتيكات  " 3604 ورقم قيد  19657    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

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 

التوريدات العمومية   وذلك دون  الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة 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 في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية لدور السادس عشر - الوحدة رقم 

1601 - العقار رقم 46 - شارع صالح العباسى - مع صفر باشا - قسم

4 - النيال لتصنيع مواد التغليف شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

إقامة وتشغيل  مصنع لتصنيع مواد  3605 ورقم قيد  19658    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

تجارة مواد التغليف   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط  التغليف   "

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

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

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

السكندرية 5 ارض محمد خلف - الرديسه -

5 - محمود خير ا للمقاولت العمومية و التوريدات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

09-05-2022 برقم ايداع    3608 ورقم قيد  19659    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   " عموم 

عموم التجارة   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات  عموم التوريدات   " المقاولت  "

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

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

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

السكندرية شارع النصر للسيارات - متفرع من شارع رضوان - الهانوفيل - العجمى  -
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6 - أوز سيزونز باستا OS Seasons Pasta شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

09-05-2022 برقم ايداع    3622 ورقم قيد  19663    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   -اقامة و 

تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و 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 طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة مطروح محل بمول ديونز بالساحل 

الشمالى الكيلو 148 طريق اسكندرية -مطروح الصحراوى -

7 - ايبروس الفريقية الدولية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

التوريدات العمومية .   التجارة العامة   " 3623 ورقم قيد  19664    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية امام فندق الهيلتون - شارع مطعم 

ابوالعز السورى - كينج مريوط  - ثان

8 - يولى كوسميتكس Yuli Cosmetics شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم 

انهاء إجراءات تسجيل الدوية  ايداع    3624 ورقم قيد  19665    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

البشرية والبيطرية والمصال  واللقاحات والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف أنواعها 

والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات 

والعلف السائلة والبودرة امام الجهات المختصة وتصنيع كل ما سبق لدى الغير.    وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 20 ش مسجد التائبين -سيدى بشر قبلى -اول

9 - ام اند ايه جروب للستثمار M and A Group شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   

09-05-2022 برقم ايداع    3626 ورقم قيد  19666    مركز عام  عن  غرض الشركة هو -   أنشطة 

تربية  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة بكافة أنواعها واشكالها.  " داخل قانون 72 لسنة2017  "

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  واستزراع الراضي  الخيول.  "

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

والستزراعوأن تستخدم طرق الري الحديثة             وليس الري بطريق الغمرفيما عدا المناطق الصادر بها 

قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 

تجارة الجملة والتجزئة للملبس  بالمناطق النائية  الخدمات المتعلقة بالستكشاف  البترولى.   " "  2008

اقامة وتشغيل سلسل المداد والمراكز التجارية بالمناطق النائية  والمجتمعات العمرانية الجديدة.  "

انشاء اواداره اوتشغ?ل المدارس.   أنشطة خارج قانون 72 لسنة2017  " والمجتمعات العمرانية الجديدة.  "

التسويق اللكترونى عبر النترنت.  مع اللتزام بإفراد حسابات  عموم المقاولت.  " التوريدات العمومية.  "

مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا 

الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع 

عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به  وبلئحته التنفيذية.  وذلك 

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحيرة ش جمال عبد الناصر -
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10 - مجد للتسويق اللكترونى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    

التسويق اللكترونى عبر النترنت   وذلك  3641 ورقم قيد  19667    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية باكية )V125( شقة رقم 806 - 

الدور الثامن علوى - 696  طريق الحرية - لوران - اول

11 - بورتو ستار للستثمار السياحى شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم 

إدارة واستغلل المنشآت والقرى  ايداع    3655 ورقم قيد  19668    مركز عام  عن غرض الشركة هو:    

اقامة و تشغيل و ادارة  السياحية والشواطىء وقاعات الفراح والكازينوهات )فيما عدا الدارة الفندقية(   

المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم جميع أنواع المأكولت و 

انشاء و ادارة الملهى الترفيهية للطفال    التيك اواى وبيع الفريسكا و الحلويات و المأكولت البحرية   

التوريدات وعلى الخص توريد  التجارة العامة بما فيها تجارة الخردة )فيما هو مسموح به قانونا(    

إدارة واستغلل مواقف انتظار  تجهيز الشواطئ باللعاب المائية ومستلزماتها    الوجبات الغذائية الجاهزة    

السيارات والجراجات     إدارة الموتيلت والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية 

التوكيلت التجارية. تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  ورياضية وتجارية و ثقافية )فما عدا الدارة الفندقية    

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 طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

السكندرية ش جمال عبدالناصر - بجوار لورص السلم - اول

12 - لمسة للثاث و الموبيليات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    

تجارة الثاث و الموبيليات الجاهزة  وذلك  3656 ورقم قيد  19669    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية رقم 2 تقاطع ش 30 مع ش 20 - 

قطعة رقم 18 - - تقاطع الراس السوداء - سيدى بشر قبلى -

13 - الشرق الوسط ميديكال لتجارة وتوزيع الدوية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

اقامة و  10-05-2022 برقم ايداع    3657 ورقم قيد  19670    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

تجارة وتوزيع الدوية  تشغيل و ادارة المخازن و المستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة   "

والمستلزمات الطبية.    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

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

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية ش 20 

من ش30 من ش 45 شمال بحوض الدار وعرامه الكبير القطعة رقم 22 -العصافرة قبلى -
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14 - أر أن سي للتصدير والستيراد Import Export R.N.C شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت 

فى   10-05-2022 برقم ايداع    3659 ورقم قيد  19671    مركز عام  عن غرض الشركة هو : عموم 

الستيراد والتصدير  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين , ول ينشئ 

تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة  غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

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

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 633 طريق الجيش - ميامى -

15 - نارد للتوريدات NARD شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    

توريد المواد الخام لصناعة الصابون  3660 ورقم قيد  19672    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

والمنظفات ومستحضرات التجميل والمواد العطرية.    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

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

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

السكندرية 16 ش محمود رضا متفرع من شارع خالد بن الوليد -سيدى بشر بحرى -

16 - سيجنول Signoola شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    3663 

ورقم قيد  19673    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   " تجارة الجهزة الكهربائية   وذلك دون 

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 2 شارع البليانا -

17 - المؤسسة الصناعية للمنسوجات الفاخرة  Industrial corporation for luxury textile شركة  

رأس مالها 30,000,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    3674 ورقم قيد  19674    مركز 

أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنسوجات والمفروشات والملبس   وذلك  عام  عن غرض الشركة هو :  "

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية العقار رقم )4( شارع سراج منير - 

متفرع من شارع السلطان حسين  - قسم

18 - المستقبل لتجارة الملبس الجاهزة  EL Moustkbl شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

تجارة و   11-05-2022 برقم ايداع    3683 ورقم قيد  19676    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

توزيع  الملبس 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 طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 101 ج 

- الدور الول علوى - مجمع عبدالمنعم جابر - الهانوفيل -

30 - اونيست بيلدينج للتسويق العقارى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم 

ايداع    3774 ورقم قيد  19696    مركز عام  عن غرض الشركة هو - التسويق 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 طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية شقة رقم 21 برج الخليل شارع 30 

- اول
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Shahd Pharmaceutical and Food  )31 - شهد للدوية والمكملت الغذائية )شهد فارما

Supplements )Shahd Pharma( شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-15 

تصنيع الدوية البشرية  برقم ايداع    3777 ورقم قيد  19698    مركز عام  عن غرض الشركة هو :   

والبيطرية ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والمطهرات واللبان والمستلزمات الطبية ومنتجات الغذية 

عموم التصدير  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,  الخاصه لدى الغير   

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 .  00  بجهة محافظة 

السكندرية 78 ش خالد بن الوليد -

19 - ايجيبت فروتس للتنمية والستثمار الزراعى )E.F.A.I( Egypte Fruits شركة  رأس مالها 

240,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    3686 ورقم قيد  19677    مركز عام  عن 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي  غرض الشركة هو -   أنشطة داخل قانون 72 قانون:-  "

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

مخصصة لغراض الستصلح والستزراعوأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمرفيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المبيدات والسمدة والبذور والمخصبات الزراعية  رقم 356 لسنه 2008  "

تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت أو  "  )NBK(  البدره والسائله والصحة العامة

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

تجارة الجملة والتجزئة  إقامة وتشغيل المزارع السمكية.  " أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.   "

للسمدة والمبيدات والبذور والمخصبات الزراعية البدره والسائله والصحة العامة  )NBK(        والطيور 

عموم  والحيوانات  بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة    أنشطة خارج قانون 72 قانون:-  "

التوكيلت التجارية.   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى  عموم التوريدات.  " التصدير.  "

شان تنظيم اعمال الوكالت 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 بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته 

التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات 

والحوافز الوارده به  وبلئحته التنفيذية.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

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

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

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

البحيرة شارع جهاز مدينة النوبارية - العقار رقم 353 - مدينة النوبارية -

20 - ابو طالب للتوكيلت الملحية شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    

التوكيلت الملحية .  وذلك دون الخلل  3704 ورقم قيد  19680    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

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

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 440 طريق الحرية -وحدة رقم 10 - مركز مينا  

التجارى -رشدى -
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40 - جينو للغدية والمشروبات Gino For Food and Beverage شركة  رأس مالها 300,000.000 

قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    3837 ورقم قيد  19711    مركز عام  عن غرض الشركة هو :   

اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( و 

عموم التوريدات   توزيع الغذية والمشروبات    بيع القهوة ومستلزماتها    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 طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية رقم 7 بالعمارة رقم 3 بمشروع 

طابية سيدى بشر -

21 - التميز للشحن والنقل والخدمات اللوجيستية  

Exellence for shipping ,transportation and Logistics شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    3718 ورقم قيد  19682    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   

القيام باعمال التوكيلت الملحية )فيما عدا خدمات نقل السائحين( وتمثيل ملك السفن الجنبية والمصرية فى  .1

القيام بالخدمات البحرية واللوجيستية المتكاملة التي تتطلبها الموانى والبواخر  حدود المسموح بها قانونا.  2.

مع مراعاة ان ل يتم  o  . الشحن  والنقل البرى الداخلى للبضائع المصرية والجنبية وتموين السفن   3.

مزاولة نشاط النقل البرى للركاب )الداخلى/الدولى( او النقل البرى للبضائع )الداخلى /الدولى( والمهمات وخدمات 

النقل داخل القطر المصرى او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص اللزمة بمزاولة النشاط 

اعمال التخزين واستغلل مخازن والمستودعات )عدا  o -5     .من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

تمثيل نوادى الحماية  o  . وكيل شحن o   توكيل بحرى o  )مخازن الكيماويات والمواد الخطرة

تقديم  o  . تقديم الخدمات اللوجيستية في مجال النقل البحرى o  . الشحن والنقل البحري o   والتعويض

الستشارات  البحرية  وتقديم الحلول المتكاملة للشركات )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 

الوساطة في انهاء الجراءات الدارية امام الجهات  o   )المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية

بيع وشراء وإيجار وتداول  o   التفتيش والفحص ومعاينة البضائع وتقدير الضرار o  .الغير حكومية

بيع وشراء وإيجار وإستئجار وإدارة وتشغيل وصيانة وتنظيف السفن والحاويات  o  .وتخزين الحاويات

إتمام وإدارة جميع  o  .)والقاطرات والمعدات البحرية )دون إنشاء مركز صيانة وفيما عدا التأجير التمويلي

تملك وادارة واستئجار وتشغيل السفن  o   .اشكال المعاينات البحرية الفنية على السفن وعلى كافة أنواع البضائع

القيام باعمال الخدمات والمعينات والخبرة للسفن فى مجال الشحن  البحرى  o  .ايا كانت حمولتها ونوعها

اعمال الغسيل  o  )والتفريغ والتخليص الجمركى وتقديم الخدمات اللوجيستيه) فيما عدا الشحن والنقل البرى

اعمال التخزين  o  .والتشحيم والصيانه المتنقلة والصلح والتنضيف للحاويات دون انشاء مركز للصيانة

تملك واستئجار وادارة  o  )واستغلل المخازن والمستودعات الجمركية )عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة

عد وحصر البضائع وتداول الحاويات تموين السفن  o   . وتشغيل الساحات التخزينية داخل وخارج الموانى

القيام باعمال الشغال البحرية  o   .)تحميل وتفريغ السفن بيع وشراء وايجار الحاويات)فيما عدا التأجير التمويلى

وتشمل فك وتثبيت الحاويات على السفن - تقديم اللنشات القاطرة والصنادل والمواعين- اعمال نظافة عنابر السفن 

-تعتيق وتحميل وتستيف البضائع بالساحات وعلى وسائل النقل البرية المختلفة - اعمال الدهان والمراشمة للسفن- 

التصدير فيما هو  o   .عموم التجارة فيما هو مسوح به قانونا o  .فحص  ومعاينة البضائع وتقدير الضرار

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 طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 32 ش 

سعد زغلول -
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58 - ماين تراك للتجارة والتوزيع  Main Track For Trade & Distribution شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    4063 ورقم قيد  19758    مركز عام  عن غرض 

الشركة هو : التجارة العامة والتوزيع  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

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

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

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

السكندرية ميزان بالعقار رقم 34 ش على هيبه - شياخة السيوف - اول

22 - كيه بي ايجيبت للصناعات KB شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم 

النقل الجماعى ونقل العمال  ايداع    3735 ورقم قيد  19684    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

وطلبة المدارس.   مع مراعاة ان ل يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب )الداخلى/الدولى( او النقل البرى 

للبضائع )الداخلى /الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين 

إقامة وتشغيل  واستخراج الترخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.  "

تجارة وتأجير السيارات )فيما عدا الليموزين والتأجير التمويلى (   " مركز لخدمة وصيانة السيارات.   "

التوكيلت التجارية.   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان  التوريدات العمومية.  "

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  .  

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية  تصنيع اللت والمعدات وخطوط النتاج لدى الغير.   " "

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

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما 

عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر 

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو  العربيه رقم 356 لسنه 2008  "

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

إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات  إقامة المزارع السمكية  " البيض أو التسمين أو اللحوم .   "

الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة البحيرة ك 27 طريق السكندرية القاهرة الزراعى -كفر الدوار -

23 - إيليت جروب للكيماويات Elite Group For Chemicals شركة  رأس مالها 2,000,000.000 

قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    3739 ورقم قيد  19685    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   

التوريدات العمومية.    عموم التجارة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.   3. تجارة المواد الكيماوية.   2. .1

عموم الستيراد والتصدير والتوكيلت  المقاولت العامة المتكاملة واعمال التشطيب والديكورات.  5. .4

التجارية  فيما هو مسموح به قانونا.  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 

لسنه 1982 فى شان  تنظيم اعمال الوكاله التجاريه و سجل المستوردين , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

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

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

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

البحيرة الدور الرضى شارع المعهد الديني ق الروضة -
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59 - السايح لتجارة المعادن شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    

توريد المعادن  تجارة المعادن.   " 4069 ورقم قيد  19759    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.   وذلك دون الخلل  التوريدات العمومية .   " والحديد.   "

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

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 8 ش6 ارض نوفل -السيوف شماعه -ثالث

60 - نايل للخدمات التعليمية شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    

4074 ورقم قيد  19764    مركز عام  عن غرض الشركة هو : إنشاء و إدارة و تشغيل المدارس.  وذلك دون 

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحيرة افلقه البلد -

24 - يونايتد بوليمارز للتجارة والتصنيع United Polymers for trade and manufacturing شركة  

رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    3741 ورقم قيد  19686    مركز 

عام  عن غرض الشركة هو:   " إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع جميع المنتجات البلستيكية و طباعة شنط و 

التوكيلت التجارية )تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى  عموم التجارة  " أكياس البلستيك   "

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  .  

عموم الستيراد و التصدير )تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه  تجارة خامات البلستيك  " "

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   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار  "

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

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

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية الكيلو 

26 بحرى طريق اسكندرية القاهرة الصحراوى - خلف ساحة حاويات  اركاس -

25 - ام ام جى المتحدة للتطوير العقارى  MMG United for Real estate Development شركة  

رأس مالها 2,500,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    3742 ورقم قيد  19687    مركز 

عام  عن غرض الشركة هو:   " الستثمار العقارى و التطوير العقارى    " التنمية العقارية و التسويق 

إقامة القرى السياحية والفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والنشطة المكملة أو المرتبطة  عموم التجارة  " العقارى  "

التوكيلت  ادارة وتشغيل  المولت التجارية   " بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية و ثقافية  "

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 

المقاولت العمومية المتكاملة   .  " الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .  "

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 .  بجهة محافظة السكندرية الدور 

الثالث - شقة 32 -  10 عمارات الشرطة - مدينة الوفاء -
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26 - الدولية جروب للنشاءات ICON GROUP شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   

عموم  12-05-2022 برقم ايداع    3745 ورقم قيد  19688    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   *

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

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

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

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 55ش فيكتور 

عمانويل -امام مول زهران - سموحه

61 - القاسم للهندسة والنشاءات شركة  رأس مالها 12,000,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم 

المقاولت العامة.   " ايداع    4088 ورقم قيد  19767    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

عموم الستيراد والتصدير فيما هو مسموح به قانونا.   تلتزم الشركه باحكام القانون  التوريدات العمومية.   "

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

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

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

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 17 ش منير ابادير -
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27 - برايت سكايز أوتوموتيف  Bright Skies Automotive شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت 

فى   12-05-2022 برقم ايداع    3761 ورقم قيد  19691    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  أنشطة 

تصميم أو تصنيع اللت والمعدات الصناعية وخطوط النتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة  داخل ق72 لسنة 2017  "

إعداد  أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.   - الهيكلة للمصانع, ويشمل ذلك:   -

أعمال  إنتاج المعدات وخطوط النتاج.   - النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.   -

إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد  تصميم وإنتاج البرامج.   - والدارية للمصانع.   "

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

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

تصميم وإنتاج معدات  إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.   " وصورة وبيانات.   -

إنتاج وتطوير  أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.   - الحاسبات اللية:   -

تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الساسية للمعلومات  النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.   "

تنفيذ وإدارة شبكات نقل  أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.   - والتصالت:   -

المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية  التصالت وخدمات النترنت.   " وتداول البيانات.   "

تجارة الجملة و التجزئة للسيارات و  الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  "

اجزائها و المركبات الكهربائية و خطوط انتاجها و بطاريات تخزين الكهرباء وملحقاتها في المناطق النائية و 

إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع السيارات و اجزائها و المركبات الكهربائية و  المجتمعات العمرانية الجديدة  "

خطوط انتاجها و بطاريات تخزين الكهرباء وملحقاتها و تصنيع كل ما سبق لدى الغير   أنشطة خارج ق72 لسنة 

التصدير فما هو مسموح به قانونا و التوكيلت التجارية )تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120  "  2017

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 

إقامة وتشغيل مركز  التوريدات العمومية و التوزيع  فيما هو مسموح به قانونا   " المنظمة لهذا الغرض  .  "

خدمة وصيانة السيارات و اجزائها و المركبات الكهربائية و خطوط انتاجها و بطاريات تخزين الكهرباء 

اعداد التصميمات الهندسية للسيارات و اجزائها و المركبات الكهربائية خطوط انتاجها و  وملحقاتها  "

بطاريات تخزين الكهرباء وملحقاتها  وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

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

الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

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

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية شارع 30 الجديد - متفرع من شارع النبوى المهندس - برج 3 

أبراج بالم سيتى - المندرة -

62 - العلمين للخيوط شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    4090 ورقم 

قيد  19768    مركز عام  عن غرض الشركة هو :- 1- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحبال المجدولة والغير 

المجدولة  والمضفرة  بكافة انواعها والشرائط والمنسوجات والحبال والسلك  المطاطى وخيوط البوليستر 

بجميع انواعها واحجامها وجميع مستلزمات صناعة السجاد الخفيف والمفارش وتنسيل وتشغيل الحبال والوبارة .

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحيرة شارع مضرب التحرير - رشيد -
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28 - مارسيليا السلم Marcelia Al Salam شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

إقامة  12-05-2022 برقم ايداع    3762 ورقم قيد  19692    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

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 المخيمات السياحية على أل يقل مستواها عن ثلثة نجوم ويستثنى من شرط الثلثة النجوم 

بالبندين )أ(, )ب( المشار إليهما المشروعات السياحية المقامة في محافظة الوادي الجديد والمناطق الواعدة خارج 

الدارة والتسويق السياحي للفنادق  نطاق الوادي القديم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.   "

والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية. مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012  بشان شركات 

الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات  الترخيص بها  " إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف 

إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية  ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  "

المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها, وفقا للمعايير الفنية والعلمية المقررة في 

استصلح واستزراع الراضي البور  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الواح الطاقة الشمسية.   " هذا الشأن  "

أو الصحراوية, ومنها:   )أ( استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.   )

ب( استزراع الراضي المستصلحة.   ويشترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

النتاج الحيواني  والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.   "

والداجني والسمكي ومنه.   -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 

إقامة وتشغيل مصنع لنتاج السماد العضوى  التسمين أو اللحوم.   -تربية الخيول.   -المزارع السمكية.  "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور والزيوت والمستحضرات الطبية.   " نشاط صناعة  وإعادة تدويره .  "

السينما ومنها إقامة أو استئجار استوديوهات أو معامل النتاج السينمائي أو دور العرض أو تشغيلها, بما في ذلك 

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت  من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع.  "

الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعهة والمقروءة والمرئية.   وتلتزم الشركة بإفراد  وصورة وبيانات.   "

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام 

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

ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  

وبلئحته التنفيذية.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

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

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة مطروح امام مجلس 

المدينة -الدور الثانى شقة 2 سيوة -

29 - رشيد كونتراكتينج كومبانى Rashid Contracting company RCC شركة  رأس مالها 

500,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    3763 ورقم قيد  19693    مركز عام  عن 

التوريدات العمومية   وذلك دون الخلل  التجارة العامة   " المقاولت العامة  " غرض الشركة هو:   "

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

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحيرة خلف محطة القطار - بجوار المدرسة البتدائية الحديثة    - 

رشيد -
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32 - شركة أبو حته موتورز للمناطق الحرة -ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

15-05-2022 برقم ايداع    3792 ورقم قيد  19702    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  - تخزين وبيع 

الجديد من الصناف التالية : سيارات الركوب ,السيارات النصف نقل ,التريلت, رأس التريلت ,ميكروباص 

جرارات زراعية , مقطورات ,درجات بخارية بأنواعها , وقطع غيار جميع وسائل النقل السابقة.   - تجهيز 

الجديد من سيارات السعاف وسيارات نقل الموتى .  - تخزين وبيع البطاريات والكاوتش والطارات الخاصة 

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

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

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

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية المركز الرئيسي 

لدارة الشركة وموطنها القانوني  وموقع ممارسة النشاط في العنوان التي : المنطقة الحرة العامة  بالسكندرية

33 - ايه ام اس للمواد الغذائية  AMS for food producte شركة  رأس مالها 115,000.000 قيدت فى   

تجارة و  16-05-2022 برقم ايداع    3799 ورقم قيد  19703    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  "

تعبئة التمور و العجوة و العشاب يدويا    وذلك دون الخلل بأحكام  توزيع التمور و العجوة و العشاب  "

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

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

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن 

تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية عمارة 3 المبنى 

الجديد - الدور الرضى - عمارات القوات المسلحة بالنفوشى - حى

34 - هديتكم للخدمات الهندسية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    

مركز صيانه متنقل لتقديم خدمات الصيانة  3800 ورقم قيد  19704    مركز عام  عن غرض الشركة هو :   

التوريدات الصناعية  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح  المتنقله لللت والمعدات الصناعية   

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة السكندرية ش ورشة الرخام خلف كافيتريا مصر -

35 - العربية للمغات Arabian Moghat شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-16 

تجارة و بيع المغات    برقم ايداع    3806 ورقم قيد  19706    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  "

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

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

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

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

مول عجمى ستار - محل S151 - العجمى -

36 - مزارع اللورد للتنمية الزراعية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  ايداع    3813 ورقم قيد  19707    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   

استصلح وتجهيز  وتعبئة سيلج الذرة ومركزات ومكملت وإضافات العلف والمحضرات العلفية   

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

الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة في 

تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت أو  الستزراع وليس الري بطريق الغمر.    

اللبان أو التسمين أو اللحوم.     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

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

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

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

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية رقم 2 الكائن بالكيلو 54 طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي - 

مدخل قرية أبو مسعود - 

ثان
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37 - ترافيلرز للتسويق السياحى Travellers شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   2022-05-16 

برقم ايداع    3817 ورقم قيد  19708    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  أنشطة داخل ق 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 شروط و اجراءات  الترخيص بها  - 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.   - إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجو لف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو 

المرتبطة بها  - السياحه العلجيه للمرضى وذلك بتنظيم اجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبيه 

والعلجية وغيرها مما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة.  

إقامة وتنظيم المعارض  التسويق اللكترونى عبر النترنت.   - أنشطة خارج  ق 72 لسنة 2017:  -

والمؤتمرات والحفلت العامة  )عدا السياحية( بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده  -

تصميم وانشاء المواقع اللكترونية.   وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع 

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

قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.  وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحيرة حى الصاوى هندى بجوار الموقف الجديد خلف مدرسة 

الصناعة الدور الول علوى -شقة 1 -

38 - كيور اليكس ميديكال  Cure Alex medical شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

عموم  16-05-2022 برقم ايداع    3822 ورقم قيد  19709    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

إدارة و تجهيز المستشفيات  )تلتزم الشركة باخطار المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدأ  التجارة   "

توريد الجهزة و  إدارة الصيدليات   " نشاطها حتى يتسنى للمجالس الطبية المتخصصة اعمال شئونها (  "

التوكيلت التجارية )تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه  المستلزمات و المستحضرات الطبية   "

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 طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية شقة 10 أ - عمارة 

رقم 456 أ - طريق الحرية - رشدى -

39 - الصحة فارما شركة  رأس مالها 350,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    3823 ورقم 

تجارة و توزيع الدوية و المستلزمات الطبية  قيد  19710    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

إدارة المستشفيات )تلتزم الشركة باخطار المجالس الطبية  للمستشفيات و الصيدليات و المراكز الطبية   "

إدارة  المتخصصة فور قيامها ببدأ نشاطها حتى يتسنى للمجالس الطبية المتخصصة اعمال شئونها (  "

توريد الجهزة و المستلزمات و المستحضرات الطبية   وذلك دون الخلل  الصيدليات و المراكز الطبية   "

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

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحيرة شارع بورسعيد - حى طلعت حرب - كفر الدوار -
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41 - كود بلو لحلول العمال  Code blue business solutions شركة  رأس مالها 10,000.000 

قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    3838 ورقم قيد  19712    مركز عام  عن غرض الشركة هو -   "

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.   " "

التسويق  أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  " وبالوسائل اللكترونية.  "

اقامة و تشغيل و ادارة  مركز لعداد و تنمية و تدريب  الموارد البشرية.   اللكتروني عبر النترنت   "

وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , 

وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات 

والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

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

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

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

السكندرية الدور الثامن  -  696 طريق الحرية - لوران -

 HDCOP For Engineering Works And Supplies   42 - هدكوب للعمال الهندسية والتوريدات

شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    3839 ورقم قيد  19713    

التجارة العامة  التوريدات العمومية.   " المقاولت العامة.   " مركز عام  عن غرض الشركة هو:  "

التوكيلت التجارية. تلتزم الشركه  التصدير فيما هومسموح به قانونا  " والتوزيع فيما هومسموح به قانونا.   "

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 

تقديم الستشارات وعلى الخص الستشارات الهندسية )فيما  يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .  "

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

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

مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(   وذلك دون 

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

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

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

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

شقة 53 الكائنة بالدور الخامس - برج اليمان  - الكائن بشارع القاسم المتفرع من شارع مدرسة القدس ميامى 

الجديدة  -

43 - استيل فاب Steel FAB شركة  رأس مالها 12,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    

تصنيع هياكل معدنية لدى الغير    3882 ورقم قيد  19727    مركز عام  عن غرض الشركة هو :   

مقاولت عامة  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

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

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية ش 25 

ت 10 عقار رقم 7 شقه رقم 4 أكتوبر - شاطئ النخيل -
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44 - الريفيرا اليكس للستثمار السياحي شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم 

إدارة واستغلل المنشآت والقرى  ايداع    3883 ورقم قيد  19728    مركز عام  عن غرض الشركة هو :   

اقامة و تشغيل و ادارة  السياحية والشواطىء وقاعات الفراح والكازينوهات )فيما عدا الدارة الفندقية(   

المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم جميع أنواع المأكولت و 

انشاء و ادارة الملهى الترفيهية للطفال    التيك اواى وبيع الفريسكا و الحلويات و المأكولت البحرية   

التوريدات وعلى الخص توريد  التجارة العامة بما فيها تجارة الخردة )فيما هو مسموح به قانونا(    

إدارة واستغلل مواقف انتظار  تجهيز الشواطئ باللعاب المائية ومستلزماتها    الوجبات الغذائية الجاهزة    

السيارات والجراجات     إدارة الموتيلت والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية 

التوكيلت التجارية.    عموم المقاولت والتوريدات    ورياضية وتجارية و ثقافية )فما عدا الدارة الفندقية    

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 طبقا  لحكام 

القانون .  بجهة محافظة السكندرية ش البكباشى محمود العيسوى - ميامى - سيدى يشر -

Tadawy .Co. For Medical Supplies and  45 - تداويكو للمستلزمات الطبية والدوية

Medicines شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    3884 ورقم قيد  

إدارة الصيدليات    اقامة و ادارة وتشغيل المستشفيات    19729    مركز عام  عن غرض الشركة هو :   

بيع وتوزيع وتسويق وتجارة الدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات والمستحضرات الطبية واللت الطبيه 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات  والصيدلية ومنتجات العناية الشخصيه   

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

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب 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 طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

السكندرية الوحده 203 الدور الثانى علوى نموذج رقم 13 العقار 656 )تنظيم 191 أ ( طريق الحرية - 

جناكليس - اول

46 - تراست لتوزيع الملبس  الجاهزه والحذية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-17 

توزيع الملبس الجاهزه   برقم ايداع    3885 ورقم قيد  19730    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

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

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

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

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية بالدور الرضى 

شارع الكوخ العصافره بحرى -ثانى

47 - تقنيات المياه المتجددة للمقاولت العامة شركة  رأس مالها 95,000.000 قيدت فى   2022-05-17 

برقم ايداع    3886 ورقم قيد  19731    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   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 طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 23 ش زيدان -محرم بك- الدور 

الرابع -
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48 - دجلة لستزراع واستصلح الراضى شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2022-05-17 

برقم ايداع    3888 ورقم قيد  19733    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  نشاط داخل ق 72 لسنة 

استصلح واستزراع الراضي البور أو الصحراوية, ومنها:   )أ( استصلح وتجهيز الراضي  o    : 2017

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.   )ب( استزراع الراضي المستصلحة.   ويشترط في الحالتين 

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

عموم التصدير فيما هو مسموح به قانونا.    وليس الري بطريق الغمر  نشاط خارج  ق 72 لسنة 2017 :    "

وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , 

وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات 

والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.  وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية , 

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

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

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

البحيرة عقار رقم 164 حى أول -مدينة النوبارية -

Amaz Digital Marketing and Web/Apps  49 - اماز للتسويق الرقمي والبرمجة

Development شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    3912 ورقم 

تصميم وإنتاج البرامج :    قيد  19738    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  أنشطة داخل ق )72(:  "

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.    

أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم  تصميم وإنتاج معدات الحاسبات اللية:     وبالوسائل اللكترونية  "

تصميم وتنفيذ  إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.   " الحاسبات بمختلف أنواعها.    

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

إقامة أو إدارة  التصالت وخدمات النترنت.   " البيانات.   تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.   "

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

مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل  من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون.   "

إنشاء  التنمية, والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.   "

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات  وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   "

والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.   " حاضنات العمال التكنولوجية 

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى  ودعم ريادة العمال.   "

إنشاء أو  إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.   " رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني.  "

التسويق  إنشاء الجامعات.  أنشطة خارج ق )72(:  " إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني.   "

اقامة و  انشاء وتشغيل وإدارة المواقع اللكترونية الخاصة بالشركة وغيرها  " اللكتروني عبر النترنت  "

تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق  تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب  الموارد البشرية.  "

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 بإفراد حسابات مالية 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا 

الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع 

عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به  وبلئحته التنفيذية.  وذلك 

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية عمارة شركة الكهرباء الشارع 

الرئيسى - البيطاش -  - الدخيله - العجمى -
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50 - الجنة للستثمار الزراعى والحيوانى شركة  رأس مالها 4,000,000.000 قيدت فى   2022-05-18 

تربية جميع أنواع  برقم ايداع    3924 ورقم قيد  19739    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  1.

تربية جميع أنواع الدواجن  الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .   2.

استصلح  والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ  أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .   3.

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

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

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

مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008  وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح 

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

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

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

القانون  بجهة محافظة السكندرية 2 شارع أبراج جرين تاورز -سموحه -

51 - الكوثر للنشاءات العامة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    

التوريدات  المقاولت العامة.   " 3941 ورقم قيد  19744    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات  مقاولت العمال الكهربائية والميكانيكية والصحية.  " العمومية  "

اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات  تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها   "

انشاء الطرق  مقاولت رصف الطرق   " الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلتها  "

اعداد  مقاولت تركيب  المنشآت المعدنية.  " الحرة و السريعة و الرئيسية و ادارتها و استغللها و صيانتها.  "

التصميمات 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 طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 12 ش 

مسجد سيدى بشر بحرى -

52 - نيوم اكويا للستثمار السياحي Neom Akoya Tourism Investment شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    3989 ورقم قيد  19745    مركز عام  عن غرض 

إقامة وتشغيل الفنادق, الثابتة ويخوت السفاري, والموتيلت, والشقق والجنحة الفندقية, والقرى  الشركة هو :   

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 

المخيمات السياحية على أل يقل مستواها عن ثلثة نجوم ويستثنى من  المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع.    

شرط الثلثة النجوم بالبندين )أ(, )ب( المشار إليهما المشروعات السياحية المقامة في محافظة الوادي الجديد 

إقامة  والمناطق الواعدة خارج نطاق الوادي القديم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.    

السياحة  وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.    

العلجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية, وغيرها مما 

السياحة البيئية,  يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة.    

وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية, ومواقع مشاهدة الطيور والشعاب المرجانية وغيرها من النظم البيئية المتميزة.   

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 10 ش المشير احمد إسماعيل - 

برج وايت بلزا -
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53 - نورسينو هوم ديكور Noursino Home Decor شركة  رأس مالها 1,500,000.000 قيدت فى   

تجارة و  19-05-2022 برقم ايداع    3990 ورقم قيد  19746    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و تجميع كافة أنواع  بيع و توزيع كافة أنواع الثاث و مستلزمات الديكور  "

القيام بكافة اعمال تصميمات  الثاث و مستلزمات الديكور و الكسسوارات و تصنيع ما سبق لدى الغير   "

اعداد التصميمات الداخلية والقيام بأعمال التشطيبات  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين  الديكور و الثاث  "

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

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

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية قرية ابيس العاشرة - حوض بحيرة مريوط خارج الزمام  - نمرة 8 

- بجزء 7 - حوشة 10 -

54 - أرجيكت للستثمارات FOR INVESTMENT  R.JECKT شركة  رأس مالها 19,000.000 

قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    4011 ورقم قيد  19750    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

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 

التجارة العامة  لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .  "

التوريدات العمومية.   " حق استغلل العلمات التجارية ) الفرنشايز (   والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.   "

تقديم  اعداد دراسات الجدوى والبحاث العلمية.   " المقاولت العامة والمتخصصة والتصميمات الهندسية  " "

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 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  واستزراع  o   )التنفيذية

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

والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار 

o  2008 رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه

إقامة المزارع السمكية  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

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

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 11ش 

احمد علم متفرع من ش ابوقير - سبورتنج -

55 - ميديا لوكس للدعايا والعلن شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    

الدعايه و العلن بكافة الوسائل المسموعه  4012 ورقم قيد  19751    مركز عام  عن غرض الشركة هو :   

إقامة وتنظيم المعارض و المؤتمرات بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض  و المقرؤه و المرئيه   

على حده )فيما عدا المعارض السياحيه(  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

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

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

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

السكندرية 7 ش بورسعيد - الشاطبى -
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56 - اليكس ترانسفيوجن سيرفس Alex transfusion service شركة  رأس مالها 1,000,000.000 

قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    4047 ورقم قيد  19756    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

اقامة و تشغيل و إدارة المستشفيات المتخصصة او المتكاملة او العامة و ما تتضمنه من انشطة علجية أو 

توريد و الصيانة المتنقلة للجهزة الطبية  " إقامة و تشغيل مراكز طبية متخصصة    " طبية و بنوك الدم  "

اقامة و تشغيل وإدارة معامل التحاليل الطبية  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

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

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

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

السكندرية 25 شارع فوزى معاذ - سموحة -

57 - ام كى اس لدارة المطاعم والمنشآت السياحية MKS شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

-اقامة و  22-05-2022 برقم ايداع    4057 ورقم قيد  19757    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و المأكولت و التيك 

التوريدات العمومية.    توريد المواد الغذائية والمشروبات للمطاعم والكافيهات والفنادق والموتيلت.   " 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 طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية الشقة رقم 603 بالدور السادس 

بالعقار الكائن 14 ميدان 15 مايو سموحه -

63 - الصاوى  لعموم التوريدات شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    

إدارة الجراجات واستغلل ساحات  4107 ورقم قيد  19770    مركز عام  عن غرض الشركة هو :    

و إدارة و تشغيل المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم  عموم التوريدات    النتظار  والنشطة المكملة لها   

جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( و 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 طبقا  لحكام 

القانون .  بجهة محافظة السكندرية 66 ش بورسعيد - كامب شيزار -

64 - المذاق التركى للمطاعم شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    

اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و  4108 ورقم قيد  19771    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

عموم  الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و المأكولت و التيك اواى و الحلويات  "

التصدير 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 

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية رقم 101 - الكائن أبراج الوليد

65 - وهبة هوسبتاليتى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    4131 

إقامة و تشغيل وحدات الطعام المتنقلة   وذلك دون  ورقم قيد  19775    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  "

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

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

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

أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 8 

شارع ابن الجراح - كيلوباترا -
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66 - أي تى ولف للبرمجيات IT Wolf for Software Development شركة  رأس مالها 

55,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    4132 ورقم قيد  19776    مركز عام  عن غرض 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.    الشركة هو:  "

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها  "

إدخال  إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.   " والتدريب عليها.   "

البيانات على الحاسبات وبالوسائل 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 

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

طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة السكندرية نهاية كوبرى 14 مايو عمارة سوليتير الدور 8 -سموحه-

78 - ريو لعموم التصدير Rio for export شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2022-05-24 

عموم التصدير  وذلك  برقم ايداع    4172 ورقم قيد  19789    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 81 تقاطع خالد بن الوليد  

مع شارع مسجد سيدى بشر - خلف بنزينة التعاون -

79 - هاوس اند تابل دوت ستور للتجارة اللكترونية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

التجارة  25-05-2022 برقم ايداع    4213 ورقم قيد  19795    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  "

تجارة الدوات المنزلية و المفروشات و الكسسوارات و الهدايا   وذلك دون  اللكترونية عبر النترنت   "

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

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

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

أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 15 

شارع على رياض - لوران -

67 - أول فيت لتجارة وتوزيع وتصنيع الدوية والعلف البيطرية 

All Vet For The Trade Distribution and Manufacture of Medicines an شركة  رأس 

مالها 50,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    4133 ورقم قيد  19777    مركز عام  عن 

تجارة وتوزيع الدوية واللقاحات والعلف البيطرية وتصنيع وتعبئة وتغليف جميع ما  غرض الشركة هو:  "

تجارة وتوزيع المكملت الغذائية والمستلزمات الطبية والمبيدات والعطور وتصنيع وتعبئة  سبق لدى الغير.   "

التوكيلت التجارية. تلتزم  عموم التصدير فيما هو مسموح به قانونا.   " وتغليف كل ما سبق لدى الغير.   "

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 

إدارة  وقامة وتشغيلمخازن و مستودعات  الدوية  وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .  "

تجارة وتوزيع المستلزمات  والمستلزمات الطبية واللقاحات الدوائية )ماعدا مخازن الكيماويات الخطرة(  "

البلستيكية للمزارع وتصنيع وتعبئة وتغليف ما سبق لدى الغير.    إدارة ل مركز طبى متخصص في الطب 

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

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

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

تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة 

محافظة السكندرية اول شارع الصفا - طريق اسكندرية مطروح -
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68 - دايموند اليكس للمقاولت شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    

التوريدات العمومية    المقولت العامة   " 4134 ورقم قيد  19778    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية شارع 120 متفرع من شارع 

رضوان - الهانوفيل -

69 - تقنيات المياه والطاقة شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    

عموم  مقاولت كهربائية وميكانيكية    4135 ورقم قيد  19779    مركز عام  عن غرض الشركة هو :   

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 

توريد وتركيب محطات تحلية مياه  الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .   

اقامة او تشغيل وادارة وصيانة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها  الشرب   

اقامة او تشغيل وادارة وصيانة  ومعالجتها وتدويرها وفقا للمعايير الفنية والعلمية المقررة بهذا الشأن   

اقامة او تشغيل مصنع لصناعة  محطات الصرف الصحي او الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها   

المعدات واللت الكهربائية والصناعات الكهربائية وتشمل اللوحات الكهربائية ولوحات التحكم والتزامن 

اقامة او تشغيل مصنع للصناعات اللكترونية والجهزة  والتحويل التوماتيكي وضبط معامل القدرة    

اقامة او تشغيل مصنع لتصنيع  والنظمة الصناعية وأنظمة الطاقة المتجددة وتقنبات الذكاء الصطناعي   

توريد كيماويات معالجة المياه بانواعها  كيماويات معالجة المياه بانواعها وغليات المياه والبخار بانواعها   

وغليات المياه والبخار بانواعها   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

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

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

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

السكندرية 140 ش الفنان محمد عثمان برج اليمان الدور العاشر شقه رقم 1002 -

70 - النجار جروب للتصدير    El Nagar Group شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

التصدير  24-05-2022 برقم ايداع    4136 ورقم قيد  19780    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

التوريدات العمومية.    التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.   " 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  .  وذلك دون الخلل 

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

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحيرة ملك محمد نصر السيد عطيه صبح امام شركة الكهرباء - 

قرية المعدية  -

Page 33 of 164 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

71 - واى كير للخدمات الطبية  Y Care medical services شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

تجهيز  24-05-2022 برقم ايداع    4160 ورقم قيد  19781    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  "

المنشأت الطبية  وإدارة المستشفيات والمراكز الطبية ))تلتزم الشركة باخطار المجالس الطبية المتخصصة فور 

تأجير السيارات عدا التأجير  قيامها ببدأ نشاطها حتى يتسنى للمجالس الطبية المتخصصة اعمال شئونها (  "

تقديم خدمات الرعاية الطبية للمرضى و كبار السن و ذوى الحتياجات الخاصة بالمنازل    التمويلي و الليموزين  "

إقامة و تنظيم  المؤتمرات  وذلك دون  تقديم خدمات الرعاية الصحية  " توريد المستلزمات الطبية   " "

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

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

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

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

14 خلف مستشفى الصدر - امام الصرف الصحى - دمنهور -

72 - كليول فاشون KLEOLA Fashion شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-24 

تجارة الجملة والتجزئة  برقم ايداع    4161 ورقم قيد  19782    مركز عام  عن غرض الشركة هو :   

التسويق  تصدير الملبس الجاهزة والقمشة الخام    بيع وتسويق الملبس الجاهزة    للملبس الجاهزة   

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

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

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

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 25 ش سوريا - 

رشدى -

73 - بامبو لمستلزمات الطفل Pamboo شركة  رأس مالها 90,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم 

بيع مستلزمات الطفل   وذلك  ايداع    4167 ورقم قيد  19784    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحيرة الدور الرضى بالعقار 3/14 - بجوار 

مدرسة الحدائق العدادية بنين - كفر الدوار -

74 - شمال افريقيا للكيماويات شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    

إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة السمدة  4168 ورقم قيد  19785    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

تجارة السمدة والكيماويات.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات  والكيماويات.   "

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

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

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

البحيرة طريق السكندرية الصحراوى شرق ك 57الدواجن علم المرقب- أبو المطامير-

 MONTAZAH WATER SPORTS 75 - عمرو أسامة حسن ابوالسعود - المنتزه للرياضات المائية

شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    4169 ورقم قيد  19786    

إدارة و تملك القرى  تجهيز الشواطئ باللعاب المائية ومستلزماتها  " مركز عام  عن غرض الشركة هو:  "

السياحية والفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية 

وتجارية و ثقافية )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012  بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و 

اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ) اجراءات  الترخيص بها(  "

تملك وإدارة الوحدات البحرية   وذلك دون الخلل بأحكام  عدا الكحولية( و المأكولت و التيك اواى .  "

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

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

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن 

تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 661طريق 

الحرية - جناكليس -
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76 - اس سى تى إيجيبت لصناعة الدوية ومستحضرات التجميل شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

إقامة  24-05-2022 برقم ايداع    4170 ورقم قيد  19787    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  "

وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والمستلزمات الطبية والعطور 

ومستخلصات العشاب وتصنيع كل ما سبق لدى الغير.   وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها 

في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.  وذلك دون 

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

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

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

بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية مارة هاى كلس 2 شارع مصانع عزة مع كمال الدين 

صلح -

77 - دبليو اس لتكنولوجيا المستقبلW.S Future Technology شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت 

فى   24-05-2022 برقم ايداع    4171 ورقم قيد  19788    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  أنشطة 

)أ( أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات  داخل ق 72 لسنة 2017  :  "  تصميم وإنتاج البرامج:  "

)ب( أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد  وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.   "

)جـ( إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره  البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.   "

تصميم  )د( إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  " المختلفة من صوت وصورة وبيانات.   "

)أ( أعمال التوصيف والتصميم لشبكات  وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الساسية للمعلومات والتصالت:   "

)ب( تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.   أنشطة خارج ق 72 لسنة 2017   ونقل وتداول البيانات.   "

توزيع  وتركيب أنظمة البيوت الذكية ))smart houses  وأنظمة كاميرات المراقبة والبوابات اللكترونية  "  :

وأنظمة  انذار الحريق.   وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز 

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

المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.   وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح 

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة السكندرية 60 شارع امتداد اديب معقد -

80 - فانتستيك سيرفسيس مصر Fantastic Services Egypt شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

إقامة  فى   26-05-2022 برقم ايداع    4262 ورقم قيد  19800    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

وتشغيل مراكز التصالت )كول 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 طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

السكندرية مكتب رقم 1 - الواقع في 8 شارع إسماعيل عيد )زهرة سابقا( - سبورتنج   -
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81 - ميجا مايندزتيك للتدريب Mega Minds tech شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

تقديم  26-05-2022 برقم ايداع    4265 ورقم قيد  19801    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  "

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 

اقامة و تشغيل و ادارة  مركز لعداد و تنمية و تدريب  الموارد البشرية.   وذلك دون الخلل  التنفيذية(   "

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

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

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن 

تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية برج ريتاج - شقة 

103 -  7 ش جناكليس -

82 - فوديز إى جى لدارة و تشغيل المطاعم و الكافيتريات  Foodies Eg شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    4289 ورقم قيد  19803    مركز عام  عن 

اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا  غرض الشركة هو:   "

الكحولية( و 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 طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

السكندرية شقة رقم 1 - الدور الرضى - شارع النقطة - عمارة خوفو -  العجمى - البيطاش  -

83 - جلوبال صوريسكو انترناشيونال شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم 

توريد أدوات الرفع و الحفر و  ايداع    4290 ورقم قيد  19804    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

النتاج البترولية و غير البترولية من السلك البحرية و غيرها من السلنجات و القماش و كافه العمال الحديدة   

عموم 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  

توريدات بحرية عامة  " غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .  "

خدمات الفحص و الصيانة المتنقلة ل أدوات الرفع و الحفر   وذلك دون الخلل بأحكام  توريدات عامة  "

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

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية طريق القاهرة السكندرية الصحراوى و الكيلو 77 ش 

نجع العارجى - خلف محطة بنزين موبيل - اول

84 - عباد الرحمن كير Ebad ALrahman care شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

تقديم  29-05-2022 برقم ايداع    4320 ورقم قيد  19806    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

تقديم خدمات الرعاية  خدمات الرعاية الطبية للمرضى و كبار السن و ذوى الحتياجات الخاصة بالمنازل   "

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 طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية الكينج مريوط - شارع 

قرطبة من جمعية البحر المتوسط
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85 - فيلينا للتجارة PHILINA شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    

التوريدات العمومية    التجارة العامة   4342 ورقم قيد  19810    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  

التوكيلت التجارية )تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه  وكلء بالعمولة   عموم التصدير  

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 الخارج. كما يجوز لها أن 

تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة 

محافظة السكندرية 11 شارع عباس العقاد )البوسته القديمه سابقا( - الدور الثالث - )شقة  6 (- قسم

86 - ايفل للتحصيل والتوريدات Eiffel Collection شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

تقديم  29-05-2022 برقم ايداع    4349 ورقم قيد  19814    مركز عام  عن غرض الشركة هو :   

عموم التوريدات  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح  خدمات تحصيل الديون )فيما عدا التخصيم(   

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة السكندرية ش 3 متفرع من ش 9 - العوايد - ثان

87 - بتروليكس Petrolex شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط وتعبئة  4350 ورقم قيد  19815    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  "

زيوت المحركات والسيارات.  وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

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

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية شقة 26 

الدور الثانى -عمارة عين جالوت - ش اديب معقد -السيوف شماعة -

88 - بوتيتو تايم Potato Time شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    

اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و  4372 ورقم قيد  19819    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

إقامة و تشغيل  الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و المأكولت و التيك اواى   "

وحدات الطعام المتنقلة   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

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

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 24 ش 

عبدالسلم عارف - سابا باشا - اول
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89 - بيتش جارد لمراكز الغوص والنقاذ Beach Gard شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

إقامة  30-05-2022 برقم ايداع    4377 ورقم قيد  19822    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  "

استصلح  وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها   "

استزراع الراضي المستصلحة.    وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .   "

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

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

تربية جميع أنواع الحيوانات,  2007 و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008  "

تقديم خدمات النقاذ على الشواطئ و  سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  "

التوريدات العمومية    وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز  المقاولت العمومية  " أماكن السباحة   "

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط 

حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.   وذلك دون 

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية لدارة الشركة : الحى السكنى 

الول - عمائر المستثمرين  - امام مدرسة حسن عباس  - برج العرب الجديدة  -

90 - هوت أند كول لتجارة التكييف Hot and Cool شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

تجارة  30-05-2022 برقم ايداع    4389 ورقم قيد  19826    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

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

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

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

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية شقة رقم 10 بالدور 

الثانى علوى - بالعقاررقم 178 - طريق الحرية - البراهيمية -

91 - واحة فودز للصناعات الغذائية شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    

إقامة و تشغيل مصنع لتعبئة و تغليف  4391 ورقم قيد  19828    مركز عام  عن غرض الشركة هو -   "

المواد الغذائية وتجميدها   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

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

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 2 قرية 

الكرنك  - النهضة - خلف مدرسة إبراهيم خضر - اول

92 - جو بايكى Go Biky شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    4428 

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات    ورقم قيد  19836    مركز عام  عن غرض الشركة هو -   

تأجير الدراجات فما عدا التأجير التمويلى   وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية  وتشغيلها والتدريب عليها.  

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا 

الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , 

مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.   

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية شارع جزارة كفر عبده - بجوار 

سوبر ماركت مناع - ق ابيس 2 خلف المطافى - ابيس الثانية -
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93 - النجمة الذهبية للحاق العمالة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    

4435 ورقم قيد  19839    مركز عام  عن غرض الشركة هو : الحاق العماله المصرية للعمل بالداخل 

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

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

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

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية ش عبدا عزت - السيوف 

- برج الصدقاء -
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فروع الشركات

1 - فروستى فودز للتصدير Frosty Foods   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    3565 ورقم قيد   

تصنيع وتعبئه وتغليف  عموم التصدير والتوكيلت التجارية  2- 6627   فرعى  عن غرض الشركة :    1-

وتجميد حاصلت زراعية لدى الغير  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 .  بجهة 

محافظة السكندرية وموقع ممارسة النشاط الصناعى :- القطعتين ) 15 , 16 ( بلوك )3( المنطقة الصناعية 

الرابعة - مدينة برج العرب الجديدة  -

2 - بلبن لمنتجات اللبان Belabn   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    3580 ورقم قيد   16678   

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة و تغليف منتجات اللبان و  فرعى  عن غرض الشركة بعد التعديل هو:   1 

بيع منتجات اللبان و  الجيلتى و العصائر و المشروبات)عدا الكحولية(  و المأكولت الجاهزة و الحلويات    2 

الجيلتى و العصائر و المشروبات)عدا الكحولية(  و المأكولت الجاهزة و الحلويات     . 3   تجهيز وطهى وبيع 

الماكولت والتيك اواى.  4  بيع اللبان والجبن بانواعها والبقالة . .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية اضافه موقع ممارسة النشاط  الثالث الكائن فى  فرع 

انتاج  المصنع الكائن بناحية  القرية الرابعة الناصرية بالمدخل الول شارع بطل السلم ) عمارة سموحه فيو  -

قسم ثان

3 - بلبن لمنتجات اللبان Belabn   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    3582 ورقم قيد   16678   

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة و تغليف منتجات اللبان و  فرعى  عن غرض الشركة بعد التعديل هو:   1 

بيع منتجات اللبان و  الجيلتى و العصائر و المشروبات)عدا الكحولية(  و المأكولت الجاهزة و الحلويات    2 

الجيلتى و العصائر و المشروبات)عدا الكحولية(  و المأكولت الجاهزة و الحلويات     . 3   تجهيز وطهى وبيع 

الماكولت والتيك اواى.  4  بيع اللبان والجبن بانواعها والبقالة . .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة الكائن فى المحل المعطى له رقم 4

الكائن بالدور الرضى  بالعقار  الكائن شارع اسكندرية  مطروح  الرئيسى  مع شارع  ريديمبكس  قسم

4 - بلبن لمنتجات اللبان Belabn   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    3584 ورقم قيد   16678   

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة و تغليف منتجات اللبان و  فرعى  عن غرض الشركة بعد التعديل هو:   1 

بيع منتجات اللبان و  الجيلتى و العصائر و المشروبات)عدا الكحولية(  و المأكولت الجاهزة و الحلويات    2 

الجيلتى و العصائر و المشروبات)عدا الكحولية(  و المأكولت الجاهزة و الحلويات     . 3   تجهيز وطهى وبيع 

الماكولت والتيك اواى.  4  بيع اللبان والجبن بانواعها والبقالة . .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحيرة اضافه فرع للشركة الكائن فى  الدور الرضى  بالعقار 

الكائن بتنظيم  شارع  عبد السلم  الشاذلى  او توزبير  قسم  قرطاسة  -
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5 - سكاى للضيافة   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    3593 ورقم قيد   19655   فرعى  عن غرض 

الشركة : ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافتيريات والمحلت التجارية . تقديم وتجهيز وتوريد وتوزيع أنواع 

المشروبات ) عدا الكحولية ( وجميع أنواع المأكولت والوجبات المطهية أو النصف مطهية أو المعدة للطهي . 

التوكيلت التجارية . تلتزم الشركة باحكام 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. استغلل العلمات التجارية ) الفرانشيز 

( . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

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

الجيزة مبنى بارك ستريت - قطعة 17 - محور كريزى ووتر - الحى الول - الشيخ زايد - 6 اكتوبر -

6 - سكاى للضيافة   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    3593 ورقم قيد   19655   فرعى  عن غرض 

الشركة : ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافتيريات والمحلت التجارية . تقديم وتجهيز وتوريد وتوزيع أنواع 

المشروبات ) عدا الكحولية ( وجميع أنواع المأكولت والوجبات المطهية أو النصف مطهية أو المعدة للطهي . 

التوكيلت التجارية . تلتزم الشركة باحكام 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. استغلل العلمات التجارية ) الفرانشيز 

( . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

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

مطروح افتتاح فرع : الوحدة رقم CB5-02 -مارينا - مراسى - سيدى عبدالرحمن - طريق اسكندرية مطروح - 

)Le Flandrin الكيلو 125 )مطعم لوفلرندرين

7 - سكاى للضيافة   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    3594 ورقم قيد   19655   فرعى  عن غرض 

الشركة : ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافتيريات والمحلت التجارية . تقديم وتجهيز وتوريد وتوزيع أنواع 

المشروبات ) عدا الكحولية ( وجميع أنواع المأكولت والوجبات المطهية أو النصف مطهية أو المعدة للطهي . 

التوكيلت التجارية . تلتزم الشركة باحكام 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. استغلل العلمات التجارية ) الفرانشيز 

( . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

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

الجيزة مبنى بارك ستريت - قطعة 17 - محور كريزى ووتر - الحى الول - الشيخ زايد - 6 اكتوبر -

21 - معامل رويال لب   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    3687 ورقم قيد   12593   فرعى  عن 

غرض الشركه هو   اقامة وتشغيل معامل للتحاليل الطبيه واقامة وتشيغيل مركز طبى للشعة مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص الزمه لممارسة هذه النشطه   ويجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة اوتشترك 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 5 شارع الطحاوى - 

ناصية شارع اليعقوبى - منشية البكرى -
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8 - سكاى للضيافة   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    3594 ورقم قيد   19655   فرعى  عن غرض 

الشركة : ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافتيريات والمحلت التجارية . تقديم وتجهيز وتوريد وتوزيع أنواع 

المشروبات ) عدا الكحولية ( وجميع أنواع المأكولت والوجبات المطهية أو النصف مطهية أو المعدة للطهي . 

التوكيلت التجارية . تلتزم الشركة باحكام 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. استغلل العلمات التجارية ) الفرانشيز 

( . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

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

مطروح افتتاح فرع : افتتاح فرع : الوحدتين رقما CB5-04/ CB5-05 - مارينا - مراسى - سيدى عبدالرحمن 

)Mounai طريق اسكندرية مطروح - الكيلو 125 )مطعم موناى -

9 - سكاى للضيافة   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    3595 ورقم قيد   19655   فرعى  عن غرض 

الشركة : ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافتيريات والمحلت التجارية . تقديم وتجهيز وتوريد وتوزيع أنواع 

المشروبات ) عدا الكحولية ( وجميع أنواع المأكولت والوجبات المطهية أو النصف مطهية أو المعدة للطهي . 

التوكيلت التجارية . تلتزم الشركة باحكام 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. استغلل العلمات التجارية ) الفرانشيز 

( . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

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

الجيزة مبنى بارك ستريت - قطعة 17 - محور كريزى ووتر - الحى الول - الشيخ زايد - 6 اكتوبر -

10 - سكاى للضيافة   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    3595 ورقم قيد   19655   فرعى  عن غرض 

الشركة : ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافتيريات والمحلت التجارية . تقديم وتجهيز وتوريد وتوزيع أنواع 

المشروبات ) عدا الكحولية ( وجميع أنواع المأكولت والوجبات المطهية أو النصف مطهية أو المعدة للطهي . 

التوكيلت التجارية . تلتزم الشركة باحكام 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. استغلل العلمات التجارية ) الفرانشيز 

( . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

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

مطروح افتتاح فرع : الوحدة رقم cb3-01 - مارينا - مراسى - سيدى عبدالرحمن - طريق اسكندرية مطروح - 

) NI الكيلو 125 - مطروح ) مطعم نى

11 - سندوتش بضمير   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    3618 ورقم قيد   19230   فرعى  عن 

غرض الشركة هو : اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا 

الكحولية( و 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 طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

السكندرية اضافه فرع للشركة الكائن فى برج ايوب بركه شارع جميلة بوحريد السيوف  - اول
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12 - قنوات للتجارة والتوزيع   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    3601 ورقم قيد   19656   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 54 أ امتداد رمسيس -

13 - قنوات للتجارة والتوزيع   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    3601 ورقم قيد   19656   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 السكندرية محل بالعقار رقم 13 شارع القبال - ناصيه شارع القبال مع شارع 

عبد الجليل سعد - لوران - قسم الرمل اول - السكندرية

14 - صناع الحياة   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    3615 ورقم قيد   19661   فرعى  عن  o 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   وذلك دون الخلل 

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

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

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

لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة شقة بالدور الول - عقار رقم 1 - شارع الشيمي - البدرشين -

15 - صناع الحياة   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    3615 ورقم قيد   19661   فرعى  عن  o 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   وذلك دون الخلل 

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

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

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

لحكام القانون  بجهة محافظة البحيرة 0
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16 - أفالون للتجارة والستثمار شركة ذات مسئولية محدودة   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    3638 

ورقم قيد   5482   فرعى  عن غرض الشركة هو :

1 تربية جميع أنواع الحيوانات   سواء كان ذلك لنتاج السللت أواللبان أو التسمين أو اللحوم.

      2 أستصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.

                  3 استزراع الراضي المستصلحة.

                  4 تجارة المنتجات الزراعية.

                  5 ايجار وتأجير المخازن المبردة وغير المبرة

                  6 أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية.

                  7 اعداد دراسات الجدوي وتقديم الستشارات القتصادية والدارية وإدارة المشروعات   القيام 

بتقديم جميع خدمات الستشارات التسويقية من ابحاث تسويق  اعداد خطط تسويقية  اعداد برامج تسويق ومبيعات 

تقديم برامج تدريبية في مجال المبيعات  اعداد برامج تحسين الصورة الذهنية  اعداد خطط التسويق الستيراتيجية 

تكوين المزيج التسويقي وخطط التصالت التسويقي وخطط التصالت التسويقية المتكاملة.

                  8 عموم التصدير.

وكل ماسبق ) فيما عدا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة )27( من قانون سوق راس المال ولئحتة التنفيذية وكذا الستشارات والدراسات 

المالية المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال أو الستحواذ (.

 مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارة 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 شبي

بأعمالها او 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 التنفيذية.  بجهة محافظة السكندرية اضافه موقع 

ممارسة النشاط الثامن  : محل فى العقار رقم 39 شارع مصطفى كامل فلمنج  قسم

17 - :سكاي فيجين للبصريات SKY ViSiON ش.م.م   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    3665 ورقم 

قيد   13081   فرعى  عن غرض الشركة :

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية

التسويق و التوكيلت التجارية

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه

التصدير

إقامة وتشغيل محلت لبيع النظارات

تجارة و توزيع و بيع جميع انواع النظارات الطبية و الشمسية و العدسات الصقة و الطبية و الشنابر بكافة 

انواعها

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

هذه النشطة .

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

تعاونها على تحقيق

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

القانون .  بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة الكائن فى  عقار رقم  36 أ - بجوار محل العاب مدينة  

الحلم -  ش مصطفى  كامل  -  سموحه  -  قسم

22 - معامل رويال لب   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    3687 ورقم قيد   12593   فرعى  عن 

غرض الشركه هو   اقامة وتشغيل معامل للتحاليل الطبيه واقامة وتشيغيل مركز طبى للشعة مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص الزمه لممارسة هذه النشطه   ويجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة اوتشترك 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 السكندرية 22 شارع الغرفة 

التجارية - محطه الرمل - الدور الرابع شقه رقم )41(
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23 - معامل رويال لب   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    3688 ورقم قيد   12593   فرعى  عن 

غرض الشركه هو   اقامة وتشغيل معامل للتحاليل الطبيه واقامة وتشيغيل مركز طبى للشعة مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص الزمه لممارسة هذه النشطه   ويجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة اوتشترك 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 5 شارع الطحاوى - 

ناصية شارع اليعقوبى - منشية البكرى -

18 - بوند كيم للكيماويات والمستخلصات   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    3662 ورقم قيد   17647   

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط  فرعى  عن غرض الشركة :    أنشطة  داخل ق 72 لسنة 2017:  1.

استصلح وتجهيز  وتعبئة السمدة والمخصبات الزراعية ومبيدات الفات والعلف واضافات العلف.  2.

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

الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس 

الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار 

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج  رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008.  3.

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج  السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .   4.

تجارة الجملة والتجزئة للسمدة والمخصبات  السللت أو التفريخ  أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .   5.

الزراعية ومبيدات  الفات والعلف واضافات العلف والدوية والبشرية في المناطق النائية والمجتمعات 

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج  العمرانية الجديدة.  6.

الوادي القديم فيما عدا  منطقة شبه جزيرة سيناء  فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس 

إقامة  الوزراء  رقم 350 لسنة 2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008.  7.

أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها.  أنشطة خارج ق 

تلتزم الشركه  الستيراد والتصدير فيما هو مسموح به قانونا والتوكيلت التجارية.   9. 72 لسنة 2017:  8.

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  

وسجل 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  .  10.

توزيع وتوريد السمدة الكيماوية والمخصبات الزراعية ومبيدات الفات الزراعية  التخليص الجمركي.  11.

والتقاوى والبذور والعلف واضافات العلف.    وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.   وذلك دون الخلل 

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

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

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

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة  فى العنوان التالى العقار رقم  10 شارع 

شكور -  محطة الرمل  - هندي سيتى  سنتر  -  قسم

19 - كفر الدوار سكان  ش.م.م   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    3707 ورقم قيد   3855   فرعى  

عن اقامة وتشغيل وادارة مركز طبى لتقديم كافة الخدمات التخصصية فى مجال الشعة الطبية  وكافة الخدمات 

المرتبطة بها بشرط تقديم 10% من الحالت التى يتم تقديم الخدمة الطبية لها بالمجان سنويا وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها6  بجهة محافظة البحيرة إضافة فرع اداري للشركة 

بالعنوان التالي :

الدور الول علوى ببرج الحلواني - الميزانة - خلف عمر أفندي و مكتبة الطفل - كفر الدوار  -
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20 - البيسى لدارة وتشغيل الصيدليات )ش.ذ.م.م(   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    3690 ورقم قيد   

12246   فرعى  عن غرض الشركة هو :

ادارة وتشغيل الصيدليات.

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية.

تصنيع مستحضرات تجميل وأدوية ومكملت غذائية وأغذية خاصة لدى الغير.

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

.  بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة الكائن فى  568 طريق الحريه  -  جليم  -

24 - معامل رويال لب   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    3688 ورقم قيد   12593   فرعى  عن 

غرض الشركه هو   اقامة وتشغيل معامل للتحاليل الطبيه واقامة وتشيغيل مركز طبى للشعة مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص الزمه لممارسة هذه النشطه   ويجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة اوتشترك 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 السكندرية الهانوفيل الكيلو )15( 

طريق اسكندرية مطروح - اعلي محل بيت الجمله - شقه رقم )3( بالدور الثاني فوق الرضي - قسم الدخيلة

25 - مافكو للتجارهMafco trade   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    3680 ورقم قيد   19675   

فرعى  عن اقامه و تشغيل و اداره معارض بيع الثاث 

التجاره و بيع الثاث 

التجاره العامه و التوزيع فيما هوه مسموح به قانونا 

التوريدات العمووميه  

مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و علي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه 

للمارسه نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 42 شارع عبد الحليم حسين متفرع من شارع البطل احمد عبد العزيز و 

عبد المنعم رياض - المهندسين -

26 - مافكو للتجارهMafco trade   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    3680 ورقم قيد   19675   

فرعى  عن اقامه و تشغيل و اداره معارض بيع الثاث 

التجاره و بيع الثاث 

التجاره العامه و التوزيع فيما هوه مسموح به قانونا 

التوريدات العمووميه  

مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و علي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه 

للمارسه نشاطها  بجهة محافظة مطروح افتتاح فرع بالعنوان / بالمركز التجاري ثري تي اس بالطلخاوي - بالكيلو 

126 طريق اسكندرية مطروح امام قرية الدبلوماسيين – محافظه مرسي مطروح

27 - راش براش للتجارة RUSHBRUSH ش م م   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    3754 ورقم 

التجارة والتوزيع لدوات واجهزة ومستلزمات العناية  قيد   8660   فرعى  عن غرض الشركة هو :   -

الشخصية الخاصة بالشعر والبشرة والجسم والظافر وشفرات  وماكينات الحلقة   -  عموم الستيراد والتصدير 

تصنيع أدوات واجهزة ومستلزمات العناية الشخصية الخاصة  والتوكيلت التجارية ) فيما هو مسموح به قانونا (  -

بالشعر والبشرة والجسم والظافر وشفرات  وماكينات الحلقة لدى الغير .  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 

لسنة 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن المستوردين .  مع 

مراعاه 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 

شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فى 

الهيئات السلبفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون لئحته التنفيذية .  بجهة محافظة السكندرية 

اضافه فرع للشركة الكائن فى : عمارات سوليك -  شارع 364 ) وحاليا 38  متفرع من فيكتور عما نويل - 

سموحة  - ش النقل والهندسة -  قسم
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28 - نيو سيل للملبس الجاهزة والتصدير   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    3831 ورقم قيد   

13872   فرعى  عن غرض الشركة هو

تجارة الملبس الجاهزة وعموم التصدير 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 طبقا  لحكام 

القانون .  بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة الكائن فى 161 شارع خالد بن الوليد - برج درة الوليد  -  

سيدى بشر بحرى  -

29 - نيو سيل للملبس الجاهزة والتصدير   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    3833 ورقم قيد   

13872   فرعى  عن غرض الشركة هو

تجارة الملبس الجاهزة وعموم التصدير 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 طبقا  لحكام 

القانون .  بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة الكائن فى  60 شارع خالد بن الوليد - ناصية  شارع 

الصرفى  - برج الزعيم -امام 158 قسم اول

30 - المغرة للتنمية الزراعية ش.ذ.م.م.   قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    3863 ورقم قيد   10822   

فرعى  عن غرض الشركة :

 1 استصلح واستزراع الراضى البور اوالصحراوية  ومنها  :

  ) أ ( استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع .

 ) ب ( استزراع الراضى المستصلحة )وذلك فى حدود اقل من 20000 فدان(

 ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع , وأن تستخدم طرق 

الرى الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر .

 فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 

356 لسنة 2008 وكذا مناطق شبة جزيرة سيناء وحليب و شلتين .

 2  النتاج الحيوانى والداجنى:

  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 

أواللحوم .

 3  إقامة المزارع السمكية  .

 وذلك مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة.  بجهة محافظة مطروح اضافه موقع ممارسة النشاط الول :-  قطعه رقم) 265 ( بمنطقة المغرة -

31 - نظم المعلومات المكتبية للبرمجيات اوفيس سوفت ش م م   قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    3840 

ورقم قيد   19715   فرعى  عن تصميم وانتاج برامج وانظمة الحاسبات اللية وتطبيقاتها بمختلف انواعها 

وتشغيلها ودعمها فنيا والتدريب عليها وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط 

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

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

يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة الشقتين 1و2 

بالدور التاسع فوق الرضي بالعقار رقم 3 شارع عثمان بن عفان - المهندسين
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32 - نظم المعلومات المكتبية للبرمجيات اوفيس سوفت ش م م   قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    3840 

ورقم قيد   19715   فرعى  عن تصميم وانتاج برامج وانظمة الحاسبات اللية وتطبيقاتها بمختلف انواعها 

وتشغيلها ودعمها فنيا والتدريب عليها وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط 

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

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

يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة السكندرية العقار رقم 

6 شارع ابراهيم اللفى لوران قسم الرمل - محافظة السكندرية

33 - شركة الشايع مصر   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    3946 ورقم قيد   1377   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 ميدان سفنكس 26 

يوليو المهندسين -

34 - شركة الشايع مصر   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    3946 ورقم قيد   1377   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 السكندرية افتتاح فرع : 

 - 2A الكائن بدور البدروم بمشروع ديزينيا مول - قطعة رقمB106  : بالوحدة رقم ) Starbucks ( ستاربكس

المنشية الجديدة بجوار كارفور - قسم محرم بك

35 - سفيانو بولو لصناعة البن وتعبئة المواد الغذائية ش.ذ.م.م   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    3961 

ورقم قيد   10525   فرعى  عن ـ إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة البن.

 ـ إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة المواد الغذائية.

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها وفقا لحكام القانون .  بجهة محافظة 

السكندرية محل رقم 10بالدور الرضى بمول  جرين تاورز  -سموحة -قسم

36 - رؤيا تكنولوجى لنظمة التحكم والبرمجيات Roya Technology   قيدت فى   18-05-2022 برقم 

ايداع    1000001 ورقم قيد   15276   فرعى  عن نفس نشاط المركز العام  بجهة محافظة السكندرية عمارة 

برج الصفا- ش البيطاش الجديد )الدور الول( - الدخيله -

37 - رؤيا تكنولوجى لنظمة التحكم والبرمجيات Roya Technology   قيدت فى   18-05-2022 برقم 

ايداع    1000001 ورقم قيد   15276   فرعى  عن نفس نشاط المركز العام  بجهة محافظة السكندرية موقع 

ممارسه النشاط الخامس  وحده رقم 7 بعقار رقم 6 د الدور الرضى -مجمع الصناعات الصغيره -ش المدينه -

البيطاش-قسم

38 - صيدليات عاصم المنفى شركة ذات مسئولية محدودة.   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    3953 

ورقم قيد   16508   فرعى  عن غرض الشركة هو 

  إدارة الصيدليات

 

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

هذه النشطة .

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

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

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة بالعنوان الكائن فى 187طريق الحرية 

البراهيمية
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39 - صيدليات عاصم المنفى شركة ذات مسئولية محدودة.   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    3955 

ورقم قيد   16508   فرعى  عن غرض الشركة هو 

  إدارة الصيدليات

 

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

هذه النشطة .

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

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

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة الكائن فى  8  شارع عبد السلم فتوح - سان 

ستيفانو - قسم

40 - صيدليات عاصم المنفى شركة ذات مسئولية محدودة.   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    3957 

ورقم قيد   16508   فرعى  عن غرض الشركة هو 

  إدارة الصيدليات

 

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

هذه النشطة .

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

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

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة الكائن فى  تقاطع شارع مسجد سيدى بشر 

وشارع ملك حفنى  - بجوار حى المنتزة  - قسم

41 - الشركه المتحده للتوكيلت الملحيه )يونايتد مارين ايجيبت (   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    

3929 ورقم قيد   19630   فرعى  عن اضافة الى النشاط : وتاجير السفن وربط السفن وتشغيل السفن  بجهة 

محافظة السويس 10 شارع جوهر القائد - بورتوفيق -

42 - الشركه المتحده للتوكيلت الملحيه )يونايتد مارين ايجيبت (   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    

3929 ورقم قيد   19630   فرعى  عن اضافة الى النشاط : وتاجير السفن وربط السفن وتشغيل السفن  بجهة 

محافظة السكندرية افتتاح فرع للشركه بالعنوان الكائن فى // الدور الخامس بذات العقار رقم 22 شارع بنى 

العباسى

43 - الجنة للستثمار الزراعى والحيوانى   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    3951 ورقم قيد   19739   

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو  فرعى  عن غرض الشركة هو :  1.

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ  أو  التسمين أو اللحوم .   2.

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة  إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .   3.

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

لغراض الستصلح والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 

لسنه 2008  وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

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

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

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة السكندرية موقع ممارسة النشاط الول : 

حوش 18 مزرعة فلسطين -منطقة مريوط الزراعية -ثان

Page 49 of 164 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

44 - الرجوان للتنمية الزراعية   قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    4004 ورقم قيد   17510   فرعى  

تجارة و توزيع و توريد المخصبات و السمدة الزراعية و مبيدات الصحة العامة و  عن غرض الشركة هو   "

التوكيلت التجارية )تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه  تقاوى البذور ومبيدات الفات الزراعية  "

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 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع  لهذا الغرض  (  "

تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو  الراضي المستصلحة.    "

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

التسمين أو اللحوم  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

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

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

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة البحيرة اضافه موقع ممارسة النشاط الول  

فى العنوان  الكائن فى محل بملك  رمضان ابراهيم سعد  -  الدور الرضى - الطريق الرئيسى -  قرية زاوية 

مسلم  -

45 - رويال للنتاج الداجنى   قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    4015 ورقم قيد   19753   فرعى  عن 

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

اللحوم

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف

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

ويشترط في

 هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري الحديثة 

وليس الري

 بطريق الغمر.)اقل من عشرين الف فدان(

 فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة 2008.

  الستيراد و التصدير

 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 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

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

او تلحقها بها و ذلك

 طبقا  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 الراضى 62 ش عبد الشافى محمد الحى السابع - مدينة نصر 

-
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46 - رويال للنتاج الداجنى   قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    4015 ورقم قيد   19753   فرعى  عن 

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

اللحوم

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف

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

ويشترط في

 هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري الحديثة 

وليس الري

 بطريق الغمر.)اقل من عشرين الف فدان(

 فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة 2008.

  الستيراد و التصدير

 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 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

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

او تلحقها بها و ذلك

 طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة السكندرية ناحيه الهواريه فرع 6 قطعه 2 جوش 89

47 - العامة للتجارة ببرج العرب ش.م.م   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    4059 ورقم قيد   1476   

فرعى  عن اضافة نشاط عموم الستيراد والتصدير لكافة المجاميع السلعية بغرض التجار فيها داخل مدينة برج 

العرب فقط وتلتزم الشركة بافراد حسابات مالية منفصلة ومستقلة لكل نشاط على حدة وفقا لقواعد المحاسبة 

المصرية والقيد فى سجل المصدرين والمستوردين وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها  بجهة محافظة السكندرية اضافه مقر ادارى للشركة بالعنوان فى 21 شارع مصطفى كامل - سموحة  -
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48 - القويعى لتصنيع منتجات اللبان والمواد الغذائية )ش.م.م(   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    

4196 ورقم قيد   12187   فرعى  عن غرض الشركة :

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللبان ومنتجاتها

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية والحاصلت الزراعية

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.

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

هذه النشطة  بجهة محافظة البحيرة اضافه فرع للشركة الكائن فى  المنطقة الصناعية بحوش عيسى قطعة رقم 

77و78 -

49 - شركة هاى تك للمواد المتخصصه high tech for specialized materials ش.ذ.م.م   قيدت فى   

23-05-2022 برقم ايداع    4112 ورقم قيد   12125   فرعى  عن غرض الشركة بعد التعديل  هو :  *

تجاره مواد البناء.   * المقاولت.  *  الستيراد و التصدير.   * تصنيع مواد البناء لدي الغير.                         

* اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة انواع المواد البلستيكية  .   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  بجهة محافظة السكندرية اضافه موقع 

ممارسة النشاط الصناعى  الكائن فى  الوحدات ارقام 4-11عنبر 12 نموذج أ مجمع الصناعات الصغيرة - مدينة 

برج العرب -

50 - دليفرى شوب لدارة المشروعات   قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    4085 ورقم قيد   19766   

فرعى  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 و تشغيل و ادارة المخازن و المستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة.

  تقديم الستشارات فى مجال الخدمات اللوجيستية)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة

بالتقييم بمناسبةزيادةرأس 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 

شبيهةباعمالها

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

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة عقار 25 شارع الدكتور السبكى  -
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51 - دليفرى شوب لدارة المشروعات   قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    4085 ورقم قيد   19766   

فرعى  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 و تشغيل و ادارة المخازن و المستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة.

  تقديم الستشارات فى مجال الخدمات اللوجيستية)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة

بالتقييم بمناسبةزيادةرأس 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 

شبيهةباعمالها

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

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة السكندرية شقة بالدور الول علوى بالعقار رقم 70 شارع السيد رضوان قسم المنتزة اول 

السكندرية

52 - أم أم جى المتحدة للتجارة والتوزيع ش.م.م   قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    4175 ورقم قيد   

تجارة وتوزيع الجهزة والمستلزمات الطبية البشرية والبيطرية . 9422   فرعى  عن 1.

تجارة وتوزيع الدوية والمستلزمات الطبية البشرية والبيطرية . .2

عموم الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية )فى حدود المسموح به قانونا ( .3

اقامة وادارة وتشغيل المولت والمحلت التجارية والمطاعم والموتيلت وقاعات المناسبات والكافتريات  .4

والمقاهى .

اقامة وادارة الصالت الرياضية والندية الرياضية والصحية بكافة أنواعها . .5

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 اعمال 

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 .  بجهة محافظة السكندرية 

اضافه فرع للشركة  لقامة  بارتشن ) ستار بكس ( داخل ) Kiosk(  الكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

والنقل البحرى  بشارع الكاديمية البحرية  - طوسون  -  ابوقير - خلف كلية التربية الرياضية بنين  -

53 - صن شاين للكيماويات شركة ذات مسئولية محدودة.   قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    4177 

ورقم قيد   16510   فرعى  عن  تجارة الكيماويات الزراعية والبذور و المبيدات و المخصبات الزراعية

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  (

 

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

هذه النشطة .

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

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

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة مطروح اضافه فرع للشركة الكائن فى  قرية اولد جبريل -
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54 - داك لتعبئة المواد الغذائية و عموم التصديرDAK   قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    4179 ورقم 

إقامة و تشغيل مصنع  قيد   18161   فرعى  عن غرض الشركة هو:   أنشطة داخل ق 72 لسنة 2017  "

لتصنيع و تعبئة و تغليف المواد الغذائية    أنشطة خارج ق 72 لسنة 2017  "  عموم التصدير   وتلتزم 

الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة 

عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  

به  وبلئحته التنفيذية   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

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

أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة السكندرية اضافه موقع ممارسة 

النشاط الصناعى  عقار رقم 5/م خلف مسجد ضيف ا كيلو 23 بحرى  الطريق الصحراوى ابوستة  قسم ثان

55 - الشركة العامة للتوكيلت الزراعية ش.م.م   قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    4181 ورقم قيد   

140509   فرعى  عن غرض الشركة بعد التعديل هو :-  1 تسويق و توزيع و توريدات زراعية و تجارية و 

عموم استيراد كل المجاميع السلعية بغرض التجار فيها و التصدير و التوكيلت الزراعية و التجارية و التجار 

في تقاوي الحاصلت الزراعية و جميع التقاوي و المبيدات الحشرية و السمدة و المخصبات الزراعية و النخالة و 

الدقيق و الحبوب و العلف و الحديد و السمنت . 2-  إستصلح و استزراع الراضي فيما ل  يزيد عن 

مساحة1000 فدان .  3 - النقل لخدمة النشاط .   و يجوز للشركة ان يكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات التي تزاول اعمال شبيهه 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 و 

لئحته التنفيذية.  بجهة محافظة السكندرية اضافه ادارى للشركة الكائن فى العنوان 21 شارع مصطفى كامل - 

سموحة

56 - إيجيبت لوهافر)اى إل إتش ( EGYPT LE HAVRE - ELH   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    

4190 ورقم قيد   19792   فرعى  عن غرض الشركة كالتى : القيام بخدمات الشحن و التفريغ البرى و 

البحرى و الجوى للبضائع بكافة أنواعها محليا و دوليا   تقديم خدمات النقل البرى و الجوى والبحرى للبضائع 

بكافة أنواعها المسموح بها قانونا محليا ودوليا   اقامة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات عدا مخازن 

الكيماويات الخطرة   تقديم الخدمات اللوجستية   تقديم خدمات التخليص الجمركى   تقديم خدمات النقل الدولى   

تقديم خدمات 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 طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة 

محافظة القاهرة الوحدة الداريةرقم )B / 01 / 032 ( بالدور الول الداري ـ مبنى رقم )2 ( والكائن بالمركز 

التجارى والداري ) داون تاون قطامية(-  شارع التسعين – مركز المدينة – القطعة)A ( - التجمع الخامس – 

القاهرة الجديدة-

57 - إيجيبت لوهافر)اى إل إتش ( EGYPT LE HAVRE - ELH   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    

4190 ورقم قيد   19792   فرعى  عن غرض الشركة كالتى : القيام بخدمات الشحن و التفريغ البرى و 

البحرى و الجوى للبضائع بكافة أنواعها محليا و دوليا   تقديم خدمات النقل البرى و الجوى والبحرى للبضائع 

بكافة أنواعها المسموح بها قانونا محليا ودوليا   اقامة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات عدا مخازن 

الكيماويات الخطرة   تقديم الخدمات اللوجستية   تقديم خدمات التخليص الجمركى   تقديم خدمات النقل الدولى   

تقديم خدمات 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 طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة 

محافظة السكندرية افتتاح الفرع / 10 شارع النصر - المنشية
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58 - السكندرية لتعبئة وتغليف المواد الغذائية شركة ذات مسئولية محدودة .   قيدت فى   26-05-2022 برقم 

ايداع    4273 ورقم قيد   12570   فرعى  عن غرض الشركة هو

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة كافة أنواع العصائر.

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المياه الغازيه.

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة الحلويات والمثلجات.

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة الزيوت.

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة الغلفة والستيكرز والكرتون والزجاجات البلستيكية اللزمة لتصنيع منتجات 

الشركة.

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

  تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , 

وفي حالة عدم

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

ولئحته التنفيذة ,

مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية.

تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذية قبل

النشاط الخارج عن تلك المجالت.

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

هذه النشطة .

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

تعاونها على تحقيق

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

القانون  بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة الكائن فى حوض الماكينة نمرة 2  المتفرع من طرق 

المعمورة الطابية  -قسم ثان

59 - تو ام ايه اند كيه 2MA & K   قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    4267 ورقم قيد   16628   

فرعى  عن غرض الشركة هو   

اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم   

جميع أنواع المأكولت و التيك اواى

بيع المأكولت الجاهزة والمعجنات والحلوى والمشروبات والعصائر والمياة الغازية.  

 

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

هذه النشطة .

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

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

طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع والكائن فى رقم3 مكرر شارع كفرعبده - رشدى - 

شياخة ابو النواتير - قسم
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60 - تاور بلست لصناعة رولت البلستيك   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    4307 ورقم قيد   

17272   فرعى  عن الغرض من الشركة :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع رولت البلستيك  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة السكندرية اضافه موقع ممارسة النشاط :- مجمع للصناعات البلستيكية بمرغم قبلي -  الوحدات 

أرقام ) 52-60 ( عنبر رقم 4 - طريق البتروكيماويات  -

61 - الكميل للجهزة الكهربائية . )ش.م.م(   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    4344 ورقم قيد   

تجارة وبيع الجهزة الكهربائية بكافه انواعها   وذلك دون الخلل  19355   فرعى  عن غرض الشركة :    "

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

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

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

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة الكائن فى  9 شارع السبع بنات -

62 - الحياه للتصنيع والتنمية   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    4295 ورقم قيد   19805   فرعى  

عن اقامة مصنع لمعالجة وتعبئة مياه البار الجوفية العميقة لنتاج وتعبئة مياه الشرب العميقة وعلى الخص انتاج 

التي : 1  مياه شرب طبيعية 2  مياه طبيعية فوارة وبنكهة 3  مياه طبيعية منكهة 4  مياه غازيه وتقع المسئولية 

كاملة على الشركة فى الحصول على تراخيص مزاولة النشاط فى هذا الموقع وعلى الخص الحصول على موافقة 

الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى حالة اقامةو المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية دون ادنى مسئولية على 

الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة فى هذا الشأن  بجهة محافظة مطروح افتتاح فرع - ابو شروف - سيوة -

63 - نيو فارما سيتي لتوريد وتوزيع الدوية والمستحضرات New Pharma City   قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    4424 ورقم قيد   18048   فرعى  عن غرض الشركة هو : تجارة و تسويق 

وتوريد وتوزيع الدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الغذائية 

ومطهرات الصحة العامة والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية وإضافات العلف وتصنيع كل ما سبق لدى 

الغير/اقامة وادارة وتشغيل المخازن والمستودعات   فيما عدا مخازن المواد الكيماوية الخطرة /ادارة الصيدليات /

عموم التصدير.  تلتزم الشركه باحكام  التجارة العامة والتوزيع والتوريدات العمومية/ التوكيلت التجارية .   

القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالت التجارية  و باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 

فى شان سجل المستوردين , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

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

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

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

بأعمالها أو التي قد تعاونها 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 السكندرية اضافه فرع للشركة  196 تقسيم محمد فتحى 

الفضالى  مع ش ابيدوس - متفرع من ش القاهرة  - قسم اول
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NILE CO FOR REFRACTORIES AND MINING  ) 64 - النيل للحراريات والتعدين ) انكريم

INCRM   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    4425 ورقم قيد   19834   فرعى  عن انشطة داخل ق 

الستثمار 72 لسنة 2017 :اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج الخرسانات الحرارية والمونات الحرارية والمواد 

السيراميكية ومواد البناء .الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولى .تجارة الجملة والتجزئة ) داخل المناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008( 

استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع ) ويشترط أن تكون الراضي 

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

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

رقم 356 لسنة 2008( أنشطة خارج ق الستثمار رقم 72 لسنة 2017 : التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن 

واستخراجها ) ول يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط( التصنيع لدى الغير للمونات الحرارية والمواد السيراميكية 

ومواد البناء   التصدير  

تقديم الستشارات )فيما عدا مايتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات و الدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذ الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

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

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

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

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

تشتريها أو لحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة اركان بلزا - امام زايد 2000- مبنى 4 - 

وحدة 411 - الشيخ زايد -

NILE CO FOR REFRACTORIES AND MINING  ) 65 - النيل للحراريات والتعدين ) انكريم

INCRM   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    4425 ورقم قيد   19834   فرعى  عن انشطة داخل ق 

الستثمار 72 لسنة 2017 :اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج الخرسانات الحرارية والمونات الحرارية والمواد 

السيراميكية ومواد البناء .الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولى .تجارة الجملة والتجزئة ) داخل المناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008( 

استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع ) ويشترط أن تكون الراضي 

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

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

رقم 356 لسنة 2008( أنشطة خارج ق الستثمار رقم 72 لسنة 2017 : التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن 

واستخراجها ) ول يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط( التصنيع لدى الغير للمونات الحرارية والمواد السيراميكية 

ومواد البناء   التصدير  

تقديم الستشارات )فيما عدا مايتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات و الدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذ الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

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

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

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

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

تشتريها أو لحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية مصنع بالقطعة رقم 24 , 47 مكرر 

قبلى - منطقة مرغم الصناعية خلف شركة العامرية للغزل والنسيج
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 محو - شطب

1 - الماسه للطباعه لصاحبتها)هند مصطفى اسماعيل على ميدان(  تاجر فرد سبق قيده برقم   8290 قيد فى 

24-03-2016 برقم ايداع  1069 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

2 - منشأة رويال كلين للكيماويات لصاحبها محمد خليل على خليل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   1675 قيد 

فى 26-08-2014 برقم ايداع  2217 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل 0

3 - حنان لتصنيع وتشكيل المعادن لصاحبها )حنان عبدالسند عبده عبدالعاطى(  تاجر فرد سبق قيده برقم   

15497 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع  4038 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم 

محو  القيد

رأس المال

1 - سيتى ليت للصناعة )لصاحبها احمد السيد محمد ابوحشيش( تاجر فرد سبق قيده برقم   10431 قيد فى 

07-12-2017 برقم ايداع   5659 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

1,000,000.000
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العناوين 

1 - مدحت مصطفى احمد عبدالغفار لصاحبها )مدحت مصطفى احمد عبدالغفار( تاجر فرد سبق قيده برقم    

15467 قيد فى 06-09-2020 برقم ايداع    3938 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحيرة المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الول :-بئر 18 - مديريه التحرير - مركز بدر -

2 - منشأة رويال كلين للكيماويات لصاحبها محمد خليل على خليل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    1675 قيد 

فى 04-07-2007 برقم ايداع    1065 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية الغاء فرع انتاجى بالقطعة رقم 1 منطقة الورش الغربية - بالمجاورة الولى - قسم برج العرب الجديدة

Pinerium For Ict Services And  3 - بنيريم لخدمات وحلول التصالت وتكنولوجيا المعلومات

Solutions )لصاحبها محمد ضياءالدين احمد احمد جمعه(قانون 72 لسنة 2017 تاجر فرد سبق قيده برقم    

10118 قيد فى 03-10-2017 برقم ايداع    4385 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية 50 شارع القصر - كيلوباترا -

4 - الهدى للملبس الجاهزة لصاحبها : اشرف ابراهيم محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    17063 قيد فى 

20-04-2021 برقم ايداع    2472 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط القطعة رقم 4  بلوك  13  جنوب المنطقة الصناعية - بمدينة  برج العرب 

الجديدة -

5 - كلوديل انوفا لتصميم وانتاج  البرامج  والتطبيقات  Cloudela   inova  لصاحبها  :  ياسر  محمد  محمد 

شريف تاجر فرد سبق قيده برقم    18842 قيد فى 12-01-2022 برقم ايداع    298 وفى تاريخ  

23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة فى الشقة رقم 303 بالدور 

الثالث علوى بعمارة اتحاد ملك البارون رويالز 669 طريق الحرية - جناكليس - قسم اول

6 - حرب لستصلح الراضى وتجارة السيارات لصاحبها )شعبان عمر رشوان حرب ( 

قانون 72 لسنة 2017 تاجر فرد سبق قيده برقم    9924 قيد فى 02-08-2017 برقم ايداع    3291 وفى 

تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافه موقع ممارسة النشاط الثانى  عقار رقم 

268 بملك  احمد على صلح  محمود  شارع الخزان البوابة الرابعة  - حدائق  الهرام  - الهرم  -

7 - المهني لستصلح واستزراع الراضي   لصاحبها السيد وجيه احمد اسماعيل مهنا تاجر فرد سبق قيده برقم    

19348 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع    2300 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحيرة المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط الول والثاني والثالث - طريق طنبول - قريه بني سلمه 

-
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النشاط

1 - مدحت مصطفى احمد عبدالغفار لصاحبها )مدحت مصطفى احمد عبدالغفار( تاجر فرد سبق قيده برقم  

15467 قيد فى 06-09-2020 برقم ايداع    3938وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

النشاط بعد التعديل :-  1- تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج 

البيض أو التسمين أو اللحوم.   2- تجارة الجملة والتجزئة للعلف فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.

2 - نادية محمود رجب ابراهيم        لصاحبها : نادية محمود رجب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  17431 

قيد فى 23-06-2021 برقم ايداع    3706وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  النشاط :   

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات  أنشطة داخل قانون  72  لسنة2017   

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

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

أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات  إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.   

انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .                                                                   بمختلف أنواعها.   .

أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017                                                                                                

إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية مهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين.                                                        

تسويق المنتجات                                                                                                                                           

وتلتزم المنشأة  بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي 

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

لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز 

الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.

3 - لكى ستار Lucky Star لصاحبها )صلح السيد محمد ابو حشيش( تاجر فرد سبق قيده برقم  15703 قيد 

فى 06-10-2020 برقم ايداع    4693وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  النشاط بعد التعديل 

2 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  هو 1 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائية ومستلزمات النارة    

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المركزات  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع تل دانتيل  4    اللدائن المتنوعة     3   

والمربات والعصائر    5 عموم التصدير .  وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

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

الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .
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4 - ايجبت يو سى أو Egypt UCO لصاحبها : تامرمحمد على عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  13714 

قيد فى 01-10-2019 برقم ايداع    5263وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  النشاط  بعد 

التعديل هو :   اقامة وتشغيل مصنع لعادة تدوير المخلفات من زيوت الطعام ومعالجتها.  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وقود حيوى وجلسرين صناعى وشحوم واسفلت نباتى.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصابون و 

المنظفات.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد العازلة وكيماويات البناء.                                                                                              

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات من البلستيك واعادة  تدوير مخلفات البلستيك   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.  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  عموم المقاولت وعموم التصدير فيما هو مسموح به 

قانونا.  وتلتزم المنشاة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته 

التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع  بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذة , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز  

الوارده به وبلئحته التنفيذية.  تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار 

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

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

5 - المهني لستصلح واستزراع الراضي   لصاحبها السيد وجيه احمد اسماعيل مهنا تاجر فرد سبق قيده برقم  

19348 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع    2300وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع  النشاط بعد التعديل :   1-

واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح 

والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.   فيما عدا المناطق الصادر بها قرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008   2-

تربيه جميع  تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم .  3-

انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم   4-

عموم الستيراد و التصدير .   مع التزام )المنشأة( إفراد حسابات ماليه  تصدير الحاصلت الزراعية .    5-

مستقله ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حاله عدم التزام الشركة بهذا 

الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذية , 

مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار اليه بالضمانات والحوافز الواردة بقانون الستثمار وبلئحته 

التنفيذية .   مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشاة الحصول علي كافه التراخيص 

اللزمة لمباشره نشاطها ..

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   19348 وتم ايداعه بتاريخ   

17-03-2022  برقم ايداع 2,300.000 الى : المهني لستصلح واستزراع الراضي   لصاحبها السيد وجيه 

احمد اسماعيل مهنا

الشخاص

1 - رضوى محمد مصطفى محمد محمود  مدير فرع المقيد برقم قيد   19821 وتم ايداعه بتاريخ  

30-05-2022 برقم ايداع    4374تم التأشير فى تاريخ   30-05-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - بلبن لمنتجات اللبان Belabn   شركة سبق قيدها برقم    16678 قيدت فى 15-11-2021 برقم ايداع   

7068 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء  فرع للشركة الكائن فى :- المحل بالمساحة 

التجارية رقم )i( بمنطقة ) waterside( بمشمروع جليم باى )لسان جليم ( -قسم اول

2 - شريف سيدهم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    526 قيدت فى 30-08-2005 برقم ايداع   888 وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل مدمدة التصفية للشركة لمدة 6اشهر اخرىتنتهى فى  2022-7-6

3 - السنهورى للمقاولت والتجاره ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    11132 قيدت فى 29-05-1995 برقم 

ايداع   1423 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجارى

4 - شركة نوبل للكيماويات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    11723 قيدت فى 11-11-2020 برقم ايداع   

5513 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء  مكتب ادارى عنوانه الكيلو 28 طريق 

السكندرية القاهرة الصحراوى - نجع العرجى - العامرية  - الدور الول علوى - ثلث غرف -

5 - جى ام لتركيبات السنان G.M   شركة سبق قيدها برقم    15280 قيدت فى 06-08-2020 برقم ايداع   

3279 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل 0

6 - البيسى لدارة وتشغيل الصيدليات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    12246 قيدت فى 2019-09-29 

برقم ايداع   5204 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء فرع : 42 تنظيم شارع كرموز -

7 - ماك للستثمار العقارى التجارى   شركة سبق قيدها برقم    16592 قيدت فى 03-04-1997 برقم ايداع   

1410 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل 0

8 - داندى للملبس الجاهزة   شركة سبق قيدها برقم    5007 قيدت فى 06-05-2012 برقم ايداع   1082 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل 00

9 - مصراوى للتجارة Masrawy Trading   شركة سبق قيدها برقم    16666 قيدت فى 2021-02-25 

برقم ايداع   1253 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل 0

10 - روكسار - إيه - اس منطقة حرة عامة بالسكندرية ) فرع شركة نرويجية (   شركة سبق قيدها برقم    

1488 قيدت فى 29-03-2007 برقم ايداع   455 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة 

التصفية لفرع شركة روكسار ايه اس منطقة حرة الملغاة  لمدة 6  شهور وكذا تجديد تعيين السيدة نرمين انور 

عثمان مصفيا قانونيا لفرع الشركة

11 - المزرعة اللية للتنمية الزراعية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    4801 قيدت فى 02-02-2012 برقم 

ايداع   275 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل 00

12 - كنوز النيل للتنمية المستدامة Knooz Al-nil Sustainable Development ش.م.م   شركة سبق 

قيدها برقم    5703 قيدت فى 07-04-2013 برقم ايداع   923 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب 

السجل تجديد مدة التصفية لمدة عام كامل قابلة للتجديد تبدا من 27-3-2022 وتنتهى فى 2023-3-26

Alwesam for Investment&Sustainable  13 - الوسام للستثمار والتنمية المستدامة

Development ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    7877 قيدت فى 01-11-2015 برقم ايداع   3469 وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل 0

14 - العربى للتجارة والصناعة ) العربى(   شركة سبق قيدها برقم    6748 قيدت فى 14-08-2014 برقم 

ايداع   2101 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل 0

15 - نيو سيل للملبس الجاهزة والتصدير   شركة سبق قيدها برقم    13872 قيدت فى 17-12-2019 برقم 

ايداع   6967 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء فرع -3- الكائن فى العنوان : 85 

شارع خليل حمادة - متفرع من ش خالد بن الوليد - ميامى -

16 - عبد الغنى عبد الحميد عبد الغنى حمروش وشريكيه شركة تضامن   شركة سبق قيدها برقم    12865 

قيدت فى 05-01-2021 برقم ايداع   107 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل 0

17 - : وول فودز ماركت للتجارة WHOLE FOODS MARKET. )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    

17156 قيدت فى 10-05-2021 برقم ايداع   2767 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل 0
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18 - شركة سايلش اوتامشاند وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    12397 قيدت فى 22-01-2019 برقم ايداع   

439 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل 0

19 - المصرية الكندية ماس Egyptian Canadian MAS   شركة سبق قيدها برقم    14196 قيدت فى 

12-12-2019 برقم ايداع   6860 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل 0

20 - طلعت احمد محمد الشال وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    15760 قيدت فى 13-10-2020 برقم ايداع   

4832 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل 0

21 - سامر سمير هنرى ماضى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    50 قيدت فى 11-02-2007 برقم ايداع   

168 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

22 - بلو مارت للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم    15522 قيدت فى 14-09-2020 برقم ايداع   

4106 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل 0

23 - رستوران مندى لدارة المطاعم   شركة سبق قيدها برقم    16670 قيدت فى 25-02-2021 برقم ايداع   

1263 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل 00

24 - الشركة المصرية اللتينية للخدمات السياحية الجديدة - لتينو )ش.م.م.(   شركة سبق قيدها برقم    7828 

قيدت فى 07-10-2015 برقم ايداع   3211 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل غلق الفرع

25 - بريمو تريد للتجارة   شركة سبق قيدها برقم    13669 قيدت فى 22-09-2019 برقم ايداع   5063 وفى 

تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل 0

26 - احمد فتوح صالح للكافيهات والمطاعم   شركة سبق قيدها برقم    14236 قيدت فى 18-12-2019 برقم 

ايداع   6974 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل 0

27 - فيرست فلور فاشون FIRST FLOOR FASHION   شركة سبق قيدها برقم    16451 قيدت فى 

26-01-2021 برقم ايداع   524 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل 0

28 - الشركه المتحده للتوكيلت الملحيه )يونايتد مارين ايجيبت (   شركة سبق قيدها برقم    19630 قيدت فى 

05-02-2008 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل .

29 - ماج للتجارة والتوكيلت ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    4015 قيدت فى 21-11-2010 برقم ايداع   

3008 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

30 - المصرية اليونانية للمنشات السياحية تافرنا ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    6370 قيدت فى 

09-07-2017 برقم ايداع   2833 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل 0

31 - المصرية اليونانية للمنشات السياحية تافرنا ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    6370 قيدت فى 

21-06-2021 برقم ايداع   3646 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل 0

32 - الحياة للتصنيع والتنمية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    5301 قيدت فى 11-10-2012 برقم ايداع   

2383 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل 00

33 - ريكونسيل للشحن Reconcile shipping ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    5517 قيدت فى 

21-01-2013 برقم ايداع   198 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

34 - اجيدريم للمشروعات السياحية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    142844 قيدت فى 19-02-1997 برقم 

ايداع   12071 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل 0

35 - رويال بيلدينج للستثمار العقارى والتنمية العقارية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    2735 قيدت فى 

02-02-2009 برقم ايداع   199 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل 0

36 - اصدقاء سموحة للمخبوزات   شركة سبق قيدها برقم    15906 قيدت فى 01-11-2020 برقم ايداع   

5234 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل 0

37 - اجيكس للتصدير والتوكيلت التجارية ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    9491 قيدت فى 

06-04-2017 برقم ايداع   1364 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل 0

38 - تبيان العقارية   شركة سبق قيدها برقم    14549 قيدت فى 05-02-2020 برقم ايداع   741 وفى تاريخ  

30-05-2022   تم محو - شطب السجل 0

39 - داينرى Dinery   شركة سبق قيدها برقم    17365 قيدت فى 14-06-2021 برقم ايداع   3484 وفى 

تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل 0
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رأس المال

1 - الدولية للتقييم واعمال الخبرة شركة سبق قيدها برقم     2893 قيدت فى 28-04-2009 برقم ايداع    859

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  60,000.000

2 - غنيم للتوريدات العمومية والمقاولت العامةش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     11163 قيدت فى 

14-05-2018 برقم ايداع    2465وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000

3 - سيتى نيون لدارة الكافيهات والمطاعم شركة سبق قيدها برقم     8517 قيدت فى 05-06-2016 برقم ايداع    

1930وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

4 - تروبيوتيكا مصر 

TRUBIOTICA EGYPT شركة سبق قيدها برقم     12559 قيدت فى 18-02-2019 برقم ايداع    977

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

5 - ثمار فارم للتصدير شركة سبق قيدها برقم     15829 قيدت فى 20-10-2020 برقم ايداع    5020وفى 

تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

6 - المستثمرون العرب لدارة المشروعات و التنمية شركة سبق قيدها برقم     18033 قيدت فى 2021-09-21 

برقم ايداع    5728وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

7 - سمير محمد عبد الغفار محمد علي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     7760 قيدت فى 08-09-2015 برقم 

ايداع    2921وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

8 - ال مشيعل لذبح وتجهيز الطيور شركة سبق قيدها برقم     11526 قيدت فى 07-08-2018 برقم ايداع    

3983وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  510,000.000

9 - الريادة اليكس للستثمار السياحى شركة سبق قيدها برقم     19384 قيدت فى 23-03-2022 برقم ايداع    

2450وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

10 - نجوى عوض ابراهيم عيسى وشريكها شركة سبق قيدها برقم     14929 قيدت فى 12-05-2020 برقم 

ايداع    1867وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,450,000.000

11 - عبد العظيم جلل عبد العظيم البنوانى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     7231 قيدت فى 2015-02-17 

برقم ايداع    479وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

12 - كمال عبد القادر الزفزافى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     8583 قيدت فى 03-07-2016 برقم ايداع    

2256وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

13 - احمد شعبان جلل الصياد وشركاه شركة توصية بسيطة شركة سبق قيدها برقم     10740 قيدت فى 

20-02-2018 برقم ايداع    948وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,104,000.000

14 - احمد شعبان جلل الصياد وشركاه شركة توصية بسيطة شركة سبق قيدها برقم     10740 قيدت فى 

20-02-2018 برقم ايداع    948وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,104,000.000

15 - احمد شعبان جلل الصياد وشركاه شركة توصية بسيطة شركة سبق قيدها برقم     10741 قيدت فى 

20-02-2018 برقم ايداع    949وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,104,000.000
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16 - احمد شعبان جلل الصياد وشركاه شركة توصية بسيطة شركة سبق قيدها برقم     10741 قيدت فى 

20-02-2018 برقم ايداع    949وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,104,000.000

17 - احمد شعبان جلل الصياد وشركاه شركة توصية بسيطة شركة سبق قيدها برقم     10741 قيدت فى 

20-02-2018 برقم ايداع    949وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,104,000.000

18 - المغرة للتنمية الزراعية ش.ذ.م.م. شركة سبق قيدها برقم     10822 قيدت فى 07-03-2018 برقم ايداع    

1272وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,104,000.000

ameva Mediterranean for food industries 19 - اميفا ميديترينيان للصناعات الغذائية

 شركة ذات مسؤلية محدودة شركة سبق قيدها برقم     14125 قيدت فى 03-12-2019 برقم ايداع    6639

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

20 - السراء للبناء والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     17639 قيدت فى 03-08-2021 برقم ايداع    

4534وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

21 - البرنسيسه للموضه Princess For Fashion ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     18362 قيدت فى 

03-11-2021 برقم ايداع    6821وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000

22 - اشرف محمود عبد المنعم رجب النعناعى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     5050 قيدت فى 

22-05-2012 برقم ايداع    1271وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

4,500,000.000

23 - تامر عبدالفتاح يسن عبد الفتاح زرد وشريكه  شركة تضامن شركة سبق قيدها برقم     8648 قيدت فى 

31-07-2016 برقم ايداع    2535وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

300,000.000

24 - كيدز سبوت Elefun شركة سبق قيدها برقم     15364 قيدت فى 23-08-2020 برقم ايداع    3585

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,700,000.000

25 - راكوتيس للملحة شركة سبق قيدها برقم     8444 قيدت فى 17-04-2002 برقم ايداع    1773وفى 

تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

26 - ادمين توحيد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     10889 قيدت فى 20-03-2018 برقم ايداع    

1513وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,202,000.000

27 - شيرى كلس جروب للنسيج ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     4585 قيدت فى 16-10-2011 برقم ايداع    

2157وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,120,000.000

28 - اوكتا للخدمات الهندسية Octa Services Solutions شركة سبق قيدها برقم     13064 قيدت فى 

28-05-2019 برقم ايداع    2969وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

78,000.000

29 - ميديكال جيت للمستلزمات الطبيةMedical gate شركة سبق قيدها برقم     12966 قيدت فى 

07-05-2019 برقم ايداع    2605وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

390,000.000

30 - ادفاليو ترانس للحاق العمالة Add Value Trans شركة سبق قيدها برقم     18813 قيدت فى 

09-01-2022 برقم ايداع    175وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

500,000.000
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31 - أم سكويرد كريتيف M Squared Creative شركة سبق قيدها برقم     19041 قيدت فى 

18-02-2020 برقم ايداع    1262وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

32 - علء الدين عبد الفتاح مصطفى الجندى وشركاه )توصية بسيطة( شركة سبق قيدها برقم     846 قيدت فى 

14-03-2000 برقم ايداع    85وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  360,000.000

33 - أيمن عبداللطيف محمود عطا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     13963 قيدت فى 06-11-2019 برقم 

ايداع    6051وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,260,000.000

34 - وائل سمير فهمى يوسف الجزايرلي وشريكه )شركة توصية بسيطة( شركة سبق قيدها برقم     6471 قيدت 

فى 02-04-2014 برقم ايداع    902وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

300,000.000

35 - جمال عبد الفتاح احمد حجازى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     13791 قيدت فى 14-10-2019 برقم 

ايداع    5509وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  7,500,000.000

36 - الصالة للمقاولت والتوريدات Al-Asala For Contracting And Supplies شركة سبق قيدها برقم     

14799 قيدت فى 08-03-2020 برقم ايداع    1359وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  500,000.000

37 - ريترو بركات لتصنيع المنتجات الجلدية شركة سبق قيدها برقم     18450 قيدت فى 15-11-2021 برقم 

ايداع    7086وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  450,000.000

38 - شركة إيت جاردنز إيجيبت Gardens Egypt 8 ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     10581 قيدت فى 

16-01-2018 برقم ايداع    288وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

39 - بلزا اليكس للستثمار السياحي شركة سبق قيدها برقم     18728 قيدت فى 27-12-2021 برقم ايداع    

8148وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000
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العناوين

1 - فروستى فودز للتصدير Frosty Foods شركة سبق قيدها برقم     6627 قيدت فى 18-06-2014 برقم 

ايداع    1615وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه موقع ممارسة 

النشاط الصناعى :- القطعتين ) 15 , 16 ( بلوك )3( المنطقة الصناعية الرابعة - مدينة برج العرب الجديدة  -

2 - فروستى فودز للتصدير Frosty Foods شركة سبق قيدها برقم     6627 قيدت فى 18-06-2014 برقم 

ايداع    1615وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية عقار رقم 66 طريق 

الحريه - شارع فؤاد - شقه 107 - عمارة مصر للتأمين - قسم

3 - سيلفر هوك Silver Hawk شركة سبق قيدها برقم     14655 قيدت فى 20-02-2020 برقم ايداع    

1036وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 15 ميدان الدخيلة اللوجيستى  - 

برج الحديدى الدور 10 شقة  رقم  108  طريق مرسى مطروح  السكندرية  -

4 - بلبن لمنتجات اللبان Belabn شركة سبق قيدها برقم     16678 قيدت فى 28-02-2021 برقم ايداع    

1275وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه موقع ممارسة النشاط  

الثالث الكائن فى  فرع انتاج  المصنع الكائن بناحية  القرية الرابعة الناصرية بالمدخل الول شارع بطل السلم ) 

عمارة سموحه فيو  -قسم ثان

5 - بلبن لمنتجات اللبان Belabn شركة سبق قيدها برقم     16678 قيدت فى 28-02-2021 برقم ايداع    

1275وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة الكائن فى 

المحل المعطى له رقم 4الكائن بالدور الرضى  بالعقار  الكائن شارع اسكندرية  مطروح  الرئيسى  مع شارع  

ريديمبكس  قسم

6 - بلبن لمنتجات اللبان Belabn شركة سبق قيدها برقم     16678 قيدت فى 28-02-2021 برقم ايداع    

1275وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة اضافه فرع للشركة الكائن فى  

الدور الرضى  بالعقار الكائن بتنظيم  شارع  عبد السلم  الشاذلى  او توزبير  قسم  قرطاسة  -

7 - بلبن لمنتجات اللبان Belabn شركة سبق قيدها برقم     16678 قيدت فى 28-02-2021 برقم ايداع    

1275وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء  فرع للشركة الكائن فى :- 

المحل بالمساحة التجارية رقم )i( بمنطقة ) waterside( بمشمروع جليم باى )لسان جليم ( -قسم اول

8 - بلبن لمنتجات اللبان Belabn شركة سبق قيدها برقم     16678 قيدت فى 15-11-2021 برقم ايداع    

7068وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء  فرع للشركة الكائن فى :- 

المحل بالمساحة التجارية رقم )i( بمنطقة ) waterside( بمشمروع جليم باى )لسان جليم ( -قسم اول

9 - كيبلينيك Queblinic شركة سبق قيدها برقم     18350 قيدت فى 02-11-2021 برقم ايداع    6779وفى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 40 شارع الشجاعة المتفرع من شارع 

العشرين - باكوس -

10 - سندوتش بضمير شركة سبق قيدها برقم     19230 قيدت فى 01-03-2022 برقم ايداع    1706وفى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة الكائن فى برج ايوب 

بركه شارع جميلة بوحريد السيوف  - اول

11 - أفالون للتجارة والستثمار شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     5482 قيدت فى 

08-01-2013 برقم ايداع    56وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

اضافه موقع ممارسة النشاط الثامن  : محل فى العقار رقم 39 شارع مصطفى كامل فلمنج  قسم
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12 - شركة نوبل للكيماويات )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     11723 قيدت فى 25-09-2018 برقم ايداع    

4813وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء  مكتب ادارى عنوانه 

الكيلو 28 طريق السكندرية القاهرة الصحراوى - نجع العرجى - العامرية  - الدور الول علوى - ثلث غرف -

13 - شركة نوبل للكيماويات )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     11723 قيدت فى 11-11-2020 برقم ايداع    

5513وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء  مكتب ادارى عنوانه 

الكيلو 28 طريق السكندرية القاهرة الصحراوى - نجع العرجى - العامرية  - الدور الول علوى - ثلث غرف -

14 - :سكاي فيجين للبصريات SKY ViSiON ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     13081 قيدت فى 

30-05-2019 برقم ايداع    3023وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

اضافه فرع للشركة الكائن فى  عقار رقم  36 أ - بجوار محل العاب مدينة  الحلم -  ش مصطفى  كامل  -  

سموحه  -  قسم

15 - :سكاي فيجين للبصريات SKY ViSiON ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     13081 قيدت فى 

30-05-2019 برقم ايداع    3023وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

برج سما ستار عمارة )B( - مصطفى كامل - أمام فتح ا - قسم

16 - بوند كيم للكيماويات والمستخلصات شركة سبق قيدها برقم     17647 قيدت فى 04-08-2021 برقم ايداع    

4562وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة  فى العنوان 

التالى العقار رقم  10 شارع شكور -  محطة الرمل  - هندي سيتى  سنتر  -  قسم

17 - نيومارينا للصناعات البلستيكيه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     171 قيدت فى 04-03-1997 برقم 

ايداع    66وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغااء الفرع الكائن فى 

مدينة برج العرب الجديدة قطعة 4 بلوك 33 / ب المنطقة الصناعية الثانية

18 - كفر الدوار سكان  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     3855 قيدت فى 19-08-2010 برقم ايداع    2248

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة إضافة فرع اداري للشركة بالعنوان التالي 

:

الدور الول علوى ببرج الحلواني - الميزانة - خلف عمر أفندي و مكتبة الطفل - كفر الدوار  -

19 - زهرة اللوتس لتجهيز المعاء وتوريدها ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     9127 قيدت فى 

28-12-2016 برقم ايداع    4630وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط  الصناعى  فى العنوان التالى  :- عبد القادر بحرى السكة الحديد من 

البتروكيماويات بجوار قهوة عاشور -

20 - مرسيليا بيتش للستثمار السياحى ش.م.م قانون 8لسنه 1997 شركة سبق قيدها برقم     9544 قيدت فى 

26-12-2004 برقم ايداع    791وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس 

اضافه فرع للشركة الكائن خاص بادارة وتشغيل  واستغلل مدينة اللعاب المائية وملحقاتها بمدينة الجللة  -  

العين السخنة -

21 - البيسى لدارة وتشغيل الصيدليات )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     12246 قيدت فى 2019-09-29 

برقم ايداع    5204وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء فرع : 42 

تنظيم شارع كرموز -

22 - البيسى لدارة وتشغيل الصيدليات )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     12246 قيدت فى 2018-12-26 

برقم ايداع    6723وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع 

للشركة الكائن فى  568 طريق الحريه  -  جليم  -

23 - البيسى لدارة وتشغيل الصيدليات )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     12246 قيدت فى 2018-12-26 

برقم ايداع    6723وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء فرع : 42 

تنظيم شارع كرموز -
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24 - تروبيوتيكا مصر 

TRUBIOTICA EGYPT شركة سبق قيدها برقم     12559 قيدت فى 18-02-2019 برقم ايداع    977

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية شقة 51 - عماره رقم 26 - مدينة 

الفردوس  -

25 - الحياه للتصنيع والتنمية شركة سبق قيدها برقم     19805 قيدت فى 29-09-2011 برقم ايداع    18284

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان : الدور) الثاني ( بالعقار 

الكائن بمبنى مجموعة شركات منصور - شارع قنال المحمودية - بجوار شركة النحاس المصرية - حجر النواتية 

وبذلك تم تعديل العنوان ونقل القيد

26 - راش براش للتجارة RUSHBRUSH ش م م شركة سبق قيدها برقم     8660 قيدت فى 

02-08-2016 برقم ايداع    2585وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اضافه فرع للشركة الكائن فى  ارض الفطيم - شارع طه حسين - كايرو فيستيفال سيتى - التجمع الخامس -  

القاهرة الجديدة

27 - راش براش للتجارة RUSHBRUSH ش م م شركة سبق قيدها برقم     8660 قيدت فى 

02-08-2016 برقم ايداع    2585وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

اضافه فرع للشركة الكائن فى : عمارات سوليك -  شارع 364 ) وحاليا 38  متفرع من فيكتور عما نويل - 

سموحة  - ش النقل والهندسة -  قسم

28 - كيمازون للصناعة والتجارة شركة سبق قيدها برقم     17140 قيدت فى 06-05-2021 برقم ايداع    

2716وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة يكون المركز الرئيسي لدارة 

الشركة و موطنها القانوني و موقع ممارسة النشاط الصناعي  في العنوان التي : قرية المراء -

29 - نيو سيل للملبس الجاهزة والتصدير شركة سبق قيدها برقم     13872 قيدت فى 23-10-2019 برقم 

ايداع    5725وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية محل بالدور الرضى 

بالميزانين عقار رقم 379 شارع خليل حمادة سابقا - سيدى بشر بحرى قسم اول

30 - العربى للتجارة والصناعة ) العربى( شركة سبق قيدها برقم     6748 قيدت فى 14-08-2014 برقم ايداع    

2101وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن فى 20 من 

الى 26 بالدور الميزانيين بالعقار رقم 19 ش مرسي بدر

31 - أندلسية كابيتال للخدمات الطبية ش م م شركة سبق قيدها برقم     8451 قيدت فى 22-05-2016 برقم 

ايداع    1720وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية العقار رقم 460 طريق 

الحرية - ناحية رشدى  - قسم

32 - أندلسية كابيتال للخدمات الطبية ش م م شركة سبق قيدها برقم     8451 قيدت فى 22-05-2016 برقم 

ايداع    1720وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء فرع ادارى /

الشقه رقم 1 بالعقار رقم 460 طريق الحريه -ناحيه رشدى -اول

33 - نيو سيل للملبس الجاهزة والتصدير شركة سبق قيدها برقم     13872 قيدت فى 17-12-2019 برقم 

ايداع    6967وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء فرع -3- الكائن 

فى العنوان : 85 شارع خليل حمادة - متفرع من ش خالد بن الوليد - ميامى -

34 - نيو سيل للملبس الجاهزة والتصدير شركة سبق قيدها برقم     13872 قيدت فى 23-10-2019 برقم 

ايداع    5725وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة 

الكائن فى 161 شارع خالد بن الوليد - برج درة الوليد  -  سيدى بشر بحرى  -

35 - نيو سيل للملبس الجاهزة والتصدير شركة سبق قيدها برقم     13872 قيدت فى 23-10-2019 برقم 

ايداع    5725وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة 

الكائن فى  60 شارع خالد بن الوليد - ناصية  شارع الصرفى  - برج الزعيم -امام 158 قسم اول
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36 - نيو سيل للملبس الجاهزة والتصدير شركة سبق قيدها برقم     13872 قيدت فى 23-10-2019 برقم 

ايداع    5725وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء فرع -3- الكائن 

فى العنوان : 85 شارع خليل حمادة - متفرع من ش خالد بن الوليد - ميامى -

37 - شركه السكندرية للكيماويات والمنظفات ) ادكو ( ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     1272 قيدت فى 

27-02-2002 برقم ايداع    64وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء 

فرع تخزين و بيع كائن بناحية منقباد - عزبة الملح -

38 - شركه السكندرية للكيماويات والمنظفات ) ادكو ( ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     1272 قيدت فى 

27-02-2002 برقم ايداع    64وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط اضافه  

فرع للشركة 

الكائن فى  جزيرة الكراد-

39 - ال سلوع للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     7447 قيدت فى 05-05-2015 برقم ايداع    1447

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية خورشيد عزبه زغلول - محور 

المحموديه -  قسم  ثالث

40 - المغرة للتنمية الزراعية ش.ذ.م.م. شركة سبق قيدها برقم     10822 قيدت فى 07-03-2018 برقم ايداع    

1272وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح اضافه موقع ممارسة النشاط الول 

:-  قطعه رقم) 265 ( بمنطقة المغرة -

41 - عبد الغنى عبد الحميد عبد الغنى حمروش وشريكيه شركة تضامن شركة سبق قيدها برقم     12865 قيدت 

فى 10-04-2019 برقم ايداع    2176وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

الغاء  الفرع انتاجى  للشركة فى :- الدور الرضى من المبنى الكائن / بالقطعة 1/1 , 1/1 بزمام شركة مصر 

للغزل والنسيج - بمجمع الصناعات النسيجية - بمدينة كفر الدوار -

42 - عبد الغنى عبد الحميد عبد الغنى حمروش وشريكيه شركة تضامن شركة سبق قيدها برقم     12865 قيدت 

فى 05-01-2021 برقم ايداع    107وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

الغاء  الفرع انتاجى  للشركة فى :- الدور الرضى من المبنى الكائن / بالقطعة 1/1 , 1/1 بزمام شركة مصر 

للغزل والنسيج - بمجمع الصناعات النسيجية - بمدينة كفر الدوار -

43 - ايسوس لستشارات الرعايه الصحيه Isos Healthcare Consultancy شركة سبق قيدها برقم     

16939 قيدت فى 31-03-2021 برقم ايداع    2068وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية الشقة رقم )51( بالدور الخامس بالعقار رقم )4( بعمارات الوطنية امتداد 15 مايو - سموحة - 

قسم

44 - يوسف لطفي منصور و شركاه توصية بسيطة)مانتراك منطقة حرة( شركة سبق قيدها برقم     97930 

قيدت فى 07-09-1980 برقم ايداع    8989وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بالمنطقه الحره العامه بالسكندرية

45 - شركة سيدى كرير للبتروكيماويات )سيدبك( شركة سبق قيدها برقم     145404 قيدت فى 1997-11-18 

برقم ايداع    9755وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية المركز الرئيسى 

وموقع ممارسة النشاط  الصناعى فى العنوان الكائن فى شارع النهضة المتفرع من الكيلو  36  طريق السكندرية 

القاهرة الصحراوى  -  قسم اول

46 - اشرف محمود عبد المنعم رجب النعناعى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     5050 قيدت فى 

22-05-2012 برقم ايداع    1271وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اضافه  فرع اداري فى : عماره 598 شقه واحد-شارع  السكان العائلي المجاوره الثانيه  قسم الشروق -
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47 - اشرف محمود عبد المنعم رجب النعناعى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     5050 قيدت فى 

22-05-2012 برقم ايداع    1271وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة "

اضافه فرع اداري فى :الشقتين رقمي)7(و)8(- خلفيتين - بالدورالخامس العلوي)اداري(بالعقار رقم )1( تقسيم 

من البلوك رقم)9( بالمنطقه الصناعيه -

48 - اشرف محمود عبد المنعم رجب النعناعى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     5050 قيدت فى 

22-05-2012 برقم ايداع    1271وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

اضافه  موقع ممارسه النشاط : رقم القطعة 131 المنطقة الصناعية الجنوبية 6 مليون م2مدينة العاشر من رمضان 

-

49 - خالد مسعود السيد محمد الشعراوى وشريكيه)شركة توصية بسيطة( شركة سبق قيدها برقم     6504 قيدت 

فى 16-04-2014 برقم ايداع    1052وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية عزبه  خورشيد القبلية - قسم ثانى الرمل-قسم

50 - سفيانو بولو لصناعة البن وتعبئة المواد الغذائية ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     10525 قيدت فى 

01-01-2018 برقم ايداع    40وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية محل 

رقم 10بالدور الرضى بمول  جرين تاورز  -سموحة -قسم

51 - رؤيا تكنولوجى لنظمة التحكم والبرمجيات Roya Technology شركة سبق قيدها برقم     15276 

قيدت فى 05-08-2020 برقم ايداع    3256وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية عماره برج الصفا ش البيطاش الجديد -الدور الول -قسم

52 - رؤيا تكنولوجى لنظمة التحكم والبرمجيات Roya Technology شركة سبق قيدها برقم     15276 

قيدت فى 05-08-2020 برقم ايداع    3256وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية موقع ممارسه النشاط الخامس  وحده رقم 7 بعقار رقم 6 د الدور الرضى -مجمع الصناعات الصغيره 

-ش المدينه -البيطاش-قسم

53 - توتموندا للستثمار الرياضى Tutmonda. )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     16147 قيدت فى 

15-12-2020 برقم ايداع    6224وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

21 ميدان فيكتور عما نويل - جناح السلم اليمن - الدور الول - سموحة  -

54 - صيدليات عاصم المنفى شركة ذات مسئولية محدودة. شركة سبق قيدها برقم     16508 قيدت فى 

02-02-2021 برقم ايداع    674وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

اضافه فرع للشركة بالعنوان الكائن فى 187طريق الحرية البراهيمية

55 - صيدليات عاصم المنفى شركة ذات مسئولية محدودة. شركة سبق قيدها برقم     16508 قيدت فى 

02-02-2021 برقم ايداع    674وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

اضافه فرع للشركة الكائن فى  8  شارع عبد السلم فتوح - سان ستيفانو - قسم

56 - صيدليات عاصم المنفى شركة ذات مسئولية محدودة. شركة سبق قيدها برقم     16508 قيدت فى 

02-02-2021 برقم ايداع    674وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

اضافه فرع للشركة الكائن فى  تقاطع شارع مسجد سيدى بشر وشارع ملك حفنى  - بجوار حى المنتزة  - قسم

57 - الجنة للستثمار الزراعى والحيوانى شركة سبق قيدها برقم     19739 قيدت فى 18-05-2022 برقم 

ايداع    3924وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية موقع ممارسة النشاط 

الول : حوش 18 مزرعة فلسطين -منطقة مريوط الزراعية -ثان

58 - بلبن لمنتجات اللبان Belabn شركة سبق قيدها برقم     16678 قيدت فى 28-02-2021 برقم ايداع    

1275وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه المحل المعطى  له رقم  6 

بالدور الرضى يسار العقار38 شارع محمد سيد احمد تقاطع  شارع راغب باشا - حلوان
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59 - الرجوان للتنمية الزراعية شركة سبق قيدها برقم     17510 قيدت فى 05-07-2021 برقم ايداع    

3995وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة مكتب يمين الصاعد   بملك 

رمضان إبراهيم سعد  - قرية زاوية مسلم  -

60 - الرجوان للتنمية الزراعية شركة سبق قيدها برقم     17510 قيدت فى 05-07-2021 برقم ايداع    

3995وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة اضافه موقع ممارسة النشاط الول  

فى العنوان  الكائن فى محل بملك  رمضان ابراهيم سعد  -  الدور الرضى - الطريق الرئيسى -  قرية زاوية 

مسلم  -

61 - سامر سمير هنرى ماضى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     50 قيدت فى 11-02-2007 برقم ايداع    

168وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء المقر ادارى 121 شارع 

السرايا ) جلل الدسوقى ( وابور المياه قسم باب شرق الوحدة رقم 3 الطابق الول

62 - سامر سمير هنري ماضي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     50 قيدت فى 18-04-2005 برقم ايداع    

86وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اصبح المركز الرئيسى وموقع 

ممارسة نشاط الصناعى بالعنوان    المنطقة 6 قطعة 3 بلوك أ - تقسيم البتروكيماويات  -مرغم قبلى -

63 - سامر سمير هنري ماضي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     50 قيدت فى 18-04-2005 برقم ايداع    

86وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء المقر ادارى 121 شارع 

السرايا ) جلل الدسوقى ( وابور المياه قسم باب شرق الوحدة رقم 3 الطابق الول

64 - العامة للتجارة ببرج العرب ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     1476 قيدت فى 09-12-2002 برقم ايداع    

432وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه مقر ادارى للشركة 

بالعنوان فى 21 شارع مصطفى كامل - سموحة  -

65 - راكوتيس للملحة شركة سبق قيدها برقم     8444 قيدت فى 17-04-2002 برقم ايداع    1773وفى 

تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية خلف 49 طريق الحرية الدور الول علوى 

متكرر محطة الرمل قسم

66 - القويعى لتصنيع منتجات اللبان والمواد الغذائية )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     12187 قيدت فى 

18-12-2018 برقم ايداع    6520وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

اضافه فرع للشركة الكائن فى  المنطقة الصناعية بحوش عيسى قطعة رقم 77و78 -

67 - بيراميكرز تكنولوجيز                     Pyramakers    Technologies    ش.م.م شركة سبق قيدها 

برقم     14302 قيدت فى 29-12-2019 برقم ايداع    7224وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السكندرية 509 طريق الحرية  -شقة  6  قسم  اول

68 - دمياتك جروب للستثمار والتنمية الزراعية شركة سبق قيدها برقم     14851 قيدت فى 2020-03-16 

برقم ايداع    1534وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة حد ال 2 كيلو متر 

من خارج الزمام بناحية وادى النطرون بمساحه 200 فدان -

69 - دلنى للخدمات التعليمية والتدريب Dulleni For Educational Services And Training . )ش.م.

م( شركة سبق قيدها برقم     19354 قيدت فى 17-03-2022 برقم ايداع    2306وفى تاريخ  2022-05-22   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 14شارع بهاء الدين الغتوري - سموحة - قسم

70 - زهران ماركت ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     5124 قيدت فى 01-07-2012 برقم ايداع    1610

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط اضافه فرع للشركة الكائن فى  المحل 

التجارى رقم  1-2  الكائن بالدور الرضى  بالمركز التجارى سيتى جراند مول الكائن بشارع جمال عبد الناصر  

-
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71 - أم أم جى المتحدة للتجارة والتوزيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     9422 قيدت فى 21-03-2017 برقم 

ايداع    1088وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية اضافه فرع للشركة  بقصد 

استعمالة  فى بيع منتجات ستار بكس فقط  ) STARBUCKS( بالعنوان الكائن الدور الرضى  من المنشاة  

المركب العائم ستاسيا اخر طريق المشاية  بجوار نادى  الشرطة  -

72 - شركة صحة الرجل للخدمات الطبية - دار الذكورة

)Man Health Care Company Dar Elzokora   )M.H.C.C 

شركة مساهمة مصرية وفقا لحكام القانون المصرى شركة سبق قيدها برقم     10911 قيدت فى 2018-03-22 

برقم ايداع    1583وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة موقع ممارسه النشاط 

الثانى الفرع الكائن فى وحده اداريه كائنه بالدور الرضى بالعقار المقام على القطعه رقم 162 مركز المدينه مول 

C MC خلف المستشفى الجوى التجمع الخامس القاهره محافظه القاهره

73 - شركة هاى تك للمواد المتخصصه high tech for specialized materials ش.ذ.م.م شركة سبق 

قيدها برقم     12125 قيدت فى 10-12-2018 برقم ايداع    6309وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه موقع ممارسة النشاط الصناعى  الكائن فى  الوحدات ارقام 4-11عنبر 

12 نموذج أ مجمع الصناعات الصغيرة - مدينة برج العرب -

74 - لينير للمقاولت والتوريدات والستيراد والتصدير )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     12155 قيدت فى 

13-12-2018 برقم ايداع    6415وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اضافه فرع للشركة الكائن فى  الدور الول شقة  3 العقار رقم 328 شارع ج - الكاديمية -  التجمع -  قسم اول

75 - لينير للمقاولت والتوريدات والستيراد والتصدير )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     12155 قيدت فى 

13-12-2018 برقم ايداع    6415وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء  

فرع  ادارى للشركة الكائن فى :- ب فيل 5 ميدان الشربتلى - التجمع الخامس -

76 - الرؤية العربية للخدمات الهندسية وادارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     14696 قيدت فى 

27-02-2020 برقم ايداع    1175وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اضافه فرع للشركة الكائن فى  الوحدة الدارية 601 الكائنة بالطابق السادس بالمبنى B2 كابيتال بيؤنس بارك - 

مدينة

77 - المحمدية للنشاء والتعمير ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     134759 قيدت فى 12-08-1993 برقم ايداع    

4878وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 6شارع فوزى فهمى جندى - 

قسم

78 - كارفيكس Car Fix شركة سبق قيدها برقم     5841 قيدت فى 06-06-2013 برقم ايداع    1529وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 20 الطريق الدائرى - جزء 3 - قسم

79 - أم أم جى المتحدة للتجارة والتوزيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     9422 قيدت فى 21-03-2017 برقم 

ايداع    1088وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة  

لقامة  بارتشن ) ستار بكس ( داخل ) Kiosk(  الكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى  بشارع 

الكاديمية البحرية  - طوسون  -  ابوقير - خلف كلية التربية الرياضية بنين  -

80 - اسلم محمد محمود عبدالمجيد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     14328 قيدت فى 01-01-2020 برقم 

ايداع    24وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة المركز الرئيسى وموقع 

ممارسة النشاط السابع 1 شارع المام محمد متولى الشعراوى قصر المهندس - حوش عيسى -

81 - صن شاين للكيماويات شركة ذات مسئولية محدودة. شركة سبق قيدها برقم     16510 قيدت فى 

03-02-2021 برقم ايداع    685وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح 

اضافه فرع للشركة الكائن فى  قرية اولد جبريل -
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82 - بلبن لمنتجات اللبان Belabn شركة سبق قيدها برقم     16678 قيدت فى 28-02-2021 برقم ايداع    

1275وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية اضافه فرع للشركة الكائن فى  

الدور الرضى  رقم 4 بالعمارة رقم 6  بمساكن المحافظة امام استاد طنطا الرياضى

83 - داك لتعبئة المواد الغذائية و عموم التصديرDAK شركة سبق قيدها برقم     18161 قيدت فى 

05-10-2021 برقم ايداع    6109وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

اضافه موقع ممارسة النشاط الصناعى  عقار رقم 5/م خلف مسجد ضيف ا كيلو 23 بحرى  الطريق الصحراوى 

ابوستة  قسم ثان

84 - شركة نهله تريدنج Nahla Trading Co شركة سبق قيدها برقم     18655 قيدت فى 2021-12-13 

برقم ايداع    7852وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية برج العمراوى  - 

شارع موريتانيا - المندرة بحرى شقة 102 - قسم

85 - الشركه المتحده للتوكيلت الملحيه )يونايتد مارين ايجيبت ( شركة سبق قيدها برقم     19630 قيدت فى 

05-02-2008 برقم ايداع    1000001وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية الغاء الفرع الكائن بالعنوان : الدور الرضى والبدروم بالعقار الكائن 22 ش بنى العباسى

86 - الشركة العامة للتوكيلت الزراعية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     140509 قيدت فى 1996-06-30 

برقم ايداع    3770وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه ادارى 

للشركة الكائن فى العنوان 21 شارع مصطفى كامل - سموحة

87 - ماج للتجارة والتوكيلت ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     4015 قيدت فى 21-11-2010 برقم ايداع    

3008وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء فرع المنطقة هـ عمارة 

11 سموحة شقة رقم )5( الدور الثامن

88 - المصرية اليونانية للمنشات السياحية تافرنا ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     6370 قيدت فى 

04-01-2001 برقم ايداع    52وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء 

فرع للشركة الكائن فى :- كافيتريا حمام سباحه الهابى لند والروف داخل نادي سبوتنج - قسم

89 - المصرية اليونانية للمنشات السياحية تافرنا ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     6370 قيدت فى 

04-01-2001 برقم ايداع    52وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء 

الفرع الكائن  ممر كليوباترا الحد الشرقى امام الحد الغربى لشارع الباجورى -

90 - المصرية اليونانية للمنشات السياحية تافرنا ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     6370 قيدت فى 

09-07-2017 برقم ايداع    2833وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء الفرع الكائن  ممر كليوباترا الحد الشرقى امام الحد الغربى لشارع الباجورى -

91 - المصرية اليونانية للمنشات السياحية تافرنا ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     6370 قيدت فى 

21-06-2021 برقم ايداع    3646وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء فرع للشركة الكائن فى :- كافيتريا حمام سباحه الهابى لند والروف داخل نادي سبوتنج - قسم

92 - احمد قرنى على محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     16261 قيدت فى 28-12-2020 برقم ايداع    

6574وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة المركز الرئيسى وموقع ممارسة 

النشاط الصناعى اول طريق الجعار -مدينة وادى النطرون

93 - ميركاتوس Mercatus شركة سبق قيدها برقم     16329 قيدت فى 10-01-2021 برقم ايداع    153

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية ابراج الصيادلة نموذج A21 ابيس 

الرابعة  الناصرية - ثان

94 - كوكتيل للملبس الجاهزه ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     8841 قيدت فى 09-10-2016 برقم ايداع    

3370وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع للشركة الكائن فى  

العقار رقم 53 شارع عباس العقاد -
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95 - السكندرية لتعبئة وتغليف المواد الغذائية شركة ذات مسئولية محدودة . شركة سبق قيدها برقم     12570 

قيدت فى 19-02-2019 برقم ايداع    1004وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية اضافه منفذ لبيع  منتجات الشركة الكائن فى حوض الماكينة نمرة 2  المتفرع من طرق المعمورة 

الطابية  -قسم ثان

96 - اليوان لمقاولت اللمونيوم شركة سبق قيدها برقم     12836 قيدت فى 04-04-2019 برقم ايداع    

2051وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية العقار رقم 16 شقة 11 شارع 

عمارات الظباط - مصطفى كامل - سموحة  -

97 - تو ام ايه اند كيه 2MA & K شركة سبق قيدها برقم     16628 قيدت فى 21-02-2021 برقم ايداع    

1102وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع والكائن فى رقم3 

مكرر شارع كفرعبده - رشدى - شياخة ابو النواتير - قسم

98 - تو ام ايه اند كيه 2MA & K شركة سبق قيدها برقم     16628 قيدت فى 21-02-2021 برقم ايداع    

1102وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الوحدة 7 بالطابق الول -ابراج  

الطيران - شارع كفر عبده  -

99 - السلم للنشاء والتنمية العقارية انتربيلد ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     232 قيدت فى 1998-03-10 

برقم ايداع    548وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الدور الول -شقه 

103بالعقار 92 تنظيم / 149 صفيحه شارع احمد شوقي - رشدي - قسم

100 - تاور بلست لصناعة رولت البلستيك شركة سبق قيدها برقم     17272 قيدت فى 01-06-2021 برقم 

ايداع    3159وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه موقع ممارسة 

النشاط :- مجمع للصناعات البلستيكية بمرغم قبلي -  الوحدات أرقام ) 52-60 ( عنبر رقم 4 - طريق 

البتروكيماويات  -

101 - اميزنغ بيوتى لمستحضرات التجميل  Amazing   Beauty شركة سبق قيدها برقم     18980 قيدت 

فى 01-02-2022 برقم ايداع    756وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اضافه موقع نشاط الصناعى الكائن فى  قطعة رقم  608  مخازن  شارع الشباب 300م

102 - الكميل للجهزة الكهربائية . )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     19355 قيدت فى 17-03-2022 برقم 

ايداع    2307وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة 

الكائن فى  9 شارع السبع بنات -

103 - الحياه للتصنيع والتنمية شركة سبق قيدها برقم     19805 قيدت فى 29-09-2011 برقم ايداع    

18284وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح فرع - ابو شروف - سيوة 

-

104 - بيراميكرز تكنولوجيز                     Pyramakers    Technologies    ش.م.م شركة سبق 

قيدها برقم     14302 قيدت فى 29-12-2019 برقم ايداع    7224وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع للشركة الكائن فى  العقار رقم40 شارع احمد فخرى الدور الثانى  - 

الوحدة التجارية رقم  4 -

105 - الصالة للمقاولت والتوريدات Al-Asala For Contracting And Supplies شركة سبق قيدها 

برقم     14799 قيدت فى 08-03-2020 برقم ايداع    1359وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة تم نقل المركز الرئيسى من محافظة السكندرية ) استثمار السكندرية  ( الى  )استثمار 

القاهرة ( فى  العنوان الكائن  الدور الول -العقار 394أ -المنطقة د -

106 - أحمد مصطفى صالح و شريكيه شركة سبق قيدها برقم     15881 قيدت فى 26-10-2020 برقم ايداع    

5159وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه موقع ممارسة نشاط 

للصيانة  بالعنوان - نهاية شارع ضيف ا  - مرغم  - طريق السكندرية القاهرة الصحراوى  - قسم ثانى
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107 - بلبن لمنتجات اللبان Belabn شركة سبق قيدها برقم     16678 قيدت فى 28-02-2021 برقم ايداع    

1275وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية اضافه فرع للشركة الكائن فى  

المحل المعطى  له بالطابق الرضى ببرج الفيروز - دكتور عاطف  عزام  - شارع المشاية  السفلية - قسم

108 - النشائيون العرب للهندسة والبناء شركة سبق قيدها برقم     17211 قيدت فى 09-06-1997 برقم ايداع    

3272وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 160 شارع أحمد شوقى - 

أبراج المعمارى - عمارة )أ( - رشدى -

109 - ريترو بركات لتصنيع المنتجات الجلدية شركة سبق قيدها برقم     18450 قيدت فى 15-11-2021 برقم 

ايداع    7086وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية المركز الرئيسى وموقع 

مارسة النشاط  فى الدور الول علوى  يسار  المدخل  الكائن بالقطعة  29 طريق القبارى  السريع - المنطقة 

الصناعية - المنشية الجديدة  - قسم

Grand Foods Establishments Tourist and    110 - جراند فودز للمنشأت السياحية والفرانشايز

Franchisees شركة سبق قيدها برقم     15401 قيدت فى 26-08-2020 برقم ايداع    3696وفى تاريخ  

31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية محل رقم )119A-E( بالدور الول بالمركز 

التجارى سان ستيفانو - بمشروع سان ستيفانو جراند بلزا - الكائن بالعقار رقم 399 طريق الجيش -

111 - نيو فارما سيتي لتوريد وتوزيع الدوية والمستحضرات New Pharma City شركة سبق قيدها برقم     

18048 قيدت فى 22-09-2021 برقم ايداع    5764وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة  196 تقسيم محمد فتحى الفضالى  مع ش ابيدوس - متفرع من ش القاهرة  

- قسم اول

112 - يونيفرسال اليكس لخدمات المطابع Universal Alex Printer Services  )ش.م.م( شركة سبق 

قيدها برقم     19019 قيدت فى 07-02-2022 برقم ايداع    889وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط القطعة رقم 7 بلوك  23 بالمنطقة 

الصناعية  الرابعه  -بمدينة برج العرب الجديدة  -
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النشاط

1 - فروستى فودز للتصدير Frosty Foods شركة سبق قيدها برقم     6627 قيدت فى 18-06-2014 برقم 

عموم التصدير  ايداع    1615 وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :    1-

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف وتجميد الحاصلت الزراعية  والتوكيلت التجارية  2-

تصنيع وتعبئة وتغليف وتجميد الحاصلت الزراعية والخضروات  والخضروات والفاكهه واللحوم والسماك  3-

تخزين اللحوم والسماك  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح  والفاكهه واللحوم والسماك لدى الغير  4-

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 .

2 - غنيم للتوريدات العمومية والمقاولت العامةش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     11163 قيدت فى 

14-05-2018 برقم ايداع    2465 وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :                                                                                                                                                                                                                                                                                   

القيام باعمال  التصدير.   - التوريدات العمومية .  - المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة .  - -

تقديم الستشارات الهندسية والمعمارية )  الشراف علي تنفيذ المشروعات .  - مقاولت البناء والهدم والترميم .  -

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

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

ئحته التنفيذية    مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الزمة 

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 ول ئحته التنفيذية.

3 - أفالون للتجارة والستثمار شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     5482 قيدت فى 

08-01-2013 برقم ايداع    56 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1-استصلح واستزراع 

الراضي البور والصحراوية , ومنها:  أ/ أستصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع.  ب/ استزراع الراضي المستصلحة.  2-تربية جميع أنواع الحيوانات , سواء كان ذلك لنتاج 

السللت أواللبان أو التسمين أو اللحوم.  3-تجارة المنتجات الزراعية.  4-ايجار وتأجير المخازن المبردة وغير 

المبرة  5-أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية.  6-عموم التصدير.  7- ادارة وتشغيل 

المطاعم ومحلت الجزارة وتحضير وتجهيز الماكولت  8- تجارة اللحوم  .

4 - اى سيرف للغذية والمشروبات I Serve For F & B ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     6327 قيدت فى 

09-02-2014 برقم ايداع    373 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامه واداره وتشغيل 

المطاعم والكافتيريات لتقديم كافه أنواع الغذيه والمشروبات عدا المشروبات الكحوليه  2- اقامه واداره وتشغيل 

المولت والمحلت التجاريه والموتيلت وقاعات المناسبات والفراح والجتماعات والمقاهي والصالت الرياضيه 

بكافه اشكالها   3-التوكيلت التجاريه   4- تقديم الستشارات الداريه والهندسيه والفنيه والرياضيه واجراء 

الدراسات والبحوث العلميه في مختلف المجالت )فيما عدا الستشارات القانونيه والستشارات الماليه من الوراق 

الماليه لنشطه الشركات العامله في مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في الماده )27(من قانون سوق راس 

المال ولئحته التنفيذيه وكذا الستشارات والدراسات الماليه المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده رأس المال أو الستحواذ(  

5- بيع مأكولت جاهزه   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 ولئحتة التنفيذية .
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5 - سيتى نيون لدارة الكافيهات والمطاعم شركة سبق قيدها برقم     8517 قيدت فى 05-06-2016 برقم ايداع    

1930 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : - اقامة وتشغيل وادارة 

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

اواى .  عموما التجارة والتوزيع فيمما عدا المسموح به قانون  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة  هذه النشطة .  ويجوز لشركة 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 الخارج . كما يجوز لها  ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحه التنفيذية .

6 - :سكاي فيجين للبصريات SKY ViSiON ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     13081 قيدت فى 

30-05-2019 برقم ايداع    3023 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  "

التوكيلت التجاريه   تلتزم  التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  "

اقامه و  التصدير  " الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية   "

تجارة وتوزيع وبيع جميع انواع النظارات الطبيه والشمسيه والعدسات  ادارة وتشغيل محلت لبيع النظارات   "

الصقة والطبيه والشنابر بكافه انواعها  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها

7 - كيما تراست للخدمات البترولية والكيماويات - منطقة حرة ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     4863 قيدت فى 

26-02-2012 برقم ايداع    511 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تخزين وبيع وصيانة 

وتأجير وإستئجار اللت والجهزة والمعدات والمواد اللزمة للنشطة التبرولية المختلفة وتوفير خدمات العاشة 

وتقديم الخدمات الفنية من صيانة واصلح وغيرها وتقديم الستشارات الهندسية والفنية المرتبطة بها لشركات 

البترول والغاز خلط و مزج النشا المستخدمه في مجال حفر ابارالبترول .  و ذلك  للشركات و الجهات المعفاه في 

مجالت البحث و الستكشاف و التنقيب تحت مظله وزاره البترول و مشروعات المناطق الحره و الشركات خارج 

البلد مع السماح لها بالتعامل بنسبه في حدود 20 % من حجم تعاملتها السنويه في السوق المحلي مع الجهات و 

الشركات غير المعفاه العامله تحت مظله وزاره البترول .  ب- تخزين وبيع جميع انواع الكيماويات الصناعية .  

اشتراطات الحماية  ت- تعبئة و اعاده تعبئة و تغليف الكيماويات الخاصه بالشركه .  وذلك مع مراعاة مايلى :  "

ان تكون عمليات الصيانة خارج نطاق المنطقة .   مزاولة نشاط التخزين من خلل مخزن مغطى .  " المدنية .  "

مع مراعاة احكام  ال يمتد نشاط الشركه الي نقل الغاز .  " شروط المحافظة على البيئة ومنع التلوث .   " "

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 طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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8 - تروبيوتيكا مصر 

TRUBIOTICA EGYPT شركة سبق قيدها برقم     12559 قيدت فى 18-02-2019 برقم ايداع    977 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  -

الكواشف المعملية والكيماويات والجهزة الطبية والمعملية والكيماويات ومستحضرات التجميل والجهزة الطبية  

تجارة  والكواشف المعملية والمبيدات الزراعية والمستلزمات الطبية )فيما عدا الدوية( وتصنيعهم لدى الغير.  -

وتوزيع الكواشف المعملية والكيماويات والجهزة الطبية والمعملية والكيماويات ومستحضرات التجميل والجهزة 

التوريدات العمومية.  - الطبية  والكواشف المعملية والمبيدات الزراعية والمستلزمات الطبية )فيما عدا الدوية(.  -

الستيراد والتصدير.  تلتزم  إقامة وتشغيل مركز لصيانة الجهزة الطبية والمعملية.  - المقاولت العامة.  -

الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين  ولينشئ  تأسيس الشركة اى حق فى 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل 

باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض .  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة 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 او فى الخارج , كما 

يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

9 - ستاندرد ايجيبت للدارة والستثمار )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     3076 قيدت فى 09-08-2009 برقم 

ايداع    1742 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:  الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية للشركات العالمية والمحلية والتجار في منتجات تلك الشركات بالبيع والشراء, بيع وتجاره 

وتوزيع الطارات والجرارات الزراعية والوناش واللت والعدد الميكانيكية والموتورات بمختلف أنواعها 

واشكالها وقطع غيارها ومكملتها وكافه الجهزة الهندسية والكهربائية والمعدات الطبية بكافة اشكالها وانوعها 

انشاء واداره وتملك  واداره مراكز الصيانة القائمة بالفعل والسابق الحصول لها على تراخيص )إداريا فقط(.  -

استغلل واستعمال العلمات التجارية للشركات  وتشغيل المنشأت والمطاعم والكافيتريات السياحية الثابتة.  -

المحلية والعالمية بنظام الفرنشايز.   مع مرعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطة.  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه 

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

الخارج, كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية.

10 - ستاندرد ايجيبت للدارة والستثمار )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     3076 قيدت فى 2009-08-09 

برقم ايداع    1742 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:  الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية للشركات العالمية والمحلية والتجار في منتجات تلك الشركات بالبيع والشراء, بيع 

وتجاره وتوزيع الطارات والجرارات الزراعية والوناش واللت والعدد الميكانيكية والموتورات بمختلف أنواعها 

واشكالها وقطع غيارها ومكملتها وكافه الجهزة الهندسية والكهربائية والمعدات الطبية بكافة اشكالها وانوعها 

انشاء واداره وتملك  واداره مراكز الصيانة القائمة بالفعل والسابق الحصول لها على تراخيص )إداريا فقط(.  -

انشاء واداره وتملك وتشغيل الفنادق والقري السياحية  وتشغيل المنشأت والمطاعم والكافيتريات السياحية الثابتة.  -

استغلل واستعمال العلمات التجارية للشركات المحلية والعالمية بنظام الفرنشايز.    )فيما عدا الفنادق العائمة(.  -

مع مرعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطة.  

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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11 - انترناشونال نافل سرفيوس بيرو )اى ان اس بى ( لمعاينة السفن ) شركة شخص واحد محدودة المسئولية( 

international naval )surveys bureau INSB( شركة سبق قيدها برقم     16610 قيدت فى 

16-02-2021 برقم ايداع    1037 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:       

معاينة السفن القاطرة والمقطورة والتصدير .     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

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

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

طبقا  لحكام القانون .

12 - المستثمرون العرب لدارة المشروعات و التنمية شركة سبق قيدها برقم     18033 قيدت فى 

استصلح  21-09-2021 برقم ايداع    5728 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح -

اداره المشروعات  الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة   -

الشراف علي تنفيذ المشروعات    - تجارة وتوزيع مستحضرات التجميل وتصنيعها لدي  عدا الدارة الفندقية  -

الغير   - تجارة وتوزيع الغذية والمكملت الغذائية وتصنيعها لدي الغير   - عموم التصدير   - تربية جميع أنواع 

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

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو انتاج البيض أو التسمين أو اللحوم   - اقامة المزارع 

السمكية   - التسويق العقاري  -  المقاولت العامة  -  تنظيم الحفلت  -  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات ) عدا الكحولية ( وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك اواي .  - 

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

اللزمة لممارسة هذه النشطة .   ويجوزللشركة أن 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

13 - سميث تروي للصناعات الكيماوية - منطقة حرة - ش.م.م. 

Smith Troy for Chemical Industries - Free Zone S.A.E شركة سبق قيدها برقم     36 قيدت 

فى 06-04-2005 برقم ايداع    62 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح نشاط الشركة هو 

القيام في المنطقة الحرة العامة بالسكندرية بمزاولة نشاط:   1-  تصنيع مواد العزل الحديثة ومواد ترميم 

وإصلح المبانى التاريخية .  2- تصنيع السوائل ذات الساس اليبوكسى والتى تستخدم لعزل السطح والرضيات 

إعادة تدوير المنتجات البلستيكية بكافة أنواعها  .  3- تصنيع البولى بوريثان السائل والبولى سلفايد.   4-

تصنيع  وخلطها وتعبئتها وإعادة تعبئتها .  5- تصنيع الماكينات الصناعية ومكوناتها وقطع غيارها.  6-

قصر واردات  تصنيع الواح تغطية السقف بأنواعها.  وذلك مع مراعاة مايلي:  - الدهانات بأنواعها .  7-

تشكيل لجنة لمعاينة خط  المشروع من خامات المنتجات البلستيكية على السوق المحلي والمناطق الحرة فقط.  -

شروط  النتاج للبنود 7,6,5 بعد البدء في النتاج واقرار مدي رقية لمستوي النشطة الصناعية من عدمه .  -

اشتراطات الدفاع المدني  المحافظة على البيئة ومنع التلوث وتوفير وحدة لمعالجة مخلفات الصرف الصناعي.  -

والحريق.

14 - منارة السكندرية للتجارة شركة سبق قيدها برقم     7012 قيدت فى 04-12-2014 برقم ايداع    3272 

وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة بعد التعديل هو :  1 عموم التجارة .2 

التوريدات العمومية . 3  انشاء مراكز صيانة سيارات  4- الستثمار العقارى  .. 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 طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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15 - منارة السكندرية للتجارة شركة سبق قيدها برقم     7012 قيدت فى 04-12-2014 برقم ايداع    3272 

وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة بعد التعديل هو :  1 عموم التجارة .2 

التوريدات العمومية . 3  انشاء مراكز صيانة سيارات . 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 طبقا  لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية .

16 - الشركه العربيه للتنميه والتخزين بالمناطق الحره } بيبرس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     19699 قيدت 

فى 03-11-1991 برقم ايداع    7328 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح نشاط الشركة هو 

تخزين وبيع اللت والجهزة والمعدات الثقيلة والجرارات والشاحنات والمحركات الكهربائية والميكانيكية  -1  _:

والديزل والكابلت واسلك اللحام اللزمة للغراض المختلفة وقطع غيارها ومستلزمات تشغليها - مولدات 

الكهرباء اللزمة للغراض المختلفبة بما في ذلك المجال البحري ويشمل ذلك الجديد والمجدد ومواد وعدد والت 

اللحام والعوزال بانواعها والمحابس واجهزة التحكم والقياس وعدد والت الورش والرولمان بلي وقطع الغيار 

الدوات والجهزة المنزلية والبطاريات والطارات للشاحنات والمعدات الثقيلة  ولوزام التشغيل لكل ما ذكر انفا .  "

معدات ولوزام المن الصناعي   وذلك مع مراعاه التي :-  - والمصاعد والخامات من الصلب واللومنيوم   "

ان تكون السلع المخزن جديدة في حاله وردوها من الخارج   - ممارسة النشاط من خلل مخزن مغطي  -

تخزين وبيع الجديد من  الجهزة والمعدات الطبية للنشاط الصلي  اشتراطات الدفاع المدني والحريق     2-

للشركة 0

31 - عبد المجيد عبد العزيز سعيد عبد العزيز وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     967 قيدت فى 2006-04-03 

برقم ايداع    417 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :  1   اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتعبئة الغازات الصناعية والطبية بكافة انواعها وتعبئة اسطوانات الطفاء .   2   اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع شبكات الغاز وتركيبها مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها وتلتزم الشركة باعداد حساسات مالية ومركز مالي منفصل 

وتستغل كل نشاط على حدا وفقا  لقواعد المحاسبة المصرية .

ADVANCED ENERGY SYSTEMS - 17المتطورة لخدمات البترول A.D.E.S ش.م.م شركة سبق 

قيدها برقم     159052 قيدت فى 02-01-2002 برقم ايداع    49 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح غرض الشركة بعد التعديل  هو القيام  في المنطقة الحرة  العامة بالسكندرية  بمزاولة النشاط  التالى 

:- 1- تخزين وبيع وتاجير واستئجار اللت والمعدات والمهمات والوحدات البحرية والكرافانات وكافة انواع 

المواسير ومستلزماتها ومهمات المن الصناعى اللزمة لنشطة البترول والغاز وحفر ابار المياه.  2- تقديم 

الخدمات والستشارات الفنية المرتبطة بنشاط الشركة.   3-  تجميع وتركيب وصيانة تلك اللت والمعدات 

ومستلزماتها المملوكة والمستاجرة للشركة داخل موقعها بالمنطقة وذلك للشركات والجهات المعافاه العاملة .  فى 

مجالت البحث والستكشاف تحت مظلة وزارة البترول والشركات  خا رج جمهورية مصر العربية وشركات ا 

لمناطق الحرة , مع مراعاة مايلى: مقر نشاط الصيانة المرخص للشركة لمزاولة على المعدات الخاصة بها فقط  

على تتم باقى عمليات الصيانة للغير خارج النطاق المكانى للمنطقة  .  -  اليعتمد نشاط الشركة لنقل الغاز الطبيعى    

معاملة نشاط التجميع والتركيب معاملة النشطة التخزينية.   ممارسة نشاط التخزين من خلل مخزن مغطى.   

اشتراطات الحماية المدنية.   التوريد المباشر من  المورد الخارجى الى العميل الخارجى )خارج البلد( مباشرة وفقا 

للضوابط الوارد بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 3/ 129   2011.   ال يتم توريد العمالة بصفة منفردة وان يتم 

مزاولته من خلل عقود واعمال الشركة.  القيام بكافة عمليات ومقاولت الحفر المتكاملة المتعلقة بعمليات حفر ابار 

البترول والغاز والمياة  ويجوز للشركة ان تكون لها مص لحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات التى 

تزاول اعمال شبيهة باعمال الشركة والتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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18 - السويدى للعدادات - منطقة حرة ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     4035 قيدت فى 29-11-2010 برقم 

ايداع    3086 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح عرض الشركة هو:-   -تجميع وتصنيع ) 

جميع أنواع العدادات لقياس الكهرباء والغاز والمياه وأجهزة تجميع ومعايرة وإختبار عدادات قياس الكهرباءوالمياه 

والغاز واللمبات الموفرة للطاقة(  - تجميع وتصنيع جميع انواع البوردات اللكترونية المطبوعه,وكذا تجميع 

وتصنيع أجزاء ومكونات وملحقات العدادات لقياس الكهرباء والمياه والغاز واللمبات الموفرة للطاقة   التوريد 

المباشر من المورد الخارجي إلي العميل الخارجي)خارج البلد( مباشرة وذلك لجميع أنواع العداداتلقياس المياه 

والكهرابء والغاز ومكوناتها   وذلك مع مراعاة ما يلي:-  -سداد الرسم المستحق لنشاط التوريد المباشر وفقا 

للقواعدالمعمول بها في هذا الشأن  -إلتزام المشروه بتصدير ما ليقل عن 80% من حجم النتاج إلي خارج البلد  

- إشتراطات الدفاع المدني  -شروط المحافظه علي البيئة ومنع التلوث, وتوفير وحدة لمعالجة مخلفات الصرف 

الصناعي   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 اعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرها في مصرأو في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج 

مع الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

32 - كارفيكس Car Fix شركة سبق قيدها برقم     5841 قيدت فى 06-06-2013 برقم ايداع    1529 وفى 

تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  1-عموم الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية .  2-عموم التجارة وعلى الخص تجارة ) بيع وشراء السيارات وتغيير زيوت وكاوتش السيارات وقطع 

غيارها ( .  3-عموم التوريدات .  4-اقامة وتشغيل مركز خدمة تموين وغسيل وصيانة اجزاء ميكانيكية للسيارات 

.  5-اقامة وادارة وتشغيل مصنع لتجميع الدراجات النارية .  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 والتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية .

19 - شركة سوناك الهلية للتجارة شركة سبق قيدها برقم     15946 قيدت فى 08-11-2020 برقم ايداع    

5417 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  هو :  1- عموم الستيراد 

والتصدير و التجارة فى كافة السلع والمنتجات و على الخص  السمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية 

إعداد مراكز تجميع الحاصلت الزراعية وفرزها وتعبئتها وتصنيعها وتبريدها  والحاصلت الزراعية   .  2-

إعداد مراكز توزيع الحاصلت الزراعية والبستانية لبيع فى السواق الداخلية والخارجية .  4- وتجميدها  .  3-

إجراء دراسة سنوية  تدبير وسائل النقل الداخلى وابرام العقود الخاصة بالشحن البحرى والجوى .  5-

للسواق الخارجية واحتياجاتها ومستوى السعار بها .  6- التعاقد على عقود التصدير والستيراد مع الجهات 

استيراد الت ومهمات ومستلزمات انتاج وتسويق الحاصلت الزراعية والبستانية وتصدير  الخارجية .  7-

إمداد العملء  منتجاتها .  8- التعاقد على تسويق الكميات غير الصالحة للتصدير أو تصنيعها محليا  .  9-

بمهمات ومعدات ومستلزمات النتاج والتقاوى والشتلت سواء بتوفيرها محليا  أو باستيرادها من الخارج وتقديم 

الرشاردات الفنية اللزمة للزراعة فى كافة مراحلها ولعداد وتهيئة المنتجات للتصدير .  10-التعاون مع الجهات 

التى تمارس نشاطا  مماثل فى الداخل والخارج والتى تعمل على ترويج المنتجات المصرية والدعاية لها والعلن 

عنها بالخارج  والشتراك فى المعارض المتعلقة بنشاط الشركة داخل وخارج الجمهورية بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة من هيئة المعارض والسواق الدولية لكل حال على حدة .  11 ـ شراء الراضى الزراعية 

واستغللها للتجارب وإنتاج التقاوى واستغللها زراعيا  ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها علىتحقيق غرضها فى مصر 

أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السابقة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية .  12ـ التجار فى التقاوى المستوردة والبطاطس المعتمدة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او 

تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها او التى تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر أو فى الخارج .
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20 - السراء للبناء والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     17639 قيدت فى 03-08-2021 برقم ايداع    

4534 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو   " المقاولت العامة   "

عموم التوريدات   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة, ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها 

أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

21 - اشرف محمود عبد المنعم رجب النعناعى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     5050 قيدت فى 

22-05-2012 برقم ايداع    1271 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه :  "

اقامه وتشغيل مصنع  اقامه وتشغيل محطه لتصنيع الخرسانه الجاهزه والطوب السمنتي والنترلوك .  "

اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل  "  G.R.B للدائن من اغطيه بلعات صرف الصحي وخزانات المياه من ماده

وتشغيل وصهر وسبك المعادن .  مع مراعاه :  ــ  قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وقرار 

رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008 .  ــ أحكام القوانيين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط أستصدار 

التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه .

22 - خالد مسعود السيد محمد الشعراوى وشريكيه)شركة توصية بسيطة( شركة سبق قيدها برقم     6504 قيدت 

فى 16-04-2014 برقم ايداع    1052 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1. اقامة وتشغيل 

مطبعه. 2. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع علب الكرتون ومواد التغليف .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة

23 - أفري فيجين للستيراد والتصدير AFRI-VISION FOR IMPORT & EXPORT ش.م.م شركة 

سبق قيدها برقم     8343 قيدت فى 07-04-2016 برقم ايداع    1230 وفى تاريخ  18-05-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح 1ـ إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتحضير وتجهيز وتعبئة وتغليف المواد الغذائية بكافة 

أنواعها وتصنيع جميع ما سبق لدى الغير .  2ـ عموم الستيراد والتصدير والتجارة والتوزيع والتوريدات 

والتوكيلت التجارية في حدود المسموح به قانونا  .   مع التزام الشركة بما يلى:   ـ باحكام القانون رقم 120 , 

121 لسنة 1982 فى شأن تنظيم الوكالة التجارية وسجل المستوردين.  ـ بأحكام القانون رقم  118 لسنة 1975 

فى شأن سجل المصدرين.  ول ينشىء تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأح ك ام القوانية 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 أعمال 

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

الهيئات السالفة أو تشتريهاأو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

24 - نيو جروب للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     12636 قيدت فى 04-03-2019 برقم ايداع    

تجارة وبيع وتوزيع أجهزة  1317 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو   "

بيع بالعمولة  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط  المحمول ومستلزماتها  "

استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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25 - جرين واى للستثمار والتنمية الزراعية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     1841 قيدت فى 2007-10-09 

إقامة محطة  برقم ايداع    1611 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:  1.

فرز وتدريج وحفظ وتبريد وتجميد وتجفيف وتعبئة وتشميع وتغليف المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها بما فيها 

الفاكهة والخضروات والحبوب والزهور والنباتات الطبية والعطرية.  ) ب( التشغيل لدى الغير.    . استصلح 

واستزراع الراضى البور والصحراوية أو إحداهما:  ) أ( استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى 

تجعلها قابلة للستزراع.  ) ب( استزراع الراضى المستصلحة بالخضر والفاكهة وإنتاج البذور والتقاوى وكافة 

أنواع المحاصيل الزراعية والتسويق لمنتجات الشركة فقط وذلك كله فى حدود أقل من 20000 فدان ويشترط فى 

هاتين الحالتين أن تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الرى الحديثة 

وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وفقا 

لحكام المادة 12 من القانون رقم 94 لسنة 2005 وكذا مناطق شبه جزيرة سيناء وحليب وشلتين.  3. تربية 

جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  4. تربية جميع أنواع 

الدواجن والطيور, سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  5. إقامة 

وتشغيل المزارع السمكية.  6. عموم التصدير.  7. تجارة السمدة والمخصبات الزراعية.  8. عموم الستيراد .  

و تـلتـزم الشـركة بـأحـكـام القـانون رقم 121 لسنة 1982 في شـأن سجل المستوردين و تعديلته , ول ينشئ 

تأسيس الشركة أي حق في مزاولـة غـرضـها إل بـعـد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجـهـات الـمـخـتـصـة و بـمـا ل يـخـل بـــأحـكـــــام القــــوانــيــن الـمــنــظـــمـة لـهـذا الـغـرض.  كما تلتزم الشركة 

بإفراد حسابات مالية مستقلة عن كل نشاط على حده.   ومع 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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26 - كامو جروب للصناعة و التجارة KAMO Group شركة سبق قيدها برقم     15824 قيدت فى 

19-10-2020 برقم ايداع    5005 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة:  

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعينه جميع الغازات الطبية والصناعية ومنها على الكسجين سواء في صورة غاز 

أو سائل وغاز النيتروجين وغاز السيتيلين وثاني اكسيد الكربون والرجون والهيليوم.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الدوات الكهربائية ومستلزمات النارة ومصابيح اللد الكهربائية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع 

الواح الطاقة الشمسية.  إقامة وتشغيل مصنع للتشغيل وتشكيل المعادن.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه جميع 

المواد الغذائية واللحوم المصنعة والمجمدة.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الجلدية بجميع أنواعها 

والكوتشي.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة والمنسوجات بجميع أنواعها.  إقامة المزارع السمكية.  

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف بكافة أنواعها.  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت 

أو اللبان أو التسمين واللحوم.  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو 

إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  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  إقامة وتشغيل 

المجازر اللية.   تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية بجميع أنواعها.  إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس ومعاهد 

التعليم الفني.  إنشاء الجامعات.  إقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة 

داخلية علجية أو طبية بشرط أن تقدم 10% سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها.  إقامة وتشغيل مركز 

طبي متخصص في الشعة بشرط أن تقدم 10% سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو 

العلجية أو التشخيصية لها.  إقامة وتشغيل مركز طبي متخصص في معامل التحاليل الطبية بشرط أن تقدم %10 

سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية أو التشخيصية لها.  النقل البري للبضائع بما 

في ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديدية  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع 

والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه إل بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة 

بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.  الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم 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.  إقامة أو تشغيل 

وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها.  إقامة أو إدارة وتشغيل 

وصيانة محطات طلمبات مياة الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضي المخصصة للستصلح 

والستزراع.  إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغللها وصيانتها.  تصميم أو إنشاء أو إنتاج أو 

إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها.  إقامة أو 

إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتکريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها وفقا 

للمعاير الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن.  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 المنشأت الخاصة بها والتوسع فيها على إل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية 

والقرى السياسية عن ثلثة نجوم وإل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات 

المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع.  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى 

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

وإجراءات الترخيص بها  النقل المبرد للبضائع ويشمل ذلك تملك واستئجار النقل المبرد أو المجمد للبضائع ويدخل 

ضمن جميع النشطة المشار إليها خدمات الشحن والتفريغ اللزمة لمباشرة أي منها.  النقل الجماعي داخل ومن 

وإلى المدن والمجتمعات العمرانية بالضوابط التية:  -إل يقل الحد الدنى للطاقة النقلية عن 300 مقعد للمشروع  -

أن تكون السيارات المستخدمة جديدة ولم يسبق ترخيصها أو استعمالها  -أن يتم تسيير السيارات بالغاز الطبيعي ول 

يجوز استيراد سيارات تعمل بالديزل لهذا الغرض  -توفير جراجات وورش صيانة للشركات داخل المدن الجديدة  -

أن يكون موقع إدارة النشاط داخل المجتمع العمراني الجديد  -التزام الشركات بتحديد خطوط ومواعيد السير 

لسياراتها على أن تعتمد من إدارة المرور المختصة  -وضع لوحات إرشادية على مقدمة السيارة موضحا بها خط 

السير  -اللتزام بشروط وضوابط وزارة النقل من حيث الحمال والطوال والشروط والضوابط الخرى  -اللتزام 

بشروط المحافظة على البيئة ومنع التلوث  المقاولت العامة والتوريدات.  الدعاية والعلن.  التسويق اللكتروني 
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عبر النترنت.  التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها.  استغلل المناجم والمحاجر.  تلتزم الشركة 

بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية, وفي حالة عدم التزام 

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

تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به وبلئحته التنفيذية.  مع مراعاة أحكام القوانين 

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

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمال 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.

EVGE SHIPPING                 ) 27 - شركة افجى التوكيلت الملحية والعمال البحرية ) افجى - مصر

AGENCIES & MARITIME AFFAIRS - EVGE EGYPT )S.A.E  شركة سبق قيدها برقم     

19791 قيدت فى 10-06-1998 برقم ايداع    2035 وفى تاريخ  21-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة : التوكيلت الملحية . الشحن والتفريغ . شراء وبيع وتأجير واستئجار معدات وأدوات الشحن 

والتفريغ والنقل البرى . النقل البرى والدولى . تشغيل وادارة الساحات ومحطات الحاويات . تشغيل وادارة السفن 

بكافة انواعها . تمثيل ملك السفن . التخليص الجمركى . الخدمات والشغال البحرية . التوريدات البحرية وتموين 

السفن . ربط وحجز الفراغات للبضائع وأعمال الوساطة الملحية . نشاط التخزين بالموانى المصرية . نشاط 

المستودعات بالموانى المصرية . نشاط التصدير وتجارة السيارات  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة 

أوتشترك 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 تلحقا بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

28 - ميتالكو للنشاءات المعدنيه metalco for metal construction شركة سبق قيدها برقم     12122 

قيدت فى 10-12-2018 برقم ايداع    6299 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

توريدات  إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن وأعمال تشكيل وتشغيل الفيبرجلس    الشركة هو   

عمومية   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة 

النشطة .  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة 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 ولئحتة التنفيذية .  مع اللتزام بإفراد حسابات 

مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحتة التنفيذية وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا 

الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحتة التنفيذية مع 

عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار والمشار إليه بالضمانات والحوافز الواردة به أو بلئحتة التنفيذية كما 

تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار المشار إلية قبل النشاط الخارج 

عن تلك المجالت

29 - شركة صحة الرجل للخدمات الطبية - دار الذكورة

)Man Health Care Company Dar Elzokora   )M.H.C.C 

شركة مساهمة مصرية وفقا لحكام القانون المصرى شركة سبق قيدها برقم     10911 قيدت فى 2018-03-22 

برقم ايداع    1583 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : 1  اقامة و 

تشغيل مستشفى طبى متكامل التخصصات وما تتضمنة  من انشطة  طبية وعلجية فى المجالت التية :     الحقن 

المجهرى وعلج العقم وأمراض الذكورة .     الجراحات العامة والجراحات  التخصصية الخرى والمناظير 

المختلفة .     الخدمات المعملية اللزمة للمستشفى واقامة الصيدليات التى تخدم غرض المستشفى وكذلك قسم 

الطواريء .    وحدات العناية المركزة   العيادات التخصصية .    الشعات التخصصية المختلفة ) مقطعية   عادية   

رنين مغناطيسى   تلفزيونية ( .  2  استيراد الدوية البشرية والمستلزمات الطبية والجهزة الطبية .   تلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين ولينشى تأسيس الشركة أى حق فى 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل 

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .    مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .
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30 - شركة البلل لتجارة السيارات شركة سبق قيدها برقم     418 قيدت فى 07-08-2005 برقم ايداع    688 

وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  هو:-  1-        تجارة السيارات وقطع 

الغيار ومراكز الخدمة.  2-        القيام بجميع مشروعات نقل الركاب والبضائع والنقل السياحي  فيما عدا النقل 

الجوي   3-        الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   4-        اقامة مستلزمات النتاج  والسلع الوسيطة 

والراسمالية  .  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 التى تزوال 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  وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

 EMPIRE FOR REAL ESTATE INVESTMENTS               33 - امباير للستثمارات العقاريه

ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     11857 قيدت فى 18-10-2018 برقم ايداع    5308 وفى تاريخ  

الستثمار العقارى و الستشارات الهندسيه و كافه مجالت الستثمار  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح "

فى قطاع المقاولت و المجال السياحى و تأجير وشراء و تملك الراضى بهدف تقسيمها و تمهيدها و بيعها و اقامه 

المبانى و المنشأت عليها و القيام ببيع وحداتها او ايجارها او بحق النتفاع بمده محدده                                 

) مشاركه الوقت ( وكذا تأجير معدات البناء او بيعها و صيانه الوحدات السكنيه و التجاريه و اقامه المنشاتت 

التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به  الصناعية و السياحية و الخدميه فى مجال السكان و البناء .  "

التسويق العقارى.  تلتزم الشركه  قانونا / التوريدات العمومية .  " الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية .  "

باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 و القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال 

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 بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .   مع مراعاة أحكام 

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 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 و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية .

34 - اميزنغ بيوتى لمستحضرات التجميل  Amazing   Beauty شركة سبق قيدها برقم     18980 قيدت فى 

01-02-2022 برقم ايداع    756 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:  -

عموم التصدير فيما هو مسموح به قانونا.  - اقامة  تجارة مستحضرات التجميل وتصنيعها لدي الغير.  -

وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, 

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

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر والخارج كما 

يجوز لها ان تندمج في شركة اخري او معها او ان تتحول الي شركة من طبيعة اخري وذلك كله طبقا لحكام 

القانون.
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35 - عماد عبد الله خضر الحمدانى وشركاه )توصيه بسيطه( شركة سبق قيدها برقم     5771 قيدت فى 

12-05-2013 برقم ايداع    1234 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة:  

إقامة وتشغيل مصنع :  1- لتصنيع الدوية البيطرية والبشرية.  2- لتصنيع وتغليف وتعبئة اضافات العلف .  

3- لتصنيع وأنتاج وتجهيز بيض مبستر وجاف.  4-لتصنيع البيض المبستر السائل )بياض _ صفار _ بيض كامل 

( مبرد ومجمد.  5-لتصنيع بيض بودر )بياض _ صفار _ بيض كامل (.  6-لتصنيع مشروب ومخفوق بروتيني 

سائل )مجمد _ مبرد (.  7-لتصنيع مايونيز وجميع أنواع الصوص.  8-لتصنيع الحلويات والتورتات والمخبوزات 

تصنيع ) تجهيز بيض مبستر  ومحسنات المخبوزات ومخاليط بودر الكيك الجاهز.  9-لتصنيع اليس كريم.  -

وجاف , البيض المبستر السائل )بياض_صفار_بيض كامل ( مبرد ومجمد , بيض بودر )بياض_صفار_بيض 

كامل (, مشروب ومخفوق بروتيني سائل )مجمد _ مبرد ( , مايونيز وجميع أنواع الصوص, الحلويات والتورتات 

والمخبوزات ومحسنات المخبوزات ومخاليط  بودر الكيك الجاهز,اليس كريم ( لدى الغير.   وتلتزم الشركة بافراد 

حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم ألتزام 

الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 مع عدم 

تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به وبلئحته التنفيذية.  مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط أستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.

36 - تاج ميديكال كير للدارة الطبية TAJ شركة سبق قيدها برقم     8705 قيدت فى 17-08-2016 برقم ايداع    

2773 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة   1-اقامة وتشغيل المستشفيات 

الطبية لتقديم كافة الخدمات الطبية .  2-ادارة وتشغيل المنشأة الطبية المتخصصة فى مجال طب وجراحة الفم  

السنان .  3-ادارة وتشغيل مراكز الشعة التخصصية للسنان .  4-ادارة وتشغيل المعامل المتخصصة فى تصنيع 

وزراعه تركيبات السنان .   5-اقامة وتشغيل الصيدليات .  6-عموم الستيراد و التصدير ) فى حدود المسموح به 

قانونا ( .  7-عموم التجارة و التوريدات و التوكيلت التجارية .  مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات 

السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باى وجه من الوجوه مع شركات 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 التنفيذية .

37 - جولدن جيت للستثمار العقارى G.G.I.R ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     18444 قيدت فى 

15-11-2021 برقم ايداع    7061 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :     

o الستثمار العقارى     o الستيراد والتصدير   وعلى الشركة اللتزام باحكام القانون 121 لسنة 1982 بالقيد 

فى سجل المستوردين  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 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 وذلك طبقا  لحكام القانون
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38 - جيفال للصناعات الهندسية Jvale Engineering Industries . )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

18062 قيدت فى 26-09-2021 برقم ايداع    5823 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ثلجات التبريد والتجميد لزوم العرض والتخزين وعربات  غرض الشركة :  "

التسوق المعدنية والبلستيكية والثاث المكتبى والفندقى والرفف المعدنية والخشبية لزوم العرض والتخزين 

توريد وتركيب ثلجات التبريد والتجميد لزوم العرض والتخزين  والديكورات الخاصة بالسوبر ماركت 0   "

وعربات التسوق المعدنية والبلستيكية والثاث المكتبى والفندقى والرفف المعدنية والخشبية لزوم العرض 

والتخزين والديكورات الخاصة بالسوبر ماركت 0   وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار المشار اليه بالضمانات والحوافز الواردة به وبلئحته التنفيذية    وذلك دون الخلل بأحكام 

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

للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون 0

39 - السلم للنشاء والتنمية العقارية انتربيلد ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     232 قيدت فى 1998-03-10 

برقم ايداع    548 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه :  1-العمل في مجالت 

السكان والتشييد والبناء وتمليك العقارات والوحدات السكنيه وفي تخطيط المدن السياحيه ومشروعات المتداد 

العمراني ولها في سبيل ذلك أن تقوم بشراء الراضي وتمهيدها وتقسيمها وبيعها والقيام بأعمال البناء  و الهندسه 

لها وللغير بما فيها اتحاد الملك وكافه الخدمات والعمليات المتعلقه بهذا الغرض وللشركه في سبيل ذلك تحقيق 

غرضها ان تقوم باستيراد وتجاره جميع مواد البناء والمستلزمات اللزمه لتحقيق هدفها مع مراعاه احكام القانون 

رقم 95 لسنه 1992 ولئحته التنفيذيه .  2-اقامه وتشغيل واداره الجراجات  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 تعاونها 

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

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته النتفيذيه .

40 - سفنكس مارين - منطقة حرة ش.م.م Sphinx Marine - FreeZone - S.A.E شركة سبق قيدها برقم     

12092 قيدت فى 03-12-2018 برقم ايداع    6173 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة هو :  تخزين وبيع واصلح وصيانه اللت والمعدات والجهزة وقطع غيارها اللزمة لخدمة 

النشطة الملحية والسفن البحرية وتقديم الخدمات الستشاريه والفنية اللزمة لها .  وذلك بالشروط والضوابط 

التاليه :  علي ان يكون  تعامل الشركة مع السفن العابرة بالمواني المصرية والعالمية وكذا شركات صيانه و 

اصلح المعدات البحرية والجهزة الملحية العالمية وشركات بناء السفن العالمية والحواض الجافة العالمية .  

اللتزام باشتراطات الحماية  شروط المحافظة علي البيئة ومنع التلوث  - وذلك بالشروط والضوابط التيه :   -

ممارسة نشاط الصيانه والصلح للغير خارج النطاق  مزاولة النشاط من خلل مخزن مغطي   - المدنية   -

المكاني للمنطقة .  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 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 ولئحتة التنفذية .
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41 - النشائيون العرب للهندسة والبناء شركة سبق قيدها برقم     17211 قيدت فى 09-06-1997 برقم ايداع    

شراء الراضى  3272 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  1(

القيام بكافة العمال التجارية وأعمال  الصحراوية لبيعها وإقامة المنشأت عليها بغرض البيع أو التأجير.  2(

إنشاء وإدارة  وبيع وشراء وإيجار واستئجار كافة المحلت  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية.  3(

التجارية والمنشآت السياحية من الفنادق والمطاعم والقرى العلجية والسياحية والمنشآت الترفيهية )فيما عدا التأجير 

الستثمار فى جميع المشروعات العقارية والتجارية )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية  التمويلي(.  4(

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 

القيام بجميع أعمال المقاولت والتوريدات  المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.  5(

شراء الراضى بما ل يتعارض وأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 وتقسيمها وما  والستشارات الهندسية.  6(

يستلزم ذلك من أعمال المرافق والبنية الساسية لبيعها أو إقامة المنشآت عليها بغرض البيع أو التأجير مع مراعاة 

أحكام القانون رقم 56 لسنة 1998.   مع مراعاة أحكام القوانين السارية وخاصة القوانين أرقام 95 لسنة 1992 

,143 لسنة 1981 ,230 لسنة 1996 وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة النشاط.   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.

42 - إنجازات للخدمات البيئية و الصناعية . )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     19298 قيدت فى 

o  : 10-03-2022 برقم ايداع    2037 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه

تداول و معالجة و  o   الشحن والنقل البرى للبضائع بما في ذلك النقل العابر للحدود o  التخليص الجمركي

التخلص المن من النفايات الخطره و الغير خطره و الطبية و الدوائية و الصناعية و الكيماوية و البترولية   على 

ال يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب او البضائع  )الداخلى  - الدولى (  و المهمات و خدمات النقل داخل القطر 

المصرى او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين و استخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم 

إقامة و تشغيل مصنع لعادة التدوير و انتاج الزيوت و الوقود العضوى و  o  "النقل البرى الداخلى و الدولى

إقامة و تشغيل مصنع لمعالجة الخامات و  o   الوقود الحيوى و تكرير الزيوت و تصنيع الوقود العضوى

o  إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الكاسيد و الصباغ o   تجارة الجملة والتجزئة للخردة o  الصناعات الكيماوية

إقامة و تشغيل مصنع لتجميع و معالجة و أعادة تدوير المخلفات بجميع أنواعها بما في ذلك المخلفات الخطرة و 

إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الكصدامات    o  إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع البلطات المطاطية o   الغير خطره

عموم الستيراد و التصدير )تلتزم الشركه باحكام  o  إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الفحم النشط و الشاركول o

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 

إقامة و تشغيل مصنع لصهر و تشكيل  جميع انواع المعادن و تقطيع و كبس الخردة و  o  .  المنظمة لهذا الغرض

القيام بأعمال التخزين وإستغلل المخازن و المستودعات  o  الحديد و النحاس و اللومنيوم وجميع انواع المعادن

إقامة وتشغيل و ادارة مركز خدمة وصيانة السيارات بكافة  o  .)عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة(

        o  عموم التجاره        o   إدارة واستغلل و تشغيل مواقف انتظار السيارات والجراجات o  . أنواعها

عموم التوريدات  o        المقاولت العامه  o        التسويق العقارى والخدمات العقاريه  o        الستثمار 

العقارى  o        التوكيلت التجاريه  o        التوريدات العموميه لكافه الجهات والمصالح الحكوميه والغير 

حكوميه  o        القيام بجميع أعمال المقاولت بمختلف أنواعها والتصميمات الهندسيه  o        بيع وتأجير 

       o  بيع وتداول المواد المحجريه والتعدينيه        o  المعدات المحجريه والتعدينيه فيما عدا التاجير التمويلى

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الفحم النباتى والصناعى  o       اقامه وتشغيل مصنع لتعبئه وتغليف الفحم النباتى 

والصناعى  o       تجاره الجمله والتجزئه لخشاب تصنيع الفحم  o        اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الهياكل 

المعدنيه  o        اقامه وتشغيل مصنع لعاده تدوير الكاوتش بجميع انواعه  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

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

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

.
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43 - إس - إف - دى للمنظفات S.F.D شركة سبق قيدها برقم     16956 قيدت فى 04-04-2021 برقم ايداع    

تجارة و توزيع  2117 وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :   1-

و ذلك دون الخلل بأحكام  تصنيع مستحضرات التجميل و المنظفات الصناعية لدى الغير   3- المنظفات .  2-

و يجوز  القوانين و اللوائح و القرارات السارية بشرط استصدار  التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  4-

للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها و التي قد تعاونها 

عل تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك تبقا 

لحكام القانون .  .

44 - سى بى سي للصناعات الكهربائية CBC شركة سبق قيدها برقم     17653 قيدت فى 05-08-2021 برقم 

إقامة وتشغيل  ايداع    4589 وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:    

مصنع لتصنيع الداوات الكهربائية البلستيكيه ) بدون اجزاء كهربائية (  .  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 

.

الكيان القانونى

1 - عبد العظيم جلل عبد العظيم البنوانى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     7231 قيدت فى 2015-02-17 

برقم ايداع    479 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :08-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 18928   وتم 

Breadfast ايداعه بتاريخ 08-05-2022 برقم ايداع    3569 الى    بريد فاست

2 -  فى تاريج :08-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 18928   وتم 

Breadfast ايداعه بتاريخ 08-05-2022 برقم ايداع    3570 الى    بريد فاست

3 -  فى تاريج :09-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 18350   وتم 

Queblinic ايداعه بتاريخ 02-11-2021 برقم ايداع    6779 الى   كيبلينيك

4 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5680   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-05-2022 برقم ايداع    3632 الى   شركة النيل الهندسية للمشروعات

5 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5680   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-05-2022 برقم ايداع    3633 الى   شركة النيل الهندسية للمشروعات

6 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5680   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-05-2022 برقم ايداع    3634 الى   شركة النيل الهندسية للمشروعات

7 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5680   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-05-2022 برقم ايداع    3635 الى   شركة النيل الهندسية للمشروعات

8 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8517   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-06-2016 برقم ايداع    1930 الى   سيتى نيون لدارة الكافيهات والمطاعم

9 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 17110   وتم 

DAS OIL GROUP ايداعه بتاريخ 27-04-2021 برقم ايداع    2607 الى   داس أويل جروب

10 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19679   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-05-2022 برقم ايداع    3702 الى   ميديكيب للتجاره والمقاولت

11 -  فى تاريج :12-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 16610   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-02-2021 برقم ايداع    1037 الى   انترناشونال نافل سرفيوس بيرو )اى ان اس بى ( 

)international naval )surveys bureau INSB )لمعاينة السفن ) شركة شخص واحد محدودة المسئولية

12 -  فى تاريج :15-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 36   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-04-2005 برقم ايداع    62 الى   سميث تروي للصناعات الكيماوية - منطقة حرة - ش.م.م. 

Smith Troy for Chemical Industries - Free Zone S.A.E

13 -  فى تاريج :15-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 7012   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-12-2014 برقم ايداع    3272 الى   00000

14 -  فى تاريج :15-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 7012   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-12-2014 برقم ايداع    3272 الى   منارة السكندرية للتجارة

15 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2534   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-05-2022 برقم ايداع    3816 الى   فانتدج ايجيبت للمشروعات السياحية والترفيهية )مطاعم 

بابا جونز(

16 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 17639   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-08-2021 برقم ايداع    4534 الى   السراء للبناء والتوريدات
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17 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19716   وتم 

 ) Nile Scan & Lab ( ايداعه بتاريخ 17-05-2022 برقم ايداع    3841 الى   مركز النيل للشعة والتحاليل

ش.م.م

18 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19719   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-05-2022 برقم ايداع    3858 الى   احمد حامد محمد الكشر وشريكية

19 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19721   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-05-2022 برقم ايداع    3873 الى   ابراهيم السيد عبد المجيد سالم وشريكيه

20 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19735   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-05-2022 برقم ايداع    3904 الى   شركة مصر الخضراء للستثمار الزراعي ))اجرين ((

21 -  فى تاريج :18-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 6504   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-04-2014 برقم ايداع    1052 الى   خالد مسعود السيد محمد الشعراوى وشريكيه)شركة 

توصية بسيطة(

22 -  فى تاريج :18-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 18265   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-05-2022 برقم ايداع    3918 الى   عز المنوفى

23 -  فى تاريج :18-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19427   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-05-2022 برقم ايداع    3962 الى   رانينج رابيت ال ال سى

24 -  فى تاريج :18-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19743   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-05-2022 برقم ايداع    3937 الى   بى تى سى  جلوبال

25 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 18717   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-05-2022 برقم ايداع    3982 الى   امان للخدمات المالية

26 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 18717   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-05-2022 برقم ايداع    3988 الى   امان للخدمات المالية

27 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 18717   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-05-2022 برقم ايداع    3983 الى   امان للخدمات المالية

28 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 18717   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-05-2022 برقم ايداع    3984 الى   امان للخدمات المالية

29 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 18717   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-05-2022 برقم ايداع    3986 الى   امان للخدمات المالية

30 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 18717   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-05-2022 برقم ايداع    3981 الى   امان للخدمات المالية

31 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19755   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-05-2022 برقم ايداع    4045 الى   كوانتم للتجاره والتسويق

32 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 15777   وتم 

ElShrook Group  ايداعه بتاريخ 13-10-2020 برقم ايداع    4865 الى   الشروق جروب الرياضية

Sports Company ) ش.م.م (

33 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5487   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-05-2022 برقم ايداع    4205 الى   شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) 

مراكز الشفا التخصصيه (
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34 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19041   وتم 

M Squared Creative ايداعه بتاريخ 18-02-2020 برقم ايداع    1262 الى   أم سكويرد كريتيف

35 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19798   وتم 

Makanak For  ايداعه بتاريخ 25-05-2022 برقم ايداع    4232 الى   مكانك لحلول و استشارات العمال

(  Business Solutions And Consulting

36 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2214   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-05-2022 برقم ايداع    4242 الى   الشركه المصريه الدوليه لتكنولوجيا الغاز ) غازتك (

37 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2214   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-05-2022 برقم ايداع    4244 الى   الشركه المصريه الدوليه لتكنولوجيا الغاز ) غازتك (

38 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2214   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-05-2022 برقم ايداع    4243 الى   الشركه المصريه الدوليه لتكنولوجيا الغاز ) غازتك (

39 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2214   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-05-2022 برقم ايداع    4245 الى   الشركه المصريه الدوليه لتكنولوجيا الغاز ) غازتك (

40 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5487   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-05-2022 برقم ايداع    4237 الى   شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) 

مراكز الشفا التخصصيه (

41 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19799   وتم 

OPPORTUNITY ايداعه بتاريخ 26-05-2022 برقم ايداع    4241 الى   اوبروتونيتي للتجارة

42 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 17210   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-05-2021 برقم ايداع    2949 الى   بريميير كيسينج فرى زون للخدمات البترولية - منطقة 

حرة ) ش.م.م ( 

) Premier Casing Free Zone S.A.E(

43 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19823   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-05-2022 برقم ايداع    4379 الى   طارق ابراهيم محمود ابراهيم وشريكه لنتاج 

الموتوسيكلت وقطع غيارها

44 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19827   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-05-2022 برقم ايداع    4390 الى   الدلتا لتدوير الزيوت - دلتا أويل

45 -  فى تاريج :31-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19832   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-05-2022 برقم ايداع    4420 الى   بايو اواسيز للتجارة والتصدير

46 -  فى تاريج :31-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19837   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-05-2022 برقم ايداع    4429 الى   إى في للخدمات البترولية
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الشخاص

1 - تاشيررررررر  تحميل   المقيد برقم قيد    107203   وتم ايداعه بتاريخ    05-03-1983 برقم ايداع   

2188 تم التأشير فى تاريخ 05-03-1983  بــ :  بناء على خطاب لجنة التحفظ رقم 1025 بتاريخ 2022-4-3 

بشا شركة مستشفى ابراهيم عبيد سجل تجارى رقم 107203 استثمار السكندرية  يتم اضافة كلمن الدكتور / 

عمرو احمد كمال عبد الرازق مدير للمستشفى والستاذ ايمن شعبان مصطفى صالح الممثل القانونى للمستشفى 

مجتمعين امام جميع البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية ولمدير المستشفى حق التوقيع على معاملت 

المستشفى ومتعهداتها وله حق تعيين عدة مديرين او كلء مفوضين وان يوقع عن المستشفى منفردا وله كافة 

الصلحيات والختصاصات فى ادارة المستشفى والتعامل مع جميع الجهات الخارجية باسمها وفى حدود اغراضها 

وفى ماعدا ذلك ذلك من اختصاصات يتم الرجوع فية الى اللجنة

2 - تاشيررررررر  تحميل   المقيد برقم قيد    107203   وتم ايداعه بتاريخ    05-03-1983 برقم ايداع   

2188 تم التأشير فى تاريخ 05-03-1983  بــ :  بناء على خطاب لجنة التحفظ رقم 1434بتاريخ 2022-5-24   

بشا شركة / مستشفى إبراهيم عبيد سجل تجارى رقم 107203استثمار السكندرية   والمتضمن اضافة كل من  

الدكتور / حسنى على احمد غازى   مديرالمستشفى  والستاذ /ايمن شعبان مصطفى صالح  المدير المالى 

للمستشفى  مجتمعين امام جميع البنوك العاملة فى ج . م .ع  وللول  حق التوقيع على معاملت المستشفى  

ومتعهداتها وله حق تعيين عدة مديرين او كلء مفوضين وان يوقع عن المركز منفردا وله كافة الصلحيات 

والختصاصات فى ادارة المركزوالتعامل مع جميع الجهات الخارجية باسمه وفى حدود اغراضة وفى ماعدا ذلك 

من اختصاصات يتم الرجوع فية  الى اللجنة

3 - كريم ممدوح محمد زهران  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85428   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-1975 برقم ايداع   5079 تم التأشير فى تاريخ 24-02-1985  بــ :  

4 - محمد على محمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85428   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-1975 برقم ايداع   5079 تم التأشير فى تاريخ 24-02-1985  بــ :  

5 - كولين جيمس سايكس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85428   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-1975 برقم ايداع   5079 تم التأشير فى تاريخ 24-02-1985  بــ :  

6 - راينر سيجفريد سيمون  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85428   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-1975 برقم ايداع   5079 تم التأشير فى تاريخ 24-02-1985  بــ :  

7 - ايلي جوزيف بارودي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85428   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-1975 برقم ايداع   5079 تم التأشير فى تاريخ 24-02-1985  بــ :  

8 - جلبيرت نيقول غرغور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85428   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-1975 برقم ايداع   5079 تم التأشير فى تاريخ 24-02-1985  بــ :  عاده تشكيل مجلس الداره بنفس 

الختصاصات والصلحيات(-

9 - توفيق نيقول غرغور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85428   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-1975 برقم ايداع   5079 تم التأشير فى تاريخ 24-02-1985  بــ :  

10 - الن نيقول غرغور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85428   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-1975 برقم ايداع   5079 تم التأشير فى تاريخ 24-02-1985  بــ :  

11 - طاهر جلبيرت غرغور  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    85428   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-1975 برقم ايداع   5079 تم التأشير فى تاريخ 24-02-1985  بــ :  وعضو مجلس الداره المنتدب

12 - منة ا ايمن محمد صادق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85428   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-1975 برقم ايداع   5079 تم التأشير فى تاريخ 24-02-1985  بــ :  

13 - بيرتي كارلوليهتي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85428   وتم ايداعه بتاريخ    1975-11-01 

برقم ايداع   5079 تم التأشير فى تاريخ 24-02-1985  بــ :  استقاله
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14 - غسان محمد هشام عبد ا قبانى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    134429   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-06-1993 برقم ايداع   3624 تم التأشير فى تاريخ 17-06-1993  بــ :  منح الستاذ / 

سامى عبد الباقى جرس صلحية التعامل مع الهيئة العامة لللستثمار وهيئة التأمينات ومصلحة الجمارك والموانى 

البحرية  والتوكيلت الملحية والمستودعات المصرية  والقوى العاملة ووزارة الداخلية والنيابة العامة عن الشركة 

بالمنطقه الحرة بالسكندرية. مع بقاء كافة الصلحيات الواردة بالسجل كما هى دون اى تعديل

15 - محمد جابر ابراهيم حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134759   وتم ايداعه بتاريخ    

12-08-1993 برقم ايداع   4878 تم التأشير فى تاريخ 12-08-1993  بــ :  تجديد مده مجلس الدارة  لمده 

مماثله ويكون تشكيل مجلس الداره   وتكون اختصاصته علي النحو التالي :-  محمد جابر ابراهيم حسن _ رئيس 

مجلس ادارة و  محمود جابر ابراهيم حسن_ نائب رئيس مجلس الدارة و  عمرو محمد جابر ابراهيم حسن_ 

عضو مجلس ادارة يكون حق الدارة والتوقيع  للسادة رئيس مجلس الدارة  ونائب الرئيس والعضو المنتدب 

منفردين اوسع السلطات في ادارة الشركة وسير العمال اليومي لهما في ذلك تعيين وفصل العاملين واسناد العمل 

لهم _ التوقيع نيابة عن الشركة علي كافة العقود والتفاقيات الزمة لمباشرة الشركة لعمالها ونشاطها او المرتبطة 

او المتصلة بها _ التوقيع نيابة عن الشركة علي عقود الرهن والقرض بكافة انواعها والتوقيع علي الشيكات 

والسحب واليداع من البنوك والقتراض وفتح الحسابات باسم الشركة لدى البنوك والتوقيع علي عقود البيع او 

الشراء للعقارات و المنقول ات بكافة انواعها وتمثيل الشركة امام كافة الجهات والدارات الحكومية والغير حكومية 

والشركات والوزارات وغيرها ولهما الحق في تفويض كل او بعض هذه السلطات السابقة فيما يروه مناسبا في ذلك 

.

16 - عزيزه عبده محمود بركات  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134759   وتم ايداعه بتاريخ    

12-08-1993 برقم ايداع   4878 تم التأشير فى تاريخ 12-08-1993  بــ :  

17 - عمرو محمد جابر ابراهيم حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134759   وتم ايداعه بتاريخ    

12-08-1993 برقم ايداع   4878 تم التأشير فى تاريخ 12-08-1993  بــ :  

18 - محمود جابر ابراهيم حسن  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134759   وتم ايداعه بتاريخ    

12-08-1993 برقم ايداع   4878 تم التأشير فى تاريخ 12-08-1993  بــ :  

19 - نيفين حسين محمد محمد الدبس  مدير   المقيد برقم قيد    139046   وتم ايداعه بتاريخ    1995-10-17 

برقم ايداع   7242 تم التأشير فى تاريخ 17-10-1995  بــ :  فرع الشركة بالقاهرة , الغاء  تفويضها فى التوقيع 

منفردة على حساب الشركة بالبنك الوطنى المصرى فرع السكندرية رقم 1001213728910010 بالجنية 

المرى ورقم 1002213728910010 بالدولر المريكى وكذا فى التوقيع منفردا على حساب الشركة بالبنك 

الهلى المصرى فرع السكندرية برقم 01000591921 بالجنية المصرى ورقم 11001591926 بالدولر 

المريكى

20 - شهد عبد الحكيم عصمت السادات  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    139937   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-1996 برقم ايداع   1691 تم التأشير فى تاريخ 04-03-1996  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة بنفس 

التشكيل بذات الختصاصات المؤشر بها فى السجل التجارى .

21 - ناديه  محمود  عبده  الشعراوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143762   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-1997 برقم ايداع   4427 تم التأشير فى تاريخ 01-06-1997  بــ :  المنتدب

22 - مصطفى خالد جابر عوض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143762   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-1997 برقم ايداع   4427 تم التأشير فى تاريخ 01-06-1997  بــ :  

23 - محمد خالد جابر عوض احمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143762   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-1997 برقم ايداع   4427 تم التأشير فى تاريخ 01-06-1997  بــ :  

24 - احمد خالد جابر عوض  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143762   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-1997 برقم ايداع   4427 تم التأشير فى تاريخ 01-06-1997  بــ :  

Page 98 of 164 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

25 - خالد  جابر   عوض  احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143762   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-1997 برقم ايداع   4427 تم التأشير فى تاريخ 01-06-1997  بــ :  تشكيل مجلس الدارة   تحديد 

اختصاصات السيد رئيس مجلس الدارة على النحو التالى :-        يكون حق الدارة والتوقيع للسيد رئيس مجلس 

الدارة )منفردا( .       وله الحق ايضا فى فتح الحسابات بالبنوك على اختلف انواعها وغلقها والتوقيع على 

جميع الشيكات والسحب واليداع بالبنوك       )منفردا( .  وله الحق فى فتح العتمادات المستندية وتعديلها 

والغائها وحق التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية والقـــــــــروض واى       نوع  من المعاملت الماليه مع 

البنوك والمصارف والهيئات الماليه )منفردا( .  وله الحق فى البيع والشراء وابرام كافة العقود والمعامــــــلت        

والمشاركات والصفقات ودخول المناقصات والمزادات والتوقيع على كافة انواع العقود البتدائية والنهائية )منفردا( 

.  وله الحـــــــــــــــق فى       بيع اى اصل من اصول الشركة الثابته او المنقوله وفى ذلك تمثيل الشركة والتوقيع 

على عقود البيع والرهن والمعاوضة للعقـــــــــــــــــــــــــــــارات       والمنقولت وغيرها باسم الشركة 

ولغراض الشركة امام الشهر العقارى والتوثيق امام الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطــــــــــــــــــــــــــــاع       

العمال العام والخاص  )منفردا( .  وله الحق فى التوقيع على عقود بيع السيارات بكافة انواعها والتوثيق امام 

مصلحة الشهر العقارى        وادارات المرور )منفردا( . وله الحق فى تمثيل الشركة فى التعامل مع الغرفة 

التجارية والسجل التجارى ومصلحة الجمارك والهيئه العامـــــتة         للرقابه على الصادرات والواردات وسجل 

المستوردين وسجل المصدرين وسجل الوكلء التجارين ومصلحة الضرائب ولجان الطـــــــــعن         والمحاكم 

باختلف درجاتها ومكتب العمل والتامينات الجتماعية والمرور وجميع الجهات والهيئات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع         العام وقطاع العمال العام والخاص )منفردا( .  له الحق فى تفويض أو توكيل الغير 

لينوب عنه فى جميع كل أو بعض الصلحيات  يكون حق الدارة والتوقيع للنواب رئيس مجلس الدارة )مجتمعين 

( .       وله الحق ايضا فى فتح الحسابات بالبنوك على اختلف انواعها وغلقها والتوقيع على جميع الشيكات 

والسحب واليداع بالبنوك       )مجتمعين ( .  وله الحق فى فتح العتمادات المستندية وتعديلها والغائها وحق 

التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية والقـــــــــروض واى       نوع  من المعاملت الماليه مع البنوك 

والمصارف والهيئات الماليه )مجتمعين ( .  وله الحق فى البيع والشراء وابرام كافة العقود والمعامــــــلت        

والمشاركات والصفقات ودخول المناقصات والمزادات والتوقيع على كافة انواع العقود البتدائية والنهائية )

مجتمعين( .  وله الحـــــــــــــــق فى       بيع اى اصل من اصول الشركة الثابته او المنقوله وفى ذلك تمثيل 

الشركة والتوقيع على عقود البيع والرهن والمعاوضة للعقـــــــــــــــــــــــــــــارات       والمنقولت وغيرها باسم 

الشركة ولغراض الشركة امام الشهر العقارى والتوثيق امام الجهات الحكومية وغير الحكومية 

وقطــــــــــــــــــــــــــــاع       العمال العام والخاص  )مجتمعين ( .  وله الحق فى التوقيع على عقود بيع 

السيارات بكافة انواعها والتوثيق امام مصلحة الشهر العقارى        وادارات المرور )مجتمعين ( . وله الحق فى 

تمثيل الشركة فى التعامل مع الغرفة التجارية والسجل التجارى ومصلحة الجمارك والهيئه العامـــــتة         

للرقابه على الصادرات والواردات وسجل المستوردين وسجل المصدرين وسجل الوكلء التجارين ومصلحة 

الضرائب ولجان الطـــــــــعن         والمحاكم باختلف درجاتها ومكتب العمل والتامينات الجتماعية والمرور 

وجميع الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع         العام وقطاع العمال العام والخاص )مجتمعين 

( .  له الحق فى تفويض أو توكيل الغير لينوب عنه فى جميع كل أو بعض الصلحيات

26 - محمود محمد محمد مصطفى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    17211   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-06-1997 برقم ايداع   3272 تم التأشير فى تاريخ 09-06-1997  بــ :  

27 - سوزان انور محمود عبدالسلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17211   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-1997 برقم ايداع   3272 تم التأشير فى تاريخ 09-06-1997  بــ :  

28 - محمد احمد مختار الطويل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17211   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-1997 برقم ايداع   3272 تم التأشير فى تاريخ 09-06-1997  بــ :  

29 - احمد محمود محمد  محمد مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17211   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-1997 برقم ايداع   3272 تم التأشير فى تاريخ 09-06-1997  بــ :  

30 - حسنى مصطفى حسن العنتبلى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    144945   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-1997 برقم ايداع   8156 تم التأشير فى تاريخ 02-10-1997  بــ :  يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة 

مؤلف من ثلثة اعضاء على القل وتسعة اعضاء على الكثر تعيينهم الجمعية العامة
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31 - فتح ا محمد عبد العزيز  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145397   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-1997 برقم ايداع   9709 تم التأشير فى تاريخ 17-11-1997  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة وتشكيل 

البند الثاني: وقد قررت  مجلس الدارة   منح الصلحيات والختصاصات للسيد رئيس مجلس الدارة ونائبه.  ?

الجمعية العامة مايلي :.  أن يكون حق الدارة والتوقيع للسيد رئيس مجلس الدارة و تمثيل الشركة والتوقيع نيابة 

عن الشركة   على عقود البيع والشراء والمفاوضة للعقارات والمنقولت وغيرها بإسم الشركة ولغراض الشركة  

أمام الشهر العقاري والتوثيق أمام الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال   العام والخاص 

والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية وأي نوع من المعاملت المالية مع البنوك  والمصارف والهيئات المالية 

بالسحب واليداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات والتوقيع   على عقود القتراض والرهن بكافة 

أنواعها أو بضمان أصول الشركة والتوقيع عليها وكذلك إتخاذ   الجراءات القانونية اللزمة لذلك طرف الجهات 

المختلفة وكذلك تفويضه في صرف قيمة القروض   من البنوك المختلفة وكذلك شراء وبيع أي أصل من أصول 

الشركة سواء عقار أو منقول   وكذلك بيع السفن والقاطرات والسيارات المملوكة للشركة والتوقيع بإسم الشركة 

بالجهات الحكومية   والشهر العقاري وتوقيع عقود الكفالت وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

32 - خضرة احمد محمود بدوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145397   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-1997 برقم ايداع   9709 تم التأشير فى تاريخ 17-11-1997  بــ :  

33 - نوال احمد صبرى محمد بسيونى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145397   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-1997 برقم ايداع   9709 تم التأشير فى تاريخ 17-11-1997  بــ :  

34 - ياسمين شيرين على مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145397   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-1997 برقم ايداع   9709 تم التأشير فى تاريخ 17-11-1997  بــ :  

35 - محمد شمس الدين محمد عبد العزيز محمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145397   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-11-1997 برقم ايداع   9709 تم التأشير فى تاريخ 17-11-1997  بــ :  ?

أختصاصات وصلحيات نائب رئيس مجلس الدارة:.   يكون له حق السحب و اليداع وسحب الشيكات من 

البنوك وفتح وغلق الحسابات في البنوك بإسم الشركة وتوقيع الشيكات والتوثيق أمام الجهات الحكومية والغير 

حكومية والقطاع العام والخاصوقطاع العمال العام والخاص وكذا إتخاذ الجراءات القانونية اللزمة لذلك طرف 

الجهات المختلفة.

36 - عمر شمس الدين محمد عبد العزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145397   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-1997 برقم ايداع   9709 تم التأشير فى تاريخ 17-11-1997  بــ :  

37 - شريف  فخرى بقطر  روفائيل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    232   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-03-1998 برقم ايداع   548 تم التأشير فى تاريخ 10-03-1998  بــ :  تجديد عضوية مجلس 

الدارة لثلث سنوات قادمة  بذات التشكيل والختصاصات  .

38 - حسين ممدوح محمد زهران  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4019   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-1999 برقم ايداع   5774 تم التأشير فى تاريخ 21-10-1999  بــ :  

39 - عمر ممدوح محمد زهران  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4019   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-1999 برقم ايداع   5774 تم التأشير فى تاريخ 21-10-1999  بــ :  

40 - كريم ممدوح محمد زهران  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4019   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-10-1999 برقم ايداع   5774 تم التأشير فى تاريخ 21-10-1999  بــ :  تجديد و تعيين السادة 

أعضاء مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات  تحديد صلحيات السيد رئيس مجلس الدارة على النحو التالى :ـ  1-

حق  للسيد رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب الحق فى التوقيع عن الشركة و التمثيل أمام القضاء   2-

الحق فى الرهن و القتراض من البنوك بكافة الضمانات    التعامل مع البنوك فى عمليات السحب و اليداع .  3-

حق  إبرام العقود بإسم الشركة .  6- حق تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية و الغير حكومية .  5- -4

التصرف بالبيع و الشراء بالنسبة للسيارات و المركبات و الدرجات البخارية المملوكة للشركة .

41 - عبدالحكيم عصمت السادات  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    152877   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-12-1999 برقم ايداع   11302 تم التأشير فى تاريخ 21-12-1999  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة بنفس التشكيل وبذات الختصاصات المؤشر بها فى السجل التجارى
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42 - محمد نبيل فتوح محمد سليم احمد نبيل سليم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4915   

وتم ايداعه بتاريخ    22-03-2000 برقم ايداع   1541 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2000  بــ :  إعادة 

تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلث سنوات تبدأ من 17/4/2022 و تنتهى   فى 16/4/2025  -  على أن 

تكون إختصاصات و صلحيات السيد / محمد نبيل فتوح محمد سليم رئيس مجلس الدارة  و العضو المنتدب و 

السيد / مهاب نبيل فتوح سليم نائب رئيس مجس الدارة و العضو المنتدب   على النحو الوارد بالسجل التجارى 

للشركة كما هى 0

43 - مهاب نبيل فتوح سليم  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    4915   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-03-2000 برقم ايداع   1541 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2000  بــ :  

44 - محمد محمود عبد القادر أحمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4915   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2000 برقم ايداع   1541 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2000  بــ :  

45 - عبد العال مصطفى محمود أحمد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    4915   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-03-2000 برقم ايداع   1541 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2000  بــ :  

46 - سعد عبد المجيد عبد المنصف سليم  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    4915   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-03-2000 برقم ايداع   1541 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2000  بــ :  

47 - وليد  سلطان عبد الحميد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1272   وتم ايداعه بتاريخ    2002-02-27 

برقم ايداع   64 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2002  بــ :  

60 - ابراهيم احمد ابراهيم احمد عينو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1805   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2004 برقم ايداع   104 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2004  بــ :  

61 - طارق عصام خميس رفاعي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1805   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2004 برقم ايداع   104 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2004  بــ :  

62 - سارة عصام خميس رفاعى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1805   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2004 برقم ايداع   104 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2004  بــ :  

48 - مروه احمد حسين ابو العنين  مدير عام   المقيد برقم قيد    8869   وتم ايداعه بتاريخ    2002-08-11 

برقم ايداع   3788 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2002  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير, 

وللمديرفى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بأسمها فى ما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة 

أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة - أو إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة - 

على الخص قبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسجيل كافة المستندات الذنية التجارية وإبرام جميع 

العقود والمشاركات والصفقات التى تتعلق بتعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله الحق فى الستيراد بطريق 

العتمادات , وله الحق فى فتح الحسابات بالبنوك واليداع بها والسحب منها , وله الحق فى  إبرام كافة عقود 

القتراض والرهن بضمان أصول الشركة من البنوك المصرية وغيرها وله الحق فى  التصرف فى أصول الشركة 

سواء بالبيع أو الشراء, وله الحق فى فتح العتمادات بضمان أصول الشركة و على أن يتم ذلك كله بأسم الشركة و 

تحقيقا لغرضها و للمدير الحق فى تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر.

49 - امير احمد محمد ابو غزاله  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    161368   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2002 برقم ايداع   8568 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2002  بــ :  -)تم الموافقه على تجديد مده 

مجلس الداره لمده ثلث سنوات وبنفس  التشكيل وذات الصلحيات الوارده بالسجل التجارى (

50 - شريف مغاوري ابراهيم حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1476   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2002 برقم ايداع   432 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2002  بــ :  
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51 - رشاد عثمان محمد قاسم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136442   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-1994 برقم ايداع   4315 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2004  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة   

تحديد صلحيات رئيس مجلس الدارة وعضو مجلس الدارة المنتدب    يملك حق التوقيع عن الشركة علي انفراد 

كل من رئيس مجلس الدارة  وعضو مجلس الدارة المنتدب وهم السيد/ رشاد عثمان محمد قاسم رئيس مجلس 

الدارة  والسيد/ عثمان رشاد عثمان محمد قاسم عضو مجلس الدارة المنتدب مجتمعين او منفردين  وذلك في 

التوقيع نيابة عن الشركة امام جميع  الجهات الحكومية وغير الحكومية وامام الهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة وامام الشهر العقاري والتوثيق وامام السجل التجاري والرقابة علي الصادرات والواردات وامــام   جميع 

الجمارك ويمثلوا الشركة امام الجهات الخارجية والتوقيع علي عقود التوريدات  وعلي عقود وشراء وبيع منتجات 

الشركة بكافة انواعها داخل وخارج جمهورية مصر العربية والتوقيع علي جميع الشيكات المطلوب سحبها علي 

الشركة والتوقيع علي الشيكات المطلوب تحصيلها لحساب الشركة والتوقيع وفتح العتمادات المستندية وعلي عقود 

التسهيلت الئتمانية بالبنوك والتوقيع امام الغرفة التجارية واتحاد الصناعات والغرف الصناعية  واللتنمية 

الصناعية والضرائب وتسليم  واستلم كافة الوراق وجميع المحاكم بكافة انواعها  وكذلك لهم الحق  في التوقيع 

امام جميع البنوك الوطنيه )المصريه( والجنبية والعربية بكافة انواعها والمشتركة وفي فتح حسابات باسم الشركة 

بالبنوك وايداع  كافة المبالغ المطلوب ايداعها وسحب كافة المبالغ المطلوب سحبها والتوقيع على عقود القتراض 

والرهن والستدانه من البنوك بكافة انواعها  وكذلك تقديم حق الكفاله  بكافة انواعها للغير سواء افراد او شركات 

بكافة انواعها 0) اليمتد حق كفاله الغير بضمان اصول الشركة  الى المبانى  والنشاءات المقامه على موقع 

الشركة بالمنطقة الحرة  العامة  . (

52 - عثمان رشاد عثمان محمد قاسم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136442   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-1994 برقم ايداع   4315 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2004  بــ :  المنتدب

53 - محمد رشاد عثمان محمد قاسم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136442   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-1994 برقم ايداع   4315 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2004  بــ :  استقاله

54 -  ماهر رشاد عثمان محمد قاسم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136442   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-1994 برقم ايداع   4315 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2004  بــ :  

55 - عمرو محمد محمود سالم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11031   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2004 برقم ايداع   1440 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2004  بــ :  تجديد نفس صلحيات اعضاء 

مجلس اداره الشركه الحالى لمده  ثلث سنوات اخرى

56 - عزه خميس رفاعى دسوقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1805   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2004 برقم ايداع   104 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2004  بــ :  

57 - محمد سامي محمد دعبول  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1805   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2004 برقم ايداع   104 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2004  بــ :  

58 - عمرو احمد ابراهيم احمد عينو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1805   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2004 برقم ايداع   104 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2004  بــ :  

59 - عصام خميس رفاعى دسوقى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1805   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2004 برقم ايداع   104 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2004  بــ :  تجديد مجلس الدارة  +  تشكيل 

مجلس الدارة  - ان يكون حق التوقيع لكل من الدكتور / عصام خميس رفاعى دسوقى بصفته رئيس مجلس اداره 

والسيده/ عزه رفاعى دسوقى بصفتها عضو مجلس اداره مجتمعين او منفردين ولرئيس مجلس الداره حق التوقيع 

على عقود البيع والشراء للراضى والعقارات والمنقولت وشراء وبيع السيارت والمعدات من اصل الشركه 

وغيرها باسم الشركه والحضور امام الشهر العقارى والتوثيق فى الجهات الرسميه والحكوميه وقطاع العمال 

العام والقطاع الخاص والتوقيع على عقود التسهيلت المصرفيه والئتمانيه والرهن وفك الرهن وجميع المعاملت 

مع البنوك من سحب وايداع وفتح الحسابات واغلقها وفتح العتمادات المستنديه لدى البنوك والهيئات الماليه وله 

حق القراض والرهن من البنوك المصريه والمشتركه والجنبيه وكذلك ضمان حق كفاله الغير ولهما حق تفويض 

وتوكيل الغير فى الجراءات السابقه.
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63 - وليد محمد كامل عبد الفتاح زغلول  مراقب   المقيد برقم قيد    160416   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2002 برقم ايداع   4479 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2004  بــ :  مالي / فوض مجلس الدارة فى 

تمثيل الشركة في التوقيع على عقود الشراء والبيع البتدائية والنهائية للصول الرأسمالية من العقارات والسيارات 

وخلفه.  وتسجيلها بعد الموافقة عليها من مجلس الدارة وتمثيل الشركة بالتوقيع أو بالحضور نيابة عنها أمام كافة 

الجهات الحكومية والدارية وعلى وجه الخصوص الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة , ومصلحة الشهر 

العقاري , والسجل التجاري , ومصلحة الضرائب   ومصلحة الجمارك والمستودعات والموانئ والمطارات 

المصرية وشركات الطيران والقضاء وادارات المرور وله الحق فى توكيل المحامين توكيل رسمي عام أو توكيل 

خاص لجميع القضايا التى ترفع من الشركة أو على الشركة أمام جميع المحاكم وله الحق في توكيل الغير فى كل 

أو بعض مما سبق ذكره.

64 - احمد حسن محمد البدويهى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114458   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-1985 برقم ايداع   4978 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2004  بــ :  ممثلن عن شركه المنتزة 

للسياحة والستثمار بدل من السيد / عبد العال على عبد العال حسين

65 - وليد محمد حمدي حامد مطر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114458   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-1985 برقم ايداع   4978 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2004  بــ :  ممثل عن بنك التعمير والسكان 

بدل من السيد الستاذ / حسن إسماعيل غانم

66 - عمر احمد فؤاد البقرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136592   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-1994 برقم ايداع   5221 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2004  بــ :  تعيين المفوضين بالتعامل على 

كافة المعاملت البنكية والتى تشمل المعاملت البنكية اللكترونية أو التى تتم عن طريق النترنت.  يكون التوقيع 

السيد / محمد أحمد فرج أحمد فخر الدين           عن الشركة لي فردين مجتمعين من السادة التي أسماؤهم: -   1.

السيد /  السيد / محمد ياسر عبد الرازق قرطام                 الجنسية / مصري  3. الجنسية / مصري   2.

السيدة / ايرينا دانليف                                       روشان لى تولكينز                                 الجنسية / بريطاني  4.

السيد / أدريان سيليز                                         الجنسية / فرنسي   وذلك فى  الجنسية / روسية  5.

التعامل على كافة المعاملت البنكية والتى تشمل المعاملت البنكية اللكترونية أو التى تتم عن طريق النترنت 

وتنفيذ كافة المستندات المطلوبة لستخدام قنوات توصيل الخدمات البنكية اللكترونية دون حدود وأتخاذ كافة 

التصرفات الضرورية والتى من شأنها القدرة على التفويض وصلحية إعادة التفويض كما هو مطلوب لتعيين 

مديرين ومستخدمين توصيل الخدمات البنكية اللكترونية او تغييرهم دون اى حدود .  مع بقاء السلطات 

والصلحيات المقررة لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب المذكورة بالسجل التجارى كما هى دون تعديل.

67 - توفيق صلح الدين احمد دياب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    166751   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2004 برقم ايداع   8988 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2004  بــ :  اعادة تعيين مجلس الدارة  مع 

ابقاء الصلحيات كما هى بدون تعديلت

68 - هاله عز الدين احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    166751   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2004 برقم ايداع   8988 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2004  بــ :  

69 - شادى قابل حسن قابل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    166751   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2004 برقم ايداع   8988 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2004  بــ :  

70 - على محمد بركات ابو سيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    166751   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2004 برقم ايداع   8988 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2004  بــ :  
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71 - محمد كمال السيد مصطفى عبد الرحمن  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    5709   

وتم ايداعه بتاريخ    09-01-2005 برقم ايداع   19 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2005  بــ :  منح حق 

التوقيع على كافة الشيكات وإوامر الصرف وطلب فتح العتمادات المستندية وكافة المعاملت المصرفية نياية عن 

الشركة لدى جميع البنوك المحلية والجنبية وهيئات التمويل المختلفة وكذلك التوقيع على عقود التسهيلت 

المصرفية بالجنية المصرى أو المعاملت الجنبية سواء كانت عقود التسهيلت المصرفية قصيرة أو متوسطة 

الجل فى حدود عشرة مليين جنية مصرى لكل عقد على حدة أو ما يعادلة بالدولر المريكى وباجمالى تسهيلت 

مائه مليون جنية مصرى او ما يعادلها بالعملت الجنبية وكذلك التوقيع على الكمبيالت وايصالت المانة 

والسندات الذنية وكافة المستندات اللزمة لتمام التسهيلت المذكورة مع تفويض سيادتهم فى تجديد هذة 

التسهيلت لفترة او فترات اخرى    وذلك للسادة التى أسمائهم )منفردين(  1 - السيد الدكتور مهندس / محمد 

كمال السيد مصطفى          رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب.                                 2- السيد 

المهندس / بهجت نصيف إسكندر                         عضو مجلس الدارة.                                                                                                

3 - السيد الستاذ / جهاد محمد عثمان                               عضو مجلس الدارة .

90 - عصام بيومى محمد حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    955   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2006 برقم ايداع   366 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2006  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة   

تجديد مدة مجلس الدارة لثلث سنوات قادمة بنفس الصلحيات والتفويضات الواردة بالسجل التجارى

91 - مصطفى عصام بيومى محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    955   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2006 برقم ايداع   366 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2006  بــ :  المنتدب

92 - عبد الرحمن عصام بيومى محمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    955   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2006 برقم ايداع   366 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2006  بــ :  منتدب .

93 - محاسن عبد العال محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    955   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2006 برقم ايداع   366 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2006  بــ :  

72 - عبد الخالق السيد ديب بلل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    418   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-08-2005 برقم ايداع   688 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2005  بــ :  له الحق منفرد في 

التوقيع نيابة عن الشركة في بيع و شراء و استبدال جميع انواع السيارات اللزمة لتحقيق غرض الشركة و التوقيع 

عن الشركة أمام جميع الجهات المعنية بهذا الشان  التوقيع على مبايعات السيارات امام جميع إدارات المرور.   - 

له الحق منفرد في  التوقيع نيابة عن الشركة امام كافة البنوك و المصارف و  الهيئات المالية كالسحب و اليداع و 

صرف الشيكات و فتح و غلق الحسابات و التوقيع على الشيكات الخاصة بحسابات الشركة وفتح العتمادات 

المستندية كذلك له حق القتراض من البنوك و غيرها و رهن جميع اموال الشركة واصولها الثابته منها و المنقولة 

و العقاريةوالتوقيع على عقود الكفالة في كافة البنوك وكذلك له حق إضافة و تفويض المفوضين من أعضاء مجلس 

الدارة  من لهم حق التوقيع على حسابات الشركة بالبنوك و كافة العمال البنكية اللزمة التي تتطلبها أعمال 

الشركة.   3-  له الحق منفرد في  التوقيع نيابة عن الشركة و تمثيلها أمام كافة الجهات الحكومية و الخاصة 

كشركات الكهرباء و المياة و الغاز و التصلت و الشهر العقاري و الحياء و الـتأمينات الجنماعية و مصلحة 

الضرائب.  4- وله حق منفردا في تفويض احد أعضاء مجلس الدارة المنتدبين في كل او بعض ما ذكر وكذلك له 

الحق منفرد في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.

73 - عمرو عبدالخالق السيد بلل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    418   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2005 برقم ايداع   688 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2005  بــ :  منتدب

74 - نوال فرحات فرحات عبد العال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    418   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2005 برقم ايداع   688 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2005  بــ :  منتدب

75 - محمد عبد الخالق السيد بلل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    418   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2005 برقم ايداع   688 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2005  بــ :  المنتدب

76 - احمد عبد الخالق السيد بلل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    418   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2005 برقم ايداع   688 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2005  بــ :  المنتدب

77 - وجدي عبد العزيز محمد محمد مرسي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    812   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-12-2005 برقم ايداع   1404 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2005  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة بنفس التشكيل السابق ونفس الصلحيات لمدة اخرى
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78 - هور يوسفزئى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    861   وتم ايداعه بتاريخ    17-01-2006 برقم 

ايداع   46 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2006  بــ :  ممثل عن شركة انتيك هولدنج ليمتد - استقاله

79 - حازم احمد فتحى احمد سيد  تاجر-كامل الهلية   المقيد برقم قيد    861   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2006 برقم ايداع   46 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2006  بــ :  ممثل لشركة انتيك هولدنجز ليمتد

80 - روبرتو مونتيسيلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    861   وتم ايداعه بتاريخ    2006-01-17 

برقم ايداع   46 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2006  بــ :  ممثل لشركة انتيك هولدنجز ليمتد

81 - محمد ماجد محمد المنشاوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    861   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2006 برقم ايداع   46 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2006  بــ :  غير تنفيذى . تعيين اعضاء مجلس 

ادارة جديد اعادة تشكيل مجلس الدارةو تجديد مدة مجلس الداره لثللثة سنوات قادمة .

82 - هشام احمد حسن يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    861   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2006 برقم ايداع   46 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2006  بــ :  ممثل لشركة انتيك هولدنجز ليمتد

83 - عثمان سيف ا خان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    861   وتم ايداعه بتاريخ    17-01-2006 برقم 

ايداع   46 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2006  بــ :  ممثل لشركة سيف هولدنجز ليمتد  .

84 - هارالد فريتز بيتر ويستفال  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    861   وتم ايداعه بتاريخ    2006-01-17 

برقم ايداع   46 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2006  بــ :  ممثل لشركة هولدنج ليمتد ويسفال - استقاله

85 - انور سيف ا خان  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    861   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2006 برقم ايداع   46 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2006  بــ :  ممثل عن شركة انتيك هولدنج ليمتد  

-  استقاله

86 - سالم سيف ا خان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    861   وتم ايداعه بتاريخ    2006-01-17 

برقم ايداع   46 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2006  بــ :  ممثل لشركة سيف هولدنج ليمتد

87 - تاشير اضافه للمركز  تحميل   المقيد برقم قيد    881   وتم ايداعه بتاريخ    05-02-2006 برقم ايداع   

120 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2006  بــ :  بناء على خطاب لجنة التحفظ رقم 1073بتاريخ 2022-4-10

وخطاب اللجنة رقم 1236بتاريخ 26-4-2022 بشا شركة مركز السكندرية لتصحيح البصار  سجل تجارى 

رقم 881استثمار السكندرية  والمتضمن اضافة كل من الدكتور / احمد عبد الكريم محمد المصرى مدير المركز   

والدكتور / احمد محمد المتولى غنيم المدير التنفيذى  للمركز   مجتمعين امام جميع البنوك العاملة فى ج. م.ع 

وللول حق التوقيع على معاملت المركز ومتعهداته وله حق تعيين عدة مديرين او كلء مفوضين وان يوقع عن 

المركز منفردا وله كافة الصلحيات والختصاصات فى ادارة   المركز والتعامل مع جميع الجهات الخارجية 

باسمها وفى حدود اغراضها وفى ماعدا ذلك ذلك من اختصاصات يتم الرجوع فية الى اللجنة

88 - تاشير اضافه للمركز  تحميل   المقيد برقم قيد    881   وتم ايداعه بتاريخ    05-02-2006 برقم ايداع   

120 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2006  بــ :  خطاب لجنة رقم 1365بتاريخ 16-5-2022 بشا شركة مركز 

رؤية السكندرية لتصحيح البصار  سجل تجارى رقم 881استثمار السكندرية  والمتضمن اضافة كل من  

الدكتور / احمد عبد الكريم محمد المصرى  مدير  المركز والدكتور/فارس حسن احمد احمد محمد مصطفى نائب   

المدير مجتمعين امام جميع البنوك العاملة فى ج . م .ع  وللول  حق التوقيع على معاملت المركز ومتعهداتها 

وله حق تعيين عدة مديرين او كلء مفوضين وان يوقع عن المركز منفردا وله كافة الصلحيات والختصاصات 

فى ادارة المركزوالتعامل مع جميع الجهات الخارجية باسمه وفى حدود اغراضة وفى ماعدا ذلك من اختصاصات 

يتم الرجوع الى اللجنة

89 - تامر محمد سامي الريس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    955   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2006 برقم ايداع   366 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2006  بــ :  استقاله

94 - محمد محمد عبد العزيز الرحمانى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29716   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2000 برقم ايداع   3360 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2006  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات قادمة بنفس تشكيلة وصلجحياتة  وتفويضاتة الواردة بالسجل التجارى دون تعديل
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95 - تاشير  تحميل   المقيد برقم قيد    1140   وتم ايداعه بتاريخ    06-08-2006 برقم ايداع   1020 تم 

التأشير فى تاريخ 06-08-2006  بــ :  بإضافة كل من الدكتور/ عمرو فوزي فتح شرف شعيب والستاذة/ 

شيماء رمضان السيد إبراهيم الشافعي   مجتمعين امام جميع البنوك العاملة في جمهورية  مصر العربية وللول 

حق التوقيع على معاملت المركز   ومتعهداته  وله حق تعيين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وان يوقع عن 

المركز منفردا وله كافة الصل حيات   والحتصاصات في ادارة المركز والتعامل مع جميع الجهات الخارجية . با 

سمه وفى " حدود اغراضه  وفى ماعدا ذلك من  اختصاصات يتم الرجوع فيه الى الجنة والفادة  .

96 - تاشير  تحميل   المقيد برقم قيد    1140   وتم ايداعه بتاريخ    06-08-2006 برقم ايداع   1020 تم 

التأشير فى تاريخ 06-08-2006  بــ :  بناء على خطاب لجنة التحفظ رقم 1079بتاريخ 10-4-2022وخطاب 

اللجنة رقم 1238 بتاريخ 28-4-2022 بشا شركة مركز رؤية طنطا لتصحيح البصار  سجل تجارى رقم 

1140استثمار السكندرية  والمتضمن اضافة كل من  الدكتور / عمرو افوزى فتح شرف شعيب مدير المركز 

والستاذه/شيماء رمضان السيد ابراهيم الشافعى مدير ادارى للمركز  مجتمعين امام جميع البنوك العاملة فى 

جمهورية مصر العربية ولمدير المستشفى حق التوقيع على معاملت المركز ومتعهداتها وله حق تعيين عدة 

مديرين او كلء مفوضين وان يوقع عن المركز منفردا وله كافة الصلحيات والختصاصات فى ادارة المستشفى 

والتعامل مع جميع الجهات الخارجية باسمها وفى حدود اغراضها وفى ماعدا ذلك ذلك من اختصاصات يتم 

الرجوع فية الى اللجنة

97 - احمد سعد محمود رجب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19678   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2001 برقم ايداع   3126 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2006  بــ :  تجديد تعيين مجلس ادارة الشركة 

لمدة ثلث سنوات بذات الصلحيات الواردة  بالسجل التجارى

98 - محمد عبدالرحمن عبدالمجيد بركه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1303   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2006 برقم ايداع   1538 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2006  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

ثلثة سنوات أخرى بذات التشكيل وذات الصلحيات المؤشر بها بالسجل التجارى كما هى دون تغيير .

99 - عمر يحيى هلل  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1628   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-2007 برقم ايداع   906 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2007  بــ :  استقاله

100 - شريف علء الدين محمد زهران  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1927   وتم 

ايداعه بتاريخ    03-12-2007 برقم ايداع   1935 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2007  بــ :  تجديد تعيين 

مجلس الدارة القائم لمدة ثلث سنوات تبدا من تاريخ التاشير بتجديد التعيين بصحيفة  قيد الشركة بالسجل التجارى

101 - جمال عبد الفتاح عبد الرحمن حمادة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2052   وتم 

ايداعه بتاريخ    07-02-2008 برقم ايداع   272 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2008  بــ :  تجديد مدة 

عضوية مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات من تاريخ الجمعية العمومية   و يمتلك السيد الستاذ/ جمال عبدالفتاح 

عبدالرحمن حماده رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب حق الدارة و التوقيع منفردا و له ايضا حق تمثيل 

الشركة و  التوقيع على كافة  عقود الشراء و البيع و المعاوضة للعقارات و المنقولت و الرهن العقارى و 

التجارى و غيرها باسم الشركة و لغراض الشركة امام الشهر العقارى و التوثيق و امام الجهات الحكومية و غير 

الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال العام و الخاص و التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية و اى نوع من 

المعاملت المالية مع البنوك و المصارف و الهيئات المالية كالسحب و اليداع و فتح و غلق الحسابات و التوقيع 

على الشيكات و فتح العتمادات و اصدار خطابات الضمان و القتراض  و له حق توكيل او تفويض الغير فى كل 

او بعض ما ذكر .

102 - حازم جمال عبد الفتاح عبد الرحمن حماده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2052   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-02-2008 برقم ايداع   272 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2008  بــ :  

103 - ثروت جمال عبد الفتاح عبد الرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2052   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2008 برقم ايداع   272 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2008  بــ :  

115 - محمد حسن عبد القادر ابراهيم حسين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3301   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-12-2009 برقم ايداع   2683 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2009  بــ :  اعادة  تشكيل  

مجلس لادارة    - تجديد تعيين مجلس الدارة لمدة ثلثه سنوات  مماثله  .

116 - غاده عوض ابراهيم صالح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3301   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2009 برقم ايداع   2683 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2009  بــ :  
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117 - عبد الرحمن حسام وائل صديق لهيطه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3301   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2009 برقم ايداع   2683 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2009  بــ :  على ان يكون له حق اجراء 

التعاقدات وتمثيل الشركة والتوقيع نيابه عنها  امام جميع الوزارات والهيئات والشركات الحكومية وغير  الحكومية 

التى تتعامل معا الشركة  على ان تظل السلطات والصلحيات والتفويضات والواردة  بالسجل التجارى كما هى 

دون تعديل

118 - حسن عبد القادر ابراهيم حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3301   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2009 برقم ايداع   2683 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2009  بــ :  المنتدب

119 - ميشيل جبرائيل احد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3784   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2010 برقم ايداع   1941 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2010  بــ :  تجديد تعين مجلس الدارة لمدة 

اخرى وتحديد الختصاصات

120 - جوزيف جبرائيل احد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3784   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2010 برقم ايداع   1941 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2010  بــ :  منتدب

121 - نادر ميشيل جبرائيل احد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3784   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2010 برقم ايداع   1941 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2010  بــ :  

122 - جيهان ميشيل جبرائيل ميخائيل احد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3784   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2010 برقم ايداع   1941 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2010  بــ :  

123 - سوزان ميشيل جبرائيل احد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3784   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2010 برقم ايداع   1941 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2010  بــ :  

104 - سعد ربيع عبد المحسن الخبيرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2517   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2008 برقم ايداع   2078 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2008  بــ :  تحديد اختصاصات مجلس 

الدارة علي النحو التي:-  الترخيص لرئيس مجلس الدارة السيد/ سعد ربيع عبد المحسن  الخبيرى ) منفردا (

بالتعامل مع الغير و تمثيل الشركة امام الجهات الرسميه و تنفيذ قرارات مجلس الدارة و الجمعيه العامه و ابلغها 

للجهات المسؤله و كذلك له الحق في التوقيع نيابه عن الشركة و الشركاء امام مصلحه الشهر العقاري و مصلحة 

الضرائب والهيئه العامه للستثمار و هيئه سوق المال و الهيئه العامه للرقابه علي الصادرات و الواردات وله 

الحق في التعامل مع كافه انواع البنوك  في التوقيع نيابه عن الشركة في فتح الحسابات واغلقها واليداع والسحب 

او القتراض والرهن والتحويلت وكافه العمليات وله الحق في استلم وتسليم الشيكات الخاصه بالشركة وتمثيل 

الشركة امام القضاء . و له الحق في التوقيع علي عقود الشراء للراضي والمباني وكافه انواع الصول البتدائية 

والنهائية كما له الحق في التوقيع نيابة عن الشركه امام جميع المصالح والهيئات الحكومية وله حق التوقيع نيابة 

عن الشركة علي عقود البيع للعملء في جميع انواع انشطة الشركة )كل ما سبق اعله له حق التوقيع منفردا ( ول 

يشمل حق بيع الشركة او احدي المحطات المملوكة للشركة ال بموافقه او تفويض مصدق من جميع اعضاء مجلس 

الداره ومع احقيته في تفويض غيره من اعضاء مجلس الداره او غيرهم في كل او بعض ما ذكر اعله .  

الترخيص لنائب رئيس مجلس الدارة السيد/ احمد عبد ربه ابراهيم عبد ربه  وعضو مجلس الدارة السيد / هشام 

عبد ربه ابراهيم عبد ربه ) مجتمعين اومنفردين( بالتعامل مع الغير و تمثيل الشركة امام الجهات الرسميه فيما عدا 

تمثيل الشركة امام القضاء و تنفيذ قرارات مجلس الدارة و الجمعيه العامه و ابلغها للجهات المسؤله و كذلك لهما 

الحق في التوقيع نيابه عن الشركة و الشركاء امام مصلحه الشهر العقاري مصلحة الضرائب و الهيئه العامه 

للستثمار و هيئه سوق المال و الهيئه العامه للرقابه علي الصادرات و الواردات ولهما الحق في التعامل مع كافه 

انواع البنوك في التوقيع نيابه عن الشركة و اليداع و السحب والتحويلت وكافه العمليات و لهما الحق في استلم 

و تسليم الشيكات الخاصة بالشركة . كما لهما الحق في التوقيع نيابه عن الشركة امام جميع المصالح و الهيئات 

الحكوميه ولهما حق التوقيع علي عقود البيع و الشراء البتدائيه و النهائيه الخاصه بالشركة والتوقيع علي عقود 

البيع للعملء في جميع انواع انشطة الشركة ول يشمل حق بيع الشركة او اصولها ولهم الحق فى تفويض او توكيل 

الغير )مجتمعين او منفردين ( في كل ما سبق اعله.

105 - على مدحت عبد الفتاح محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    163945   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2003 برقم ايداع   7725 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2008  بــ :  ممثل لشركة الواحة  لدارة 

وتملك الفنادق والقرى  السياحية
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106 - ريم احمد عبد المجيد شريف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    163945   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2003 برقم ايداع   7725 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2008  بــ :  استقاله

107 - سامى امام كامل النحاس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    163945   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-09-2003 برقم ايداع   7725 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2008  بــ :  وافق الساده الحاضرين 

علي منح كل من المهندس / سامي امام كامل النحاس رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وكذلك السيدة / فاطمة 

سامي امام كامل النحاس نائب رئيس مجلس الدارة والعضوالمنتدب للشركة )منفردين( كافة الصلحيات اللزمة 

في التعامل باسم الشركة والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع باسم الشركة والتوقيع علي 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 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 وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل والشتراك في تاسيس الشركات ولهما الحق 

في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر ويكون لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب المهندس / 

سامي امام كامل النحاس مفردا حق البيع والتنازل عن العقارات والراضي او اصول الشركة ومقوماتها المادية 

وحق الرهن والقتراض والتوقيع علي العقود النهائية امام الشهر العقاري وكذا حق التوقيع بالتنازل عن الراضي 

الداخلة ضمن المناطق الحرة

108 - فاطمة  سامى  امام  كامل  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    163945   وتم 

ايداعه بتاريخ    29-09-2003 برقم ايداع   7725 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2008  بــ :  

109 - حسين محمد حسين محمد جمعه  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    163945   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-09-2003 برقم ايداع   7725 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2008  بــ :  والعضو المنتدب - 

استقاله

110 - فاتن سامى امام كامل النحاس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    163945   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2003 برقم ايداع   7725 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2008  بــ :  ممثل لشركة غلل للصوامع 

وتخزين الحبوب

124 - محمد على حسنين محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136538   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-1994 برقم ايداع   4846 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2010  بــ :  ممثل عن الهيئة المصرية العامة 

للبترول
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111 - حازم درويش مصطفى زقزوق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3178   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2009 برقم ايداع   2139 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2009  بــ :  تعديل صلحيات التوقيع 

لعضاء مجلس الدارة فى تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها                                   على النحو التالى : -   

يكون للدكتور/ حازم درويش مصطفى زقزوق . رئيس مجلس الدارة , ) منفردآ ( حق تمثيل الشركة والتوقيع  -

نيابة عنها لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وعلى كافة التعاقدات التى تبرم باسم الشركة والتوقيع نيابة 

عنها لدى البنوك لجراء كافة العمليات البنكية بما فى ذلك السحب واليداع وفتح الحسابات والتوقيع على الشيكات 

والتظهير واجراء كافة التحويلت وفتح العتمادات المستندية وطلب أصدار خطابات الضمان وكل ذلك دون حد 

أقصى ويكون له ) منفردآ ( حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها فى الحصول على التسهيلت الئتمانية والرهن 

والقتراض بضمان أصول الشركة وتقديم الكفالت وكل ذلك دون حد أقصى والتصرف فى أى أصل من أصول 

الشركة بما فيها الراضى والعقارات المبنية والسيارات والجهزة والمعدات وغيرها بكافة أوجه التصرف بما فيها 

البيع والشراء والتأجير والستئجار والرهن وغيرها من أوجه التصرف وله حق مباشرة الجراءات والتوقيع على 

كافة العقود البتدائية والنهائية اللزمة لذلك أمام الجهات المعنية وله حق التوقيع عنها امام مصلحة الشهر العقارى 

ويكون لى أثنين ) مجتمعين ( من الستاذ / مجدى  فى التوقيع والتصديق على شهادات الخبرة وتوثيقها .  -

حافظ محمد محمد . عضو مجلس الدارة , الستاذة / بسنت ممدوح عبد العزيز الركايبى . عضو مجلس الدارة , 

الدكتور / ولء أحمد قدرى عبد الجواد . عضو مجلس الدارة , الستاذ / هيثم خليل رافت خليل عصفور . عضو 

مجلس الدارة حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وعلى كافة 

التعاقدات التى تبرم باسم الشركة والتوقيع نيابة عنها لدى البنوك لجراء كافة العمليات البنكية بما فى ذلك السحب 

واليداع وفتح الحسابات والتوقيع على الشيكات والتظهير واجراء كافة التحويلت وفتح العتمادات المستندية 

ويكون لكل من رئيس مجلس الدارة او أى عضو  وطلب أصدار خطابات الضمان وكل ذلك دون حد أقصى .  -

من أعضاء مجلس الدارة حق تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض الصلحيات المخولة إليهم فى هذا الشأن .

112 - بسنت ممدوح عبدالعزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3178   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2009 برقم ايداع   2139 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2009  بــ :  

113 - حازم درويش مصطفى زقزوق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2096   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2008 برقم ايداع   437 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2009  بــ :  تعديل صلحيات التوقيع لعضاء 

مجلس الدارة فى تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها                                   على النحو التالى : -   -

يكون للدكتور/ حازم درويش مصطفى زقزوق . رئيس مجلس الدارة , ) منفردآ ( حق تمثيل الشركة والتوقيع 

نيابة عنها لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وعلى كافة التعاقدات التى تبرم باسم الشركة والتوقيع نيابة 

عنها لدى البنوك لجراء كافة العمليات البنكية بما فى ذلك السحب واليداع وفتح الحسابات والتوقيع على الشيكات 

والتظهير واجراء كافة التحويلت وفتح العتمادات المستندية وطلب أصدار خطابات الضمان وكل ذلك دون حد 

أقصى ويكون له ) منفردآ ( حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها فى الحصول على التسهيلت الئتمانية والرهن 

والقتراض بضمان أصول الشركة وتقديم الكفالت وكل ذلك دون حد أقصى والتصرف فى أى أصل من أصول 

الشركة بما فيها الراضى والعقارات المبنية والسيارات والجهزة والمعدات وغيرها بكافة أوجه التصرف بما فيها 

البيع والشراء والتأجير والستئجار والرهن وغيرها من أوجه التصرف وله حق مباشرة الجراءات والتوقيع على 

كافة العقود البتدائية والنهائية اللزمة لذلك أمام الجهات المعنية وله حق التوقيع عنها امام مصلحة الشهر العقارى 

ويكون لى أثنين ) مجتمعين ( من الستاذ / مجدى  فى التوقيع والتصديق على شهادات الخبرة وتوثيقها .  -

حافظ محمد محمد . عضو مجلس الدارة , الستاذة / بسنت ممدوح عبد العزيز الركايبى . عضو مجلس الدارة , 

الدكتور / ولء أحمد قدرى عبد الجواد . عضو مجلس الدارة , الستاذ / هيثم خليل رافت خليل عصفور . عضو 

مجلس الدارة حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وعلى كافة 

التعاقدات التى تبرم باسم الشركة والتوقيع نيابة عنها لدى البنوك لجراء كافة العمليات البنكية بما فى ذلك السحب 

واليداع وفتح الحسابات والتوقيع على الشيكات والتظهير واجراء كافة التحويلت وفتح العتمادات المستندية 

ويكون لكل من رئيس مجلس الدارة او أى عضو  وطلب أصدار خطابات الضمان وكل ذلك دون حد أقصى .  -

من أعضاء مجلس الدارة حق تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض الصلحيات المخولة إليهم فى هذا الشأن .

114 - بسنت ممدوح عبدالعزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2096   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2008 برقم ايداع   437 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2009  بــ :  

Page 109 of 164 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

125 - تاشير  تحميل   المقيد برقم قيد    3668   وتم ايداعه بتاريخ    27-05-2010 برقم ايداع   1429 تم 

التأشير فى تاريخ 21-07-2010  بــ :  بناء على خطاب لجنة التحفظ رقم 1071بتاريخ 10-4-2022وخطاب 

اللجنة رقم 1235بتاريخ 26-4-2022 بشا شركة مركز رؤية شبرا للعيون سجل تجارى رقم 3668استثمار 

السكندرية  والمتضمن اضافة كل من  الدكتور / خالد محمد زهير زكى مدير للمركز والدكتور/احمد محمد 

المتولى غنيم  المدير التنفيذي للمركز  مجتمعين امام جميع البنوك العاملة فى ج . م .ع  وللول  حق التوقيع على 

معاملت المركز ومتعهداتها وله حق تعيين عدة مديرين او كلء مفوضين وان يوقع عن المركز منفردا وله كافة 

الصلحيات والختصاصات فى ادارة المركزوالتعامل مع جميع الجهات الخارجية باسمه وفى حدود اغراضة وفى 

ماعدا ذلك من اختصاصات يتم الرجوع الى اللجنة

126 - هنا محمد سمير عفيفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3798   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2010 برقم ايداع   2004 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2010  بــ :  من ذوى الخبره  - استقاله

127 - ليلى محمد سمير عفيفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3798   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2010 برقم ايداع   2004 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2010  بــ :  من ذوى الخبرة

128 - شرين ماجد نديم محمد محمد نديم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3798   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2010 برقم ايداع   2004 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2010  بــ :  

129 - محمد سمير محمد عفيفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3798   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2010 برقم ايداع   2004 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2010  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة  

الشركة لمدة ثلث سنوات تبدا  من تاريخ  19-4-2022 وتنتهى  فى  18- 2025-4

130 - عبد ا احمد الصافى إبراهيم عثمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3855   وتم ايداعه بتاريخ    

19-08-2010 برقم ايداع   2248 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2010  بــ :  

131 - عثمان محمود احمد عبد الغفار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3953   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2010 برقم ايداع   2710 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2010  بــ :  المنتدب

132 - أحمد محمود عبدالغفار  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3953   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2010 برقم ايداع   2710 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2010  بــ :  

133 - صبرى محمد احمد حسين خالد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3953   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2010 برقم ايداع   2710 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2010  بــ :  

134 - صبحى على عبد السلم الغول  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3953   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2010 برقم ايداع   2710 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2010  بــ :  

135 - سلمى سعيد عبد اللطيف خشاب  مدير عام   المقيد برقم قيد    4029   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2010 برقم ايداع   3062 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2010  بــ :  

136 - سحر خشاب سعيد عبد اللطيف عطية خشاب  مدير عام   المقيد برقم قيد    4029   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2010 برقم ايداع   3062 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2010  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتهما مع الغير ولهما منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما 

عدا  ماأحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . ولهم مجتمعين أو منفردين 

إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ ولهم منفردين أو مجتمعين حق بيع أصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وحق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع 

والمنقولت و التعامل مع البنوك بالسحب واليداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات بأسم ولصالح 

الشركة وتحقيقا  لغراضها وليكون التصرف ملزم للشركة إل إذا وقعه المدير مشفوعا  بالصفة التي يتعامل بها 

ولهما مجتمعين أو منفردين حق توكيل الغير في كل أو بعض ماذكر .

137 - هشام محمد محسن موسى محمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3767   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2010 برقم ايداع   1874 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2011  بــ :  ممثل  عن شركة/ مستشفى 

التيسير الدولي ش.م.م. -استقاله
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138 - هشام صابر محمد مرسى رجب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4099   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2011 برقم ايداع   29 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2011  بــ :  منح المهندس / هشام صابر محمد 

مرسى رجب  - عضو مجلس الدارة )مجتمع مع اى من اعضاء مجلس الدارة (السادة/  ادهم ايهاب محمد فؤاد 

الغنيمى عضو مجلس الدارة او احمد ايهاب محمد فؤاد الغنيمى -   عضو مجلس الدارة حق التوقيع على 

الشيكات والسحب من البنوك حق تمثيل الشركة امام الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع  وابرام جميع 

انواع العقود باسم الشركة  ولصالحها وحق التوقيع امام الشهر العقارى وامام البنوك وفتح الحسابات واليداع 

والسحب وله حق القتراض من البنوك بكافة الضمانات المادية والمعنوية ورهن اصول الشركة.

139 - ايهاب محمد فؤاد الغنيمى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4099   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-01-2011 برقم ايداع   29 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2011  بــ :  منح الدكتور / ايهاب 

محمد فؤاد الغنيمى - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب )منفردا ( حق تمثيل الشركة امام الجهات الحكومية 

والغير حكومية والقطاع  وابرام جميع انواع العقود باسم الشركة  ولصالحها وحق التوقيع امام الشهر العقارى 

وامام البنوك وفتح الحسابات واليداع والسحب وله حق القتراض من البنوك بكافة الضمانات المادية والمعنوية 

ورهن اصول الشركة وله حق التوقيع على عقود اليجار التمويلى والتسهيلت الئتمانية  وله حق توكيل  الغير 

فى كل او بعض ماذكر .

170 - نشوى محمود حاتم عبد الحليم القاضى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5574   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2013 برقم ايداع   318 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2013  بــ :  استقاله

171 - اشرف حسن احمد عبد الحليم ابو على  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    5574   

وتم ايداعه بتاريخ    12-02-2013 برقم ايداع   318 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2013  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات قادمة تبدا من تاريخ انعقاد الجمعية

172 - احمد يحيى ابراهيم السبع  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    5790   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-05-2013 برقم ايداع   1312 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2013  بــ :  تجديد مدة عضوية 

مجلس ادارة الشركة لمدة ثلث سنوات قادمة  مع بقاء تشكيل مجلس الدارة كالتشكيل  السابق  بنفس الصفات 

والصلحيات

140 - تاشير  تحميل   المقيد برقم قيد    4144   وتم ايداعه بتاريخ    19-01-2011 برقم ايداع   175 تم 

التأشير فى تاريخ 19-01-2011  بــ :  بناء على خطاب لجنة التحفظ رقم 1077بتاريخ 10-4-2022وخطاب 

اللجنة رقم 1237 بتاريخ 26-4-2022 بشا شركة مركز رؤية مصر الجديدة  لتصحيح البصار  سجل تجارى 

رقم 4144استثمار السكندرية  والمتضمن اضافة كل من  الدكتور / احمد محمد المتولى غنيم المدير التنفيذى  

للمركز والستاذ/محمد عبد الفاضل محمد البرى مدير الحسابات للمركز  مجتمعين امام جميع البنوك العاملة فى 

جمهورية مصر العربية ولمدير المستشفى حق التوقيع على معاملت المركز ومتعهداتها وله حق تعيين عدة 

مديرين او كلء مفوضين وان يوقع عن المركز منفردا وله كافة الصلحيات والختصاصات فى ادارة   المركز 

والتعامل مع جميع الجهات الخارجية باسمها وفى حدود اغراضها وفى ماعدا ذلك ذلك من اختصاصات يتم 

الرجوع فية الى اللجنة

141 - ابراهيم عوض جابر رزق شويل  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    4223   وتم 

ايداعه بتاريخ    23-03-2011 برقم ايداع   501 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2011  بــ :  

142 - محمد محمود محمد هلول  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4223   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-03-2011 برقم ايداع   501 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2011  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة 

وتحديد صلحياته

143 - احمد كامل عبدالحميد المأمونى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4223   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2011 برقم ايداع   501 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2011  بــ :  والعضو المنتدب
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144 - عاطف احمد عبد المقصود ابو شادى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19805   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-09-2011 برقم ايداع   18284 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2011  بــ :  تعديل صلحيات 

الدارة والتوقيع لتصبح على النحو التالى :    يكون للسيد الستاذ/ عاطف أحمد عبد المقصود - رئيس مجلس 

الدارة - منفردا الحق فى تمثيل الشركة أمام الغير و أمام كافة الجهات الحكومية  و غير الحكومية  وله حق 

الصلح والنكار والبراء فى جميع الدعاوى والقضايا المقامه من الشركة ضد الغير وكذلك تمثيل الشركه امام 

الشركات اى ان كان نوعها قطاع عام او خاص و التعامل مع مصلحة الشهر العقارى والتوقيع على عقود التعديل 

والتوقيع على عقود تأسيس الشركات وتمثيل الشركه امام الهئية العامة للستثمار  و المناطق الحرة  و الهئية 

العامة للرقابة المالية  و الغرف التجارية و جهاز تنمية التجارة الداخلية  و مصلحة السجل التجارى و إدارة 

العلمات التجارية   و الهيئة العامة للتنمية الصناعية و مصلحة الجمارك و الوحدات المحلية  و المحافظات و 

الحياء و المرافق و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  و كذلك الحق فى التوقيع على استمارات التأمينات أمام 

الهيئة القومية للتأمينات الجتماعية  و جميع مكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية  لفتح المنشآت و التوقيع 

على الستمارات و انهاء كافة الجراءات المتعلقة بالمنشأه او العاملين كما له الحق فى إبرام كافة العقود 

والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة و إبرام جميع العقود  و المشارطات  و الصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد و بالجل و له حق شراء جميع المواد     و المهمات  و البضائع و المنقولت بإسم الشركة و شراء 

أصول الشركة و كذلك شراء و بيع السيارات و التعامل مع كافة إدارات المرور كما له الحق فى تفويض او توكيل 

الغير فى كل او بعض ما ذكر .   كما يكون للسيد الستاذ/ يوسف منصور لطفى منصور - عضو مجلس الدارة -  

والسيد الستاذ / مصطفى محمد مصطفى كامل عبود  - عضو مجلس الدارة - منفردان -  الحق فى تمثيل الشركة 

أمام الغير و أمام كافة الجهات الحكومية  و غير الحكومية  و الشركات اى ان كان نوعها قطاع عام او خاص و 

التعامل مع مصلحة الشهر العقارى  والتوقيع على عقود التعديل والندماج فى شركات أخرى والحاق شركات 

أخرى بالشركة  والتوقيع على عقود تأسيس الشركات والهئية العامة للستثمار  و المناطق الحرة .و الهئية العامة 

للرقابة المالية  و الغرف التجارية و جهاز تنمية التجارة الداخلية و مصلحة السجل التجارى و إدارة العلمات 

التجارية  و الهيئة العامة للتنمية الصناعية  و مصلحة  الضرائب العامة  كما لهما منفردان الحق فى إبرام كافة 

العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة و إبرام جميع العقود  و المشارطات  و الصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد و بالجل و لهما منفردان حق شراء جميع المواد  و المهمات  و البضائع  و المنقولت 

بإسم الشركة و شراء أصول الشركة و كذلك التوقيع على العقود والتصرفات الناقلة للملكية  فى أصول الشركة  و 

التوقيع نيابة عنها على عقود القتراض  و الرهن بكافة أنواعها بضمان أصول الشركة و التوقيع عليها و اتخاذ 

الجراءات القانونية اللزمة لذلك و فى صرف قيمة القروض من البنوك المختلفة  والتوقيع على عقود كفالة الغير 

و لهما منفردان  الحق فى تفويض الغير فى التعامل مع البنوك  و كذلك توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض 

من ما ذكر.  كما يكون للسيد الستاذ / نبيل محمد رأفت مصطفى برغش  -  عضو مجلس الدارة المنتدب 

للمبيعات - الحق فى التوقيع على كافة العقود والصفقات والقيام بكافة العمال المتعلقة والمرتبطة بالمبيعات  كما له 

الحق فى وضع السياسات البيعية للشركة وكذلك اعداد خطة المبيعات ودراسة السواق وتلبية احتياجاتها من خلل 

وضع الليات اللزمة لتوسيع نطاق العملية البيعية بالشركة مما يحقق معها مصلحة الشركة و كذلك توكيل او 

كما يكون للسيد الستاذ / احمد هانى حسن محمد حسن المغربى  تفويض الغير فى كل او بعض من ما ذكر .  -

- عضو مجلس الدارة المنتدب للتشغيل - الحق فى  القيام بالدارة الفعلية والشراف والرقابة على أعمال التشغيل 

وقطاعات النتاج والجودة والتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة على موظفى وعمال النتاج والشراف التام على 

العمليات النتاجية والموافقة على شراء المواد الخام والمعدات والتوقيع على أوامر الشراء وعقود الشراء ووضع 

خطة النتاج بحسب الطلبيات الواردة من ادارة المبيعات وتطبييق معايير واجراءات الجودة المعمول بها فى 

الشركة وتحديد الحتياجات من المواد الخام وتحديد الحتياجات من الموارد البشرية اللزمة للعمل فى قسم النتاج 

وتحديد الحتياجات التدريبية لكل فرد والتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلمة المهنية فى المصنع ومتابعة 

أعمال الصيانة وتقييم سير عمليات النتاج واجراء التغييرات اللزمة التى تهدف الى تحسين نوعية النتاج وتقديم 

كما يكون للسيد الستاذ / نبوى أمين إبراهيم عبده الهللى -  التقارير بكل ما يتعلق بسير العمليات النتاجية .   -

رئيس القطاع المالى  - منفردا الحق فى التوقيع على الميزانيات و التعامل مع  مصلحة  الضرائب المصرية , كما 

يكون للسيد الستاذ / نبوى أمين إبراهيم عبده الهللى - رئيس القطاع المالى  والسيد/ شريف محمود محمد عبد 

العال - مدير ادارة التمويل - مجتمعين - الحق فى التعامل بإسم الشركة مع البنوك و لهما الحق فى تفويض الغير 

كما يكون للسيد الستاذ / نبوى أمين إبراهيم عبده الهللى - رئيس القطاع المالى  والسيد/ شريف  فى ذلك.      -
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محمود محمد عبد العال - مدير ادارة التمويل - مجتمعين  الحق فى التوقيع نيابة عن الشركة على عقود القتراض  

و الرهن بكافة أنواعها بضمان أصول الشركة و اتخاذ كافة الجراءات القانونية اللزمة لذلك و فى صرف قيمة 

كما يكون للستاذه/ داليا فتح ا الياس جورجى  القروض من البنوك المختلفة و التوقيع على عقود كفالة الغير.  -

نونه - عضو مجلس الدارة غير متفرغ الحق فى التوقيع على عقود الشراء واليجار لصالح الشركه كما يكون 

للسيد الستاذ / نبوى أمين إبراهيم عبده الهللى - رئيس القطاع المالى  والستاذه/ داليا فتح ا الياس جورجى 

كما يكون  نونه - عضو مجلس الدارة غير متفرغ - مجتمعين  الحق فى التوقيع عقود بيع أصول الشركة .   -

للسيد الستاذ / عادل فراج أحمد فراج  - مدير إدارة الضرائب  - الحق فى تمثيل الشركة أمام مصلحة الضرائب 

المصرية و التوقيع على القرارات الضريبية.  كما يكون السيد المهندس / خميس ممدوح محمد ابراهيم محفوظ - 

مديرا مسئول عن العمليه النتاجيه من اشراف ورقابه وتسجيل المنتج وترخيص المصنع وكذلك مسئول مسئوليه 

كامله قانونا عن تطبيق كافة القوانين والمنشورات الخاصه بكافة الجهات المعنيه ومطابقتها مع جميع العمال الفنيه 

المذكوره , كما يكون للسيد المهندس / احمد السيد درويش محمد - مديرا مسئول عن العملية النتاجيه ومطابقة 

المنتجات للبيانات والمواصفات المصرية وشهادة الجوده

145 - محمود محمود عوض نعيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3379   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2010 برقم ايداع   209 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2012  بــ :  بناء على خطاب لجنة التحفظ رقم 

713بتاريخ 14-3- سجل تجارى رقم 3379استثمار السكندرية   شركة / الرسالة للسياحة يتم اضافه  السيد / 

هانى عبد المجيد محمد عبد المجيد كميدر تنفيذى مع البقاء على السيد / محمود محمود عوض نعيم لدارة الشركة 

مجتمعين فقط دون غيرهم امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع امام جميع البنوك  ووزارة السياحة 

وفيما عدا ذلك من اختصاصات يتم الرجوع للجنة

146 - محمد السيد احمد عبدا عمر الصعيدى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4962   

وتم ايداعه بتاريخ    15-04-2012 برقم ايداع   948 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2012  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة بذات الصلحيات لمدة ثلث سنوات من تاريخ الجمعية

147 - شيماء صبرى احمد ابراهيم الفقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4962   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2012 برقم ايداع   948 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2012  بــ :  

148 - احمد عدلى على جندية  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4962   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2012 برقم ايداع   948 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2012  بــ :  

149 - محمد سالم  محمد  محفوظ  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4967   وتم ايداعه بتاريخ    

17-04-2012 برقم ايداع   960 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2012  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 أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين , 

ولرئيس مجلس الدارة السيد / محمد سالم محمد محفوظ منفردا  الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها 

والتوقيع نيابة عنها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

والشهر العقارى بكافة اشكالهم وذلك فى التوقيع على عقود شراء وبيع جميع المواد والمهمات والبضائع 

والمنقولت وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والعقارات والوحدات السكنية باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والفراج 

والسحب عن رأس المال المودع فى البنك وكذا حق كفالة الغير وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له 

الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وآجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

150 - احمد على عبدالقادرالشيخ  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5050   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2012 برقم ايداع   1271 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2012  بــ :  

151 - حسام ابراهيم فتح ا سيف النصر  مدير و شريك متخارج   المقيد برقم قيد    5050   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2012 برقم ايداع   1271 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2012  بــ :  
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152 - اميمه محمد عبد الحميد سليمان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5050   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2012 برقم ايداع   1271 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2012  بــ :  

372 - يسريه منصور محمود غانم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15278   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2020 برقم ايداع   3270 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2020  بــ :  

 - 153

اشرف محمود عبد المنعم رجب

النعناعى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5050   وتم ايداعه بتاريخ    22-05-2012 برقم ايداع   1271 

يكون حق التوقيع للشريك المتضامن اشرف محمود عبد المنعم رجب  تم التأشير فى تاريخ 22-05-2012  بــ :  "

النعناعى "منفردا " فى التعامل مع البنوك بفتح وغلق الحسابات والسحب واليداع و حق التوقيع على عقد البيع 

والشراء والمعاوضه للعقارات والمنقولت وعقود التسهيلت الئتمانيه والرهن والقرض والتصرف فى اى اصل 

من اصول الشركه وله حق التنازل او التصالح عن القضايا المرفوعه من الشركه او عليها وذلك كله باسم الشركه 

يكون حق التوقيع للشريك المتضامن احمدعلي عبد القادر الشيخ "منفردا" فى التعامل مع  لتحقيق اغراضها   "

البنوك بفتح وغلق الحسابات والسحب واليداع وله حق  التنازل او التصالح عن القضايا المرفوعه من الشركه او 

يكون حق التوقيع للسيد/يوسف اشرف محمود عبد المنعم  عليها وذلك كله باسم الشركه لتحقيق اغراضها .  "

النعناعى مديرا ماليا " من غير الشركاء المتضامنين " ويكون له حق التعامل مع البنوك منفردا بفتح وغلق 

يكون حق  الحسابات والسحب واليداع وحق التوقيع على الشيكات وذلك كله باسم الشركه لتحقيق اغراضها.   "

الداره والتوقيع للسيد / محمد محمود عبد المنعم رجب النعناعى مديرتنفيذي " من غير الشركاء المتضامنين " 

يكون حق الداره والتوقيع للسيد / حازم  لمحطه تصنيع الخرسانه الجاهزه والطوب السمنتى والنتر لوك   "

احمد على عبد القادر الشيخ مديرتنفيذي " من غير الشركاء المتضامنين " لمصنع تشكيل وتشغيل وصهر وسبك 

يكون حق الداره والتوقيع للسيد/حاتم احمد على عبد القادر الشيخ مديرتنفيذي " من غير  المعادن         "

"  .GRB الشركاء المتضامنين " لمصنع اللدائن من اغطيه بلعات صرف صحي وخزانات المياه من ماده

يكون حق الداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه لجميع المديرين التنفيذيين من غير الشركاء 

المتضامنين منفردين كل حسب اختصاصه ويمثلون الشركه في علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد اوسع 

السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها مع جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع  العام وقطاع 

العمال العام والخاص والسجل التجاري والغرف التجاريه والرقابه العامه على الصادرات والواردات والهيئه 

العامه للتنميه الصناعيه والشهر العقاري والسجل الصناعي ولهم حق تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض 

ماذكر وليكون التصرف ملزما للشركه ال اذا وقعه المدير بالصفه التي يتعامل بها.

154 - اكرام محمد سعد مشعل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5304   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-2012 برقم ايداع   2400 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2012  بــ :  

155 - ابراهيم ابراهيم محمد طه محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5304   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-2012 برقم ايداع   2400 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2012  بــ :  

156 - مازن حسن عبد الحميد صالح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5304   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-2012 برقم ايداع   2400 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2012  بــ :  تجديد مده مجلس الدارة بكامل 

تشكيلة  السابق

157 - علء عبد الفتاح مصطفى الجندى  مدير و شريك متخارج   المقيد برقم قيد    846   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2000 برقم ايداع   85 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2012  بــ :  خروج عدد 1 شريك موصى + 

دخول عدد2 شركاء موصيين
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158 - كريم علء الدين عبدالفتاح مصطفى الجندى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    846   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2000 برقم ايداع   85 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2012  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع للشريك 

المتضامن / كريم علء الدين عبد الفتاح مصطفى الجندي  منفردا وله حق تمثيل الشركة والتوقيع عنها أمام كافة 

الجهات الحكومية وقطاع العمال  والقطاع الخاص و كذلك التعامل مع شركة الكهرباء والمياه و جهاز مدينة برج 

العرب و  الهيئة العامة للستثمار و الهيئة العامة للتصنيع وادارات المرور, و التعامل مع مصلحة  الضرائب 

والسجل التجاري وكافة الجهات اللزمة لتأسيس وتعديل الشركات , كما يحق له  التعامل مع كافة البنوك وتنفيذ 

كافة العمال المصرفية من من فتح حسابات واغلقها و  اصدار خطابات الضمان و العتمادات المستندية .  كما 

له الحق في بيع و شراء الصول باسم الشركة والتعامل مع البنوك والرهن والقتراض  بما يحقق مصلحة الشركة 

.  و يحق له توكيل الغير في كل أو جزء من هذه الصلحيات ما عدا الشركاء الموصيين

159 - خميس عمر محمد عمر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5163   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2012 برقم ايداع   1792 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2012  بــ :  

160 - محمد محمد محمد الخشن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5163   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2012 برقم ايداع   1792 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2012  بــ :  

161 - احمد محمد محمد الخشن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5163   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2012 برقم ايداع   1792 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2012  بــ :  

162 - شريف محمد عبده محروس زيدان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5163   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2012 برقم ايداع   1792 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2012  بــ :  

163 - سعد امين سيد مهدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5163   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2012 برقم ايداع   1792 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2012  بــ :  

164 - محمود محمد منير محمود الزلبانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5163   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2012 برقم ايداع   1792 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2012  بــ :  

165 - ياسر محمد ابراهيم حمزه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5163   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2012 برقم ايداع   1792 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2012  بــ :  

166 - زغلول طه حسين الفقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5163   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2012 برقم ايداع   1792 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2012  بــ :  

167 - محمد عبده محروس زيدان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5163   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2012 برقم ايداع   1792 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2012  بــ :  

168 - محمود احمد السيد ابراهيم ابو السعود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5479   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2013 برقم ايداع   47 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2013  بــ :  بدل من السيدة / رحاب احمد محمد 

عبد الحميد

169 - رحاب احمد محمد عبد الحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5479   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2013 برقم ايداع   47 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2013  بــ :  استقاله

173 - يوسف رضا عدلى توفيق  مدير   المقيد برقم قيد    5885   وتم ايداعه بتاريخ    23-06-2013 برقم 

ايداع   1699 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2013  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله هذا 

الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللسيد / يوسف رضا عدلي توفيق ) مدير الشركة( منفردا  حق الدارة والتوقيع 

والتعامل باسم الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغيرالحكومية وقطاع العمال العام والقطاع العام والقطاع 

الخاص ووزارة السياحة ومصلحة الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات والسجل التجاري والغرفة 

التجارية والشهر العقاري وامام كافة الجهات الخرى , وإجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض 

الشركة وعلى 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 التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أوبالجل وحق بيع وشراء جميع المواد والمهمات والبضائع 

والمنقولت وحق التوقيع على عقود شراء اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والسيارات وكذلك حق التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والسحب واليداع والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأسمال الشركة , وله حق الرهن 

والقتراض واصدار خطابات الضمان والغائها وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما سبق .
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174 - جيهان محمد عبده الشيخ احمد المغربى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6139   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-11-2013 برقم ايداع   2891 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2013  بــ :  منح كل من السيدة / 

جيهان محمد عبده الشيخ رئيس مجلس الدارة والسيد / كارلو لويجى اينوشنتى نائب رئيس مجلس الدارة والعضو 

صلحية التوقيع على كافة المحررات البنكية الخاصة  بفتح العتمادات المستندية مجتمعين او  المنتدب التي :-   -

منفردين  - صلحية حصول الشركة على القروض البنكية والرهن ومنح الضمانات باسم الشركة مجتمعين 

والتوقيع علي كافة المستندات اللزمة لذلك  .   على أن تبقى صلحيات المجلس الخرى رئيسا  وعضوا  منتدبا  

وأعضاء  و مديرين المؤشر بها في السجل التجاري كما هي دون تغيير .

175 - شيرين محمد احمد راغب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6327   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2014 برقم ايداع   373 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2014  بــ :  

176 - احسان  محمد  حامد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6327   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2014 برقم ايداع   373 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2014  بــ :  

177 - احسان  محمد  حامد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6327   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2014 برقم ايداع   373 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2014  بــ :  تجديد عضوية اعضاء مجلس 

الدارة لمدة ثلثة سنوات قادمة

178 - شادى احسان محمد حامد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6327   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2014 برقم ايداع   373 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2014  بــ :  المنتدب   يكون للسيد/ شادي 

احسان محمد حامد )عضو مجلس الدارة المنتدب( )منفردا(  الحق في اجراء كافه العقود والمعاملت الداخلة 

ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

ومكافائتهم وقبض ودفع كافه المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية التجارية وإبرام جميع 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل والتوقيع علي عقود إستلم الراضي 

والمباني و الحق في التوقيع علي عقود التسهيلت الئتمانيه بكافه أنواعها وأي نوع من المعاملت المالية مع 

البنوك والمصارف والهيئات المالية كالسحب واليداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع علي الشيكات والفراج عن 

رأس مال الشركة و امام الشهر العقاري بجميع معاملته وحق الدارة والتوقيع علي العقود والمستخلصات الخاصه 

بالشركة وتمثيلها امام كافه الجهات الحكومية والغير حكومية وفي ابرام كافه العقود والمعاملت  وكفاله الغير 

والسحب بضمان البضائع وكافة المعاملت اللزمة لتحقيق غرض الشركة . وله الحق في توكيل او تفويض الغير 

في كل او بعض ماذكر .                                                     ويكون للسيد/ احسان محمد حامد محمد )

رئيس مجلس ادارة (  والسيد/ شادي احسان محمد حامد )عضو مجلس الدارة المنتدب( )مجتمعين( الحق في  

القتراض والرهن والبيع لكافة اصول الشركة الثابتة  والمنقولة والسيارات والحق في التوقيع علي الرهون 

الرسميه العقاريه امام كافة الجهات ويشترط ان تكون هذه التصرفات الصادرة منهم باسم ولصالح الشركة وتحقيقا 

لغراضها. ولهم الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر .

270 - أحمد ثابت جابر ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8356   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2016 برقم ايداع   1291 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2017  بــ :  

271 - سامى عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8356   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2016 برقم ايداع   1291 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2017  بــ :  

272 - محمد امين الحسين سيد النواوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8356   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2016 برقم ايداع   1291 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2017  بــ :  استقاله

273 - طارق فريد صبرى منصور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8356   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2016 برقم ايداع   1291 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2017  بــ :  

274 - احمد فاروق احمد ضيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8356   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2016 برقم ايداع   1291 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2017  بــ :  

369 - ايمن السعيد يونس ابراهيم دعبس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15278   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2020 برقم ايداع   3270 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2020  بــ :  من ذوى الخبرة  - استقاله

370 - يوسف احمد حسن احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15278   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2020 برقم ايداع   3270 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2020  بــ :  من ذوي الخبرة
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371 - اسامة محمود عبد الرازق الغمري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15278   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2020 برقم ايداع   3270 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2020  بــ :  منتدب

179 - ياسرالسيد ابراهيم الدرينى  مدير عام   المقيد برقم قيد    6429   وتم ايداعه بتاريخ    2014-03-17 

برقم ايداع   758 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2014  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله في 

هذا الصدد )منفردا( أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ,وله) منفردا( إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض 

الشركة وعلى الخص وقبض ودفع كافة المبالغ والتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير حكومية وتوقيع  

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل والتوقيع امام الشهر العقارى على كافة العقود , والحق فى قبض واستلم المبالغ 

المستحقة للشركة سواء كانت نقدية او بشيكات , وحق شراء وبيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت 

والتعامل مع ادارات المرور وشراء السيارات وبيعها باسم الشركة والتعامل مع البنوك والمصارف والهيئات 

المالية كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راسمال الشركة وليكون اى 

تصرف ملزما للشركة ال اذا وقعة المدير بالصفة التى يتعامل بها وله )منفردا(  الحق فى القتراض من البنوك 

بكافة الضمانات المادية والمعنوية و رهن اصول الشركة وحق كفالة الغير وله )منفردا ( حق توكيل او تفويض 

الغير فى كل اوبعض ماذكر .

180 - هيثم حسين زكي القيار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6476   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2014 برقم ايداع   926 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2014  بــ :  منح الستاذ / هيثم حسين زكى 

القيار  - رئيس مجلس الدارة  - والستاذ / طارق جلل محمد فهمى عبد الوهاب - عضو مجلس الدارة  )

مجتمعيين اومنفرديين ( كافة الصلحيات للتعامل باسم الشركة وحق التوقيع على عقود البيع والشراء والرهن 

للعقارات والمنقولت وشراء وبيع السيارات والقرض من البنوك باسم ولحساب الشركة وسداد المبالغ وايداعها 

وقبضها واجراء الرهن التجارى او العقارى باسم الشركة ولغراض الشركة امام الجهات الرسمية والحكومية 

والخاصة والغير والتوقيع )مجتمعيين او منفردين ( على عقود التسهيلت المصرفية والئتمانية واى نوع من انواع 

المعاملت مع البنوك والمصارف والهيئات المالية وكذلك فتح العتمادات المستندية وكذلك )مجتمعيين او منفرديين 

( سلطات الدارة الفعلية للشركة فى كافة جوانبها وكذلك )مجتمعيين او منفرديين ( حق التوقيع على الشيكات بدون 

حدود مالية .

181 - طارق طلعت مصطفى ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6482   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-2014 برقم ايداع   951 تم التأشير فى تاريخ 08-04-2014  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات اخرى

182 - احمد عزت السيد طه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6499   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2014 برقم ايداع   1033 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2014  بــ :  ممثل عن شركه دنتال ارتس 

لعلج وزراعه السنان ش.ذ.م.م

183 - شريف عزت السيد طه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6499   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2014 برقم ايداع   1033 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2014  بــ :  1-تجديد مده عضويه مجلس 

الداره لمده ثلث سنوات ابتداءا من تاريخ انعقاد الجمعيه.2- يملك الدكتور / شريف عزت السيد طه -رئيس 

مجلس الداره ) منفردا( 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 وفتح حسابات والقتراض واجراء الرهون لصالح البنوك او الغير والتوقيع على عقود التسهيلت 

الئتمانيه وعقود الرهن التجارى والحيازى على كافه المقومات الماديه والمعنويه لصالح البنوك نفسها او للغير و 

التوقيع على عقود الرهن بالضمانات الشكليه والتوقيع على الشيكات والقروض الغير مفتوح بها اعتمادات وبيع 

اصول الشركه وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها  وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى الشركه وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه  بالنقد او بالجل وله )منفردا( حق توكيل او تقويض 

الغير فى كل او بعض ما ذكر

184 - عمر عزت السيد طه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6499   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2014 برقم ايداع   1033 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2014  بــ :  
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185 - السعيد عبدالرازق محمد الشاذلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6501   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2014 برقم ايداع   1046 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2014  بــ :  

186 - اميرة مصطفى محمد الوليلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6501   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2014 برقم ايداع   1046 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2014  بــ :  وعضو منتدب

187 - علوان عبد الرازق محمد الشاذلى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6501   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2014 برقم ايداع   1046 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2014  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة - 

وبنفس ذات الصلحيات السابقة

188 - دعاء جمال محمود شلبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6501   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2014 برقم ايداع   1046 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2014  بــ :  

189 - محمد عبد المنعم صالح نصر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    6673   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-07-2014 برقم ايداع   1812 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2014  بــ :  )للشركة المصرية 

لنتاج اليثيلين ومشتقاته "إيثيدكو" )ممثل  عن شركة "إيكم"( , علي أن يكون له حق تمثيل الشركة أمام القضاء 

وكافة الجهات الخارجية والحكومية والدارية والبنوك مع تفويض من يراه مناسبا  للقيام بكل أو بعض تلك 

الختصاصات مع أستمرار صرف المستحقات المقررة لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب طبقا  لقرارات 

مجلس الدارة السابقة في هذا الشأن وأستمرار صرف المكافآة الشهرية طبقا  للقواعد والسس السابق تطبيقها , 

وذلك إعتبارا  من تاريخ 28  إبريل 2022 , والذي سيحل محل السيد الكيميائي / محمد علي حسنين محمد -  

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  .  تعديل سلطات حق التوقيع بأضافة توقيع السيد المهندس / محمد عبد 

المنعم صالح نصر كتوقيع أول بدل  من السيد الكيميائي/ محمد علي حسنين محمد  مع البقاء علي صلحيات 

التوقيع كما هي علي النحو التالي:-  للسيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب حق التوقيع علي التسهيلت 

الئتمانية وعقود الودائع والشيكات وجميع المعاملت والمراسلت البنكية الخاصة بأنشطة الشركة وذلك مع البنوك 

والمؤسسات التمويلية متضمنا ما يلي : فتح وإقفال الحسابات لدي البنوك المختلفة وإيداع وسحب الودائع 

والضمانات والموال ورهنها لصالح البنوك بالضافة إلي التنازل عن العملت الجنبية وفقا  للقرارات السيادية 

وطلبات وعقود القروض قصيرة وطويلة الجل واتفاقيات التسهيلت الئتمانية الممنوحة للشركة والتوقيع علي 

الشيكات المسحوبة علي البنوك المختلفة والمستندات البنكية الخري وذلك مع البنوك والمؤسسات التمويلية سلطة 

مشتركة لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والشئون المالية , وذلك كله دون الخلل بالصلحيات المقررة 

لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب بموجب الجمعية العامة غير العادية المؤرخة في 22 مارس 2012 

والمعتمدة من الهئية العامة للستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 4 إبريل 2012 والجمعية العامة العادية المؤرخة في 

22 أغسطس 2016 والمعتمدة من هيئة الستثمار في 28 سبتمبر 2016 والتي تفوض السيد رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب بصفته في التوقيع علي عقود الرهن العقاري ورهن المحال التجاري ورهون المحال التجارية 

التكميلية وكافة تعديلتها علي كافة أصول الشركة العقارية والمنقولة سواء المادية منها أو المعنوية بالضافة إلي 

وإلغاء توقيع السيد الكيميائي/ محمد علي حسنين محمد  جميع صلحيات التوقيع الواردة بالسجل التجاري . 1.

كتوقيع أول في جميع المعاملت والمراسلت المتعلقة بنشاط الشركة لدي البنوك والمؤسسات المصرفية والقيد في 

مجموعة "أ" توقيع  السجل التجاري .  وعليه تعديـــــــــــل سلطات حق التوقيع ليصبح علي النحو التالي : -   

محاسب /  مهندس  / محمد عبد المنعم صالح نصر - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب .  2. أول  :-  1.

محاسب / ياسين محمد مختار حسن أبو حسين   مؤمن يحي حسين مصباح - مدير عام الحسابات العامة  .  3.

محاسب / أسلم صلح الدين حسن شتا - مدير عام مساعد الموازنات  .     - مدير عام المراقبة المالية .  4.

محاسب / محمد ممدوح سليمان حقى - مدير عام مساعد الحسابات العامة  .   مجموعة "ب" توقيع ثان :-  1.

محاسب / محمد عبد  محاسب / مرسي محمد عادل محمد رؤوف ابوالليل - مدير عام مساعد التكاليف .  3. .2

محاسب / تامر محمد عقل  الحميد السيد السعدني  - مدير عام مساعد الصول الثابته ومراقبة المخزون .  4.

على أن يكون حق التوقيع مجتمعين لي من المجموعة )أ(  محمد  - مدير عام مساعد الشئون المصرفية .   

أو لي من المجموعة )أ( مع أي من المجموعة )ب( مع البقاء علي جميع صلحيات التوقيع الواردة بالسجل 

التجاري كما هي دون تغيير  .
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190 - أشرف عبد الحكيم محمد أحمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6673   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2014 برقم ايداع   1812 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2014  بــ :  ممثل  عن الشركة المصرية 

للغازات الطبيعية "جاسكو"  -- إنتهـــاء العضوية في مجلــــس إدارة الشركة للسيد الستاذ/ محمود محمد صقر  "

رئيس قطاع العمال المصرفية بالبنك " , وذلك أعتبارا  من 2 مارس  2022

191 -  اشرف محمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6673   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2014 برقم ايداع   1812 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2014  بــ :  ممثل  عن بنك الستثمار القومي 

بعضوية مجلس إدارة شركة "إيثيدكو  وذلك بدل  من السيد الستاذ/ محمود محمد صقر  "رئيس قطاع العمال 

المصرفية بالبنك " عضو مجلس الدارة ممثل  عن بنك ناصر الجتماعي )كعضو بالتناوب(

192 - محمود مسعود عبد الغنى جعفر  مدير مالى   المقيد برقم قيد    5841   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-2013 برقم ايداع   1529 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2014  بــ :  

193 - حسام الدين مسعود عبدالغنى جعفر  مدير عام   المقيد برقم قيد    5841   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-2013 برقم ايداع   1529 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2014  بــ :  

194 - عمرو محمد السيد عبد الحليم  مدير   المقيد برقم قيد    5841   وتم ايداعه بتاريخ    2013-06-06 

برقم ايداع   1529 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2014  بــ :  التسويق  -يمثل السيد / حسام الدين مسعود عبد 

الغنى جعفر مدير عام الشركة والسيد / محمود مسعود عبد الغني جعفر المدير المالى للشركة الشركة في علقتها 

مع الغير ولهم في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد 

الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمديران الحق في التعامل باسم الشركه ضمن 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 والفراج عن رأس المال وكافه صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه 

ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه ولهم حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه ولهم الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر 

وللسيد / عمرو محمد السيد عبد الحليم مدير التسويق للشركة ابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل.

195 - احمد محمد الرفاعى عبيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6804   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2014 برقم ايداع   2347 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2014  بــ :  وعضو منتدب

196 - احمد طاهر محمد علي رشدان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6804   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2014 برقم ايداع   2347 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2014  بــ :  منتدب

197 - عاطف حافظ عبد الوهاب على  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    6804   وتم 

ايداعه بتاريخ    09-09-2014 برقم ايداع   2347 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2014  بــ :  

198 - مبروك محمد احمد عبد الرحيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6804   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2014 برقم ايداع   2347 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2014  بــ :  منتدب

199 - سعاد محمد الصاوي سعد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6804   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2014 برقم ايداع   2347 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2014  بــ :  

200 - محمود خليفه مصطفى خليفه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6804   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2014 برقم ايداع   2347 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2014  بــ :  وعضو منتدب

201 - احمد ابوالمجد حسن مناع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6804   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2014 برقم ايداع   2347 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2014  بــ :  وعضو منتدب

202 - عبد المنجى يسن مرعى عبد العال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6804   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2014 برقم ايداع   2347 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2014  بــ :  عضو منتدب

203 - احمد محمد احمد زين الدين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6804   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2014 برقم ايداع   2347 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2014  بــ :  
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204 - حمدي احمد خليل السيد خليل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6866   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2014 برقم ايداع   2614 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2014  بــ :  إعادة تشكيل مجلس الدارة   تم 

تحديد اختصاصات مجلس الدارة كالتالي :-  تفويض الستاذ/ حمدى احمد خليل السيد خليل فى التوقيع عن  

الشركة امام كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية و التوقيع عن الشركة في كافة عقود البيع ) في ما عدا بيع 

أصول الشركة ( والشراء واليجار والدارة و التوقيع عن الشركة لدى البنوك فى فتح الحسابات واليداع والسحب 

والتوقيع على الشيكات وفتح العتمادات المستندية البنكية كما أن له الحق فى تفويض او توكيل الغير فى ذلك.

205 - ايمن اسامه السيد شلبي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6866   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2014 برقم ايداع   2614 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2014  بــ :  

206 - روبير ميلد عطاا عطاا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6866   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2014 برقم ايداع   2614 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2014  بــ :  

207 - محمد الزهرى محمد

 مراد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6929   وتم ايداعه بتاريخ    04-11-2014 برقم ايداع   2904 

تم التأشير فى تاريخ 04-11-2014  بــ :  تشكيل مجلس الدارة  + تجديد مدة مجلس الداره 3 سنوات قادمه

208 - اسماء ابراهيم طه محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6929   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-2014 برقم ايداع   2904 تم التأشير فى تاريخ 04-11-2014  بــ :  

209 - شوقى الزهرى محمد مراد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6929   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-2014 برقم ايداع   2904 تم التأشير فى تاريخ 04-11-2014  بــ :  منتدب

210 - عبد العظيم جلل عبد العظيم البنوانى  مدير و شريك متخارج   المقيد برقم قيد    7231   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-02-2015 برقم ايداع   479 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2015  بــ :  

211 - أحمد السيد محمد محمد السيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    7231   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2015 برقم ايداع   479 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2015  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك الول المتضامن السيد/ احمد السيد محمد محمد السيد - والسيدة / منت ا 

السيد محمد محمد  السيد ) مجتمعين او منفردين ( ولهما فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها مع جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص والتعامل مع 

البنوك وفتح الحسابات والعتمادات واليداعات الخاصة بالشركة وكافة السلطات لتحقيق غرض الشركة ولهما 

الحق فى تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر .

212 - وائل سمير فهمى يوسف الجزايرلي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6471   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2014 برقم ايداع   902 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2015  بــ :  خروج عدد 1 شريك موصى + 

دخول عدد 3 شركاء موصيين مذكورين بعقد التعديل   -- يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات 

الرسمية للشريك المتضامن السيد / وائل سمير فهمى يوسف الجزايرلى ويمثل الشريك المتضامن الشركة فى 

علقتها مع الغير ولة منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها مع جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع وقطاع العمال العام والخاص وله حق التوقيع على عقود البيع والشراء 

والرهن للعقارات والمنقولت وغيرها باسم الشركة ولغراض الشركة امام الشهر العقارى , والتوقيع على عقود 

التسهيلت والئتمانية والقرض واى نوع فيما عدا الشركاه الموصيين .

213 - علء عبد العظيم عبد العظيم أحمد ابو النجا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7301   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-03-2015 برقم ايداع   770 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2015  بــ :  إعادة تشكيل مجلس 

وتحديد اختصاصات مجلس ادارة الشركة وذلك على النحو التالى :  للسيد المهندس / علء  ادارة الشركة   "

عبدالعظيم احمد ابوالنجا رئيس مجلس الدارة الحق فى  التوقيع نيابة عن الشركة فى كافة   المجالت وكذا ابرام 

العقود والتصرفات القانونية والتصرفات الناقلة للملكية وعقود المشاركة والمقايضة والتوقيع عليها والتصرفات 

الناقلة لملكية اى أصل من أصول الشركة سواء عقار او منقول والتوقيع بذلك باسم الشركة بالشهر العقارى   

واستلم الوراق والمستندات اللزمة لنقل ملكية الصول باسم الشركة بالجهات الحكومية والشهر العقارى ويكون 

لرئيس مجلس الدارة الحق فى فتح واغلق الحسابات الجارية والتوقيع على الشيكات بالبنوك والتعامل مع البنوك 

بالسحب او اليداع باسم ولصالح الشركة ولتحقيق غرضها والتوقيع على عقود الرهن والقتراض من البنوك 

المختلفة وله الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض هذه الصلحيات .

Page 120 of 164 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

214 - وائل ابراهيم قبارى عبد الخالق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7301   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2015 برقم ايداع   770 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2015  بــ :  

215 - هاله محمد احمد عبدا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7301   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2015 برقم ايداع   770 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2015  بــ :  

216 - محمد عبد الفتاح السيد احمد فرج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7301   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2015 برقم ايداع   770 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2015  بــ :  

217 - عبد العزيز حسن صبحي دويدار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7301   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2015 برقم ايداع   770 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2015  بــ :  استقاله

218 - على عبد العزيز حسن صبحى دويدار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7301   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2015 برقم ايداع   770 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2015  بــ :  استقاله

219 - فاطمه بنت عبد الرحمن بن عبد العزيز العيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7601   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-06-2015 برقم ايداع   2208 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2015  بــ :  

220 - نسيم بنت عبد ا بن عبد الرحمن الشويمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7601   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-06-2015 برقم ايداع   2208 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2015  بــ :  

221 - حسان عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد ا العيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

7601   وتم ايداعه بتاريخ    29-06-2015 برقم ايداع   2208 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2015  بــ :  

222 - عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد ا العيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7601   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-06-2015 برقم ايداع   2208 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2015  بــ :  

223 - عبدا احمد عبدا الوكيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7739   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2015 برقم ايداع   2832 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2015  بــ :  

224 - اسامه مشعل على السيد  مدير ادارى   المقيد برقم قيد    7739   وتم ايداعه بتاريخ    2015-08-31 

برقم ايداع   2832 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2015  بــ :  استقاله

225 - هدى عبدالحميد محمد خليل رمضان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7739   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2015 برقم ايداع   2832 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2015  بــ :  عن شركة اجيال للخصوبة

226 - هشام علي محمد محمد صالح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7739   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2015 برقم ايداع   2832 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2015  بــ :  شركة اجيال للخصوبة  اعادة 

تشكيل مجلس الدارة وتحديد الصلحيات والختصاصات وذلك كما يلى :   يملك الستاذ الدكتور / هشام على 

محمد محمد صالح - رئيس مجلس الدارة عن شركة أجيال للخصوبة حق التوقيع عن الشركة امام كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف عن طريق السحب واليداع وفتح الحسابات باسم الشركة والتوقيع على الشيكات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان والقتراض من البنوك  والتسهيلت البنكية وشراء وبيع ورهن اصول 

الشركة الثابت منها والمنقول وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

و له حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .                                                           1-

الموافقة على تجديد مدة عضوية مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات قادمة تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية .

227 - خالد هشام على محمد محمد صالح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7739   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2015 برقم ايداع   2832 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2015  بــ :  شركة اجيال للخصوبة

228 - محمد حسن محمد انور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7999   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2015 برقم ايداع   4092 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2015  بــ :  

229 - احمد محمد أنور محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7999   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2015 برقم ايداع   4092 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2015  بــ :  من ذوى الخبرة

230 - مصطفى حسن على يوسف

 مرزوق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7999   وتم ايداعه بتاريخ    17-12-2015 برقم ايداع   

4092 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2015  بــ :  

231 - الحسن طارق السيد سالم السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8315   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2016 برقم ايداع   1129 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2016  بــ :  
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260 - اشرف السيد محمد حسان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9553   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2017 برقم ايداع   1648 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2017  بــ :  إعادة إنتخاب مجلس إدارة 

الشركة لمدة ثلث سنوات تبدأ فى 5 / 5 / 2022  و تنتهى فى 4 /5 / 2022  تكون إختصاصات و صلحيات 

السيد / أشرف السيد محمد حسان رئيس مجلس الدارة و السيد / عبادى أبوضيف   محمد عطيه نائب رئيس 

مجلس الدارة على النحو الوارد بالسجل التجارى للشركة 0

261 - وفاء حسين وهبة حسين سلمة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9553   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2017 برقم ايداع   1648 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2017  بــ :  

262 - عبادى ابوضيف محمد عطية  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9553   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2017 برقم ايداع   1648 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2017  بــ :  

263 - سيدة سيد بغدادى الطيرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9553   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2017 برقم ايداع   1648 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2017  بــ :  

264 - عبد الرحمن صبحي حميدو صبحي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9683   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2017 برقم ايداع   2187 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2017  بــ :  

265 - احمد صبحي حميدو صبحي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9683   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2017 برقم ايداع   2187 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2017  بــ :  

266 - ياسر صبحى حميدو صبحى ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9683   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2017 برقم ايداع   2187 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2017  بــ :  
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267 - صبحى حميدو صبحى ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    9683   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-05-2017 برقم ايداع   2187 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2017  بــ :  تجديد  عضوية  

ليصبح  تشكيل  مجلس الدارة   صلحيات  مجلس  ادارة الشركة لمدة ثلث  سنوات قادمة وتحديد الصلحيات  -

يكون  للسيد المحاسب / صبحى حميدو صبحى ابراهيم - رئيس مجلس الدارة والعضو  مجلس الدارة   1-

المنتدب - منفردا  - حق القتراض والرهن والبيع والشراء لنفسه وللغير والتعامل مع البنوك وله تمثيل الشركة 

والتوقيع على عقود الشراء والبيع والمعاوضة للعقارات والسيارات والمنقولت وغيرها بأسم الشركة ولغراض 

الشركة أمام الشهر العقاري والتوثيق أمام الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والخاص وكفالة 

الغيربالنيابة عن الشركة  والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية وفتح العتمادات المستندية وأى نوع  من 

المعاملت المالية مع البنوك والمصارف والهيئات المالية كالسحب واليداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على 

الشيكات وله توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.  2-يكون  للسيد / أحمد صبحى حميدو صبحى ابراهيم  عضو 

مجلس الدارة حق القتراض والتوقيع  على عقود التسهيلت  الئتمانية وفتح  العتمادات  المستندية  والتوقيع  

على كافة  نماذج  البنوك والمصارف  بتوقبع مزدوج مع السيد / عبد الرحمن صبحى حميدو صبحى  عضو 

مجلس الدارة أو  السيد / ياسر صبحى حميدو صبحى عضو مجلس الدارة  وله الحق التعامل مع البنوك 

والمصارف والهيئات المالية كالسحب واليداع وفتح وغلق الحسابات البنكية والتوقيع  على الشيكات والسحب 

سواء من الحسابات الجارية او التسهيلت الئتمانية من البنوك والمصارف منفردا حتى 500 الف جنية مصرى ) 

فقط  خمسمائة الف جنيها  مصرى لغير  (  وما زاد على ذلك  يكون مجتمعا مع  السيد / عبد الرحمن صبحى 

حميدو صبحى  عضو مجلس  الدارة  أو السيد / ياسر  صبحى  حميدو صبحى  عضو  مجلس الدارة .    يكون  

للسيد / عبد الرحمن  صبحى حميدو صبحى ابراهيم عضو مجلس الدارة  حق القتراض  والتوقيع  على  عقود  

التسهيلت  الئتمانية  وفتح  العتمادات  المستندية  والتوقيع  على كافة  نماذج  البنوك والمصارف  بتوقبع  

مزدوج مع السيد / أحمد صبحى  حميدو صبحى  عضو مجلس الدارة أو السيد / ياسر صبحى حميدو صبحى  

عضو مجلس الدارة  وله الحق التعامل مع البنوك  والمصارف  والهيئات المالية  كالسحب واليداع  وفتح وغلق 

الحسابات البنكية والتوقيع على الشيكات والسحب سواء من الحسابات الجارية او التسهيلت الئتمانية من البنوك 

والمصارف ذلك  يكون مجتمعا مع السيد / أحمد صبحى حميدو صبحى  عضو مجلس الدارة  أو السيد / ياسر 

صبحى حميدو صبحى  عضو  مجلس الدارة .    والستاذ / عبد  الرحمن صبحى  حميدو له حق التوقيع  منفردا 

على عقود التاجير  التمويلى نيابة  عن الشركة .  4-يكون للسيد / ياسر صبحى حميدو صبحى ابراهيم عضو 

مجلس الدارة  حق القتراض والتوقيع  على  عقود  التسهيلت الئتمانية  وفتح  العتمادات المستندية  والتوقيع 

على كافة  نماذج  البنوك بتوقبع  مزدوج مع السيد / أحمد صبحى حميدو صبحى  عضو مجلس الدارة  أو السيد 

/ عبد الرحمن صبحى  حميدو عضو مجلس الدارة  وله الحق التعامل مع البنوك  والمصارف  والهيئات المالية 

كالسحب واليداع وفتح وغلق الحسابات البنكية والتوقيع على الشيكات والسحب سواء من الحسابات الجارية او 

التسهيلت الئتمانية من البنوك والمصارف منفردا حتى 500 الف جنية مصرى ) فقط  خمسمائة الف جنيها  

مصرى لغير  ( ومازاد على ذلك  يكون مجتمعا مع السيد / أحمد صبحى حميدو صبحى  عضو  مجلس  الدارة          

أو السيد / عبد الرحمن   صبحى  حميدو صبحى  عضو مجلس الدارة .     والستاذ / ياسر صبحى  حميدو 

عضو  مجلس الدارة  له حق التوقيع   منفردا على  عقود  التاجير  التمويلى  نيابة  عن الشركة وكذلك  له الحق  

التوقيع على عقود بيع السيارات  نيابة  عن الشركة .  5-تفويض الستاذة / أسماء  صبحى حميدو صبحى ابراهيم 

توقيع  منفردا على المعاملت البنكية  للشركة ولها الحق التعامل مع البنوك والمصارف والهيئات المالية كالسحب 

واليداعات البنكية والتوقيع على الشيكات والسحب من الحسابات الجارية من البنوك والمصارف منفردا حتى 

150 الف جنية مصرى ) فقط  مائة  وخمسون  الف جنيها  مصرى لغير  (  .  تفويض مسؤلين  أما م الجهات  

تفويض السيد /  ممدوح  سليم السباعى عامر المدير  الخارجية والغير للتوقيع  عن الشركة  فى التى  :   -

المالى للشركة   بطاقة  رقم  قومى   26507310201079  اول الرمل   والسيد  / مصطفى  محسن  محمد 

فتحى عبد الحميد رئيس قسم المراجعة الداخلية  بالشركة رقم  قومى 28202060201614 اول الرمل    

مجتمعيين   فى  التى  :  توقيع  عقود التوزيع والتوكيلت التجارية والتفاقيات وكافة المعاملت والعقود مع 

تفويض السيد / محمد  حسن محمد ابراهيم على  مدير فرع المطار  بطاقة   الشركات والموردين والعملء.  -

رقم  قومى  28809110201639  أول الرمل والسيد /  اسلم ممدوح عبد ا  احمد  محمد رقم قومى 

29007060200312 مينا البصل  رئيس  الشئون القانونية  بالشركة                للتوقيع   نيابة  عن الشركة  

السيد /  مجمد حسن  محمد ابراهيم  توقيع  منفرد أ أما    السيد / اسلم ممدوح عبد ا احمد توقيع  مجتمعا   مع 
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عقود التاجير التمويلى التى تبرمها  الشركة مع شركات التاجير التمويلى  السيد / محمد  حسن محمد ابراهيم  :   -

.  -   عقود إيجار  المخازن والفروع  والمكاتب والمقرات  الدارية   .  عقود  تاجير المخازن والفروع  

والمكاتب والمقرات  الدارية.

268 - منصور بن عبد ا بن عبد العزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8356   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2016 برقم ايداع   1291 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2017  بــ :  

269 - هشام عز الدين عبد الرحمن الدناصورى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    8356   

وتم ايداعه بتاريخ    12-04-2016 برقم ايداع   1291 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2017  بــ :  اعادة 

تشكيل مجلس الدارة

232 - طارق السيد سالم السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8315   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2016 برقم ايداع   1129 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2016  بــ :  البقاء على نفس التشكيل السابق 

لمجلس الدارة وتحديد صلحيات مجلس الدارة ليصبح  يمثل الشركة المهندس/ طارق السيد سالم السيد - رئيس 

مجلس الدارة فى تقديم الطلبات واللتماسات والتعديلت الخاصة بالشركة ومشاريع الشركة أمام جميع مأموريات 

الشهر العقارى ومكاتب التوثيق وكافة الجهات الحكومية والجهزة المحلية والحياء وكذلك مرافقة السيد مهندس 

المساحة وإرشاده لعمل المعاينات الميدانية على الطبيعة وكذلك تفويضه فى التوقيع على التغيير والتنازل عن 

الطلبات والتوقيع على العقود البتدائية والنهائية أمام موثقى الشهر العقارى وإتخاذ كافة الجراءات اللزمة حتى 

إتمام شهر العقود النهائية وتفويض سيادته فى البيع والشراء والتنازل والرهن لكافة اصول وممتلكات الشركة 

والتوقيع بالقتراض من البنوك وتحديد الئتمان وفتح الحسابات بالبنوك والتوقيع أمامها والسحب واليداع النقدى 

والتحصيل نقدا  وشيكات نيابة عن الشركة وبإسم الشركة كما له الحق فى التوقيع عن الشركة منفردا  أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية عن كل ماتقدم وله حق إجراء كافة التعديلت التى تراها تلك الجهات وله حق 

إبرام وتوقيع العقود بالرهن فى كل أو جزء من أصول الشركة وممتلكاتها ومشروعاتها أمام البنوك كما له الحق 

فى تفويض الغير فى كل او بعض ماتقدم وكذلك حق توكيل المحامين فى أعمال الشركة وقضاياها .  ولكل  من 

الستاذ / الحسن طارق السيد سالم - عضو مجلس الدارة و الستاذ / سالم طارق السيد سالم - عضو مجلس 

الدارة , مجتمعين أو منفردين الحق فى التوقيع عن الشركة بعقد المشاركة المبرم بين كل من شركة العمار للتوسع 

العمرانى والشركة العربية للمقاولت والستشارات الهندسية )أساك( مع شركة سيمفونى العقارية القابضة أو أحدى 

شركاتها التابعة أو الشقيقة أو التى تساهم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أو تحل محلها بأختيارها  .

233 - ياسين طارق السيد سالم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8315   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2016 برقم ايداع   1129 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2016  بــ :  

234 - سالم طارق السيد سالم السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8315   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2016 برقم ايداع   1129 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2016  بــ :  

235 - عماد عبد اللة خضر الحمدانى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5771   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2013 برقم ايداع   1234 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2016  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للمدير المسئول السيد /ياسر محمد رمضان ابو المجد  )مدير من غير الشركاء ( 

والسيد / عماد عبدالله خضر الحمداني الشريك المتضامن )مجتمعين اومنفردين( في هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل بأسمها مع جميع الجهات الحكومية وغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام 

والخاص.   وللشريك المتضامن )منفردا ( حق التوقيع على عقود البيع والشراء والرهن والمعاوضة للعقارات 

والمنقولت وغيرها بأسم الشركة ولغراض الشركة أمام الشهر العقاري , والتوقيع على عقود التسهيلت 

الئتمانية والرهن والقروض وأي نوع من المعاملت المالية مع البنوك والمصارف والهيئات المالية كالسحب 

واليداع والتوقيع على عقود الشتراك في تأسيس الشركات وتعديلها والدخول فيها والتخارج منها وفسخها ومحو 

السجل التجاري وبيع أصول الشركة على أن يكون ذلك بأسم الشركة ولصالحها , وله حق توكيل الغير في كل أو 

بعض مما ذكر فيما عدا الشركاء الموصيين.

236 - سعيد عبدالقادر الزفزافى محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8583   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2016 برقم ايداع   2256 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2016  بــ :  

237 - كمال عبد القادر الزفزافى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    8583   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2016 برقم ايداع   2256 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2016  بــ :  تحولت صفته من مدير وشريك 

الى شريك موصى + خروج عدد 1 شريك موصى + دخول عدد1 شريك موصى
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238 - الشافعى عبد الغفار محمد الشافعى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8583   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2016 برقم ايداع   2256 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2016  بــ :  

239 - رامي عزوز عبد القادر الزفزافي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8583   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2016 برقم ايداع   2256 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2016  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد / سعيد عبد القادر الزفزافي محمد والسيد / الشافعى عبد 

الغفار محمد الشافعى  و السيد / رامى عزوز عبد القادر الزفزافي )مجتمعين او منفردين ( ويمثل الشريكان 

المتضامنان  الشركة في علقتها مع الغير )مجتمعين او منفردين( ولهما في هذا الصد د أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص 

, ولهما حق التوقيع على عقود البيع والشراء والرهن للعقارات والمنقولت وغيرها باسم الشركة ولغراض 

الشركة أمام الشهر العقاري , والمعاملت المالية مع البنوك والمصارف والهيئات المالية كالسحب واليداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات , اما التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية والقرض والرهن  يلزم 

توقيعهم )مجتمعين (  , ولهما حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر فيما عدا الشركاء الموصيين .

240 - بافاجوتو راجورام شيتي Bavaguthu Raghuram Shetty  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

8755   وتم ايداعه بتاريخ    30-08-2016 برقم ايداع   2966 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2016  بــ :  

صلحيات كل  من السيد الدكتور / رئيس مجلس الدارة والسيد الستاذ / نائب رئيس مجلس الدارة على النحو 

يملك حق التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين أو  التالي :  1(

يحق لرئيس مجلس  منفردين  وأيضا  حق تعيين عدة مديرين أو وكلء يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة.  2(

الدارة أو نائبه التوقيع على عقود الرهن التجاري أو العقاري وله إسناد عملية تحصيل المبالغ المستحقة للشركة 

من عملئها أو الشركات المتعاقدة معها إلى أحد مكاتب التحصيل , ولهما الحق في الموافقة على إبرام عقود 

المعاوضة وحق القتراض من البنوك والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية وحق الرهن أو من يفوضه , ولهم 

الحق في الشتراك في تأسيس الشركات المساهمة بصفتيهما , وتفويض سيادتهما في إتخاذ الجراءات اللزمة في 

ذلك أمام الهيئة العامة للستثمار والرقابة المالية وكافة الجهات المعنية , ولهما الحق في التوقيع على عقود 

التأسيس والتعديل والنضمام والندماج وتمثيل الشركة والتوقيع على عقود البيع والشراء لصول الشركة من 

عقارات ومنقولت وسيارات وذلك بإسم الشركة ولغراضها , والتمثيل أمام الشهر العقاري.

241 - ريتشارد كلرك   Richard Clarke  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8755   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-08-2016 برقم ايداع   2966 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2016  بــ :  

242 - سيما راجورام شيتيSeema Raghuram Shetty  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8755   

وتم ايداعه بتاريخ    30-08-2016 برقم ايداع   2966 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2016  بــ :  

243 - بيناي راجورام شيتي  Binay Raghuram Shetty  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8755   

وتم ايداعه بتاريخ    30-08-2016 برقم ايداع   2966 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2016  بــ :  ممثل عن 

شركة السكندرية للخدمات الطبية

244 - احمد عبدالحميد محمد سالم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8755   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2016 برقم ايداع   2966 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2016  بــ :  ممثل  عن   شركة السكندرية 

للخدمات الطبية

245 - هشام المرسى المرسى ابوعلى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8791   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2016 برقم ايداع   3124 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2016  بــ :  تجديد تعيين مجلس ادارة الشركة 

لمدة ثلث سنوات قادمة  بنفس التشكيل  والختصاصات

246 - عبد الحميد ابراهيم سالم مصبح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8947   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2016 برقم ايداع   3914 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2016  بــ :  

247 - تامر عبدالحميد ابراهيم سالم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8947   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2016 برقم ايداع   3914 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2016  بــ :  

248 - عمرو عبدالحميد ابراهيم سالم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    8947   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-11-2016 برقم ايداع   3914 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2016  بــ :  اعادة تشكيل مجلس 

الدارة بذات الصلحيات لمدة ثلث سنوات من تاريخ الجمعية
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249 - محمد عبد الوهاب محمود اسماعيل  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    8972   

وتم ايداعه بتاريخ    21-11-2016 برقم ايداع   4028 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2016  بــ :  

250 - احمد عبد الوهاب محمود اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8972   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2016 برقم ايداع   4028 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2016  بــ :  

251 - مصطفى عبد الوهاب محمود اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8972   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2016 برقم ايداع   4028 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2016  بــ :  

252 - عبد الوهاب محمود اسماعيل حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8972   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2016 برقم ايداع   4028 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2016  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات بنفس التشكيل السابق مه البقاء على اختصاصاته  كما هى  .

253 - محمود احمد فهمى محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9179   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2017 برقم ايداع   185 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2017  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة  وتغير 

صلحيات  كالتى  تم تفويض السادة / محمد احمد فهمي عمارة , احمد احمد فهمي عمارة محمد , محمود احمد 

فهمي محمد في تمثيل الشركة امام كافة الجهات الدارية و الحكومية و قطاع العمال العام و الخاص وامام كافة 

الجهات القضائية وفي التوقيع )منفردين او مجتمعين( على جميع العقود الصادرة باختلف انواعها من الشركة و 

في فسخها و التنازل عنها و ذلك في حدود غرض الشركة و تحت اسم الشركة و لهم الحق في فتح و غلق 

الحسابات و التوقيع على الشيكات و الفراج عن رأسمال الشركة في البنوك

254 - محمد احمد فهمى عماره  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9179   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2017 برقم ايداع   185 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2017  بــ :  

255 - احمد احمد فهمى عماره  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9179   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2017 برقم ايداع   185 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2017  بــ :  

256 - يسرى عبد العال السيد الحديدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9179   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2017 برقم ايداع   185 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2017  بــ :  

257 - عمرو عبدا فرج ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9422   وتم ايداعه بتاريخ    2017-03-21 

برقم ايداع   1088 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2017  بــ :  

258 - جيهان محمد عبده الشيخ احمد المغربى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9480   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-04-2017 برقم ايداع   1320 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2017  بــ :  منح كل من السيدة / 

جيهان محمد عبده الشيخ رئيس مجلس الدارة والسيد / كارلو لويجى اينوشنتى نائب رئيس مجلس الدارة والعضو 

صلحية التوقيع على كافة المحررات البنكية الخاصة  بفتح العتمادات المستندية مجتمعين او  المنتدب التي :-   -

منفردين  - صلحية حصول الشركة على القروض البنكية والرهن ومنح الضمانات باسم الشركة مجتمعين 

والتوقيع علي كافة المستندات اللزمة لذلك  .   على أن تبقى صلحيات المجلس الخرى رئيسا  وعضوا  منتدبا  

وأعضاء  و مديرين المؤشر بها في السجل التجاري كما هي دون تغيير .

259 - جيهان محمد عبده الشيخ احمد المغربى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9480   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-04-2017 برقم ايداع   1320 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات اخرى بذات التشكيل وذات الصلحيات والمؤشر بها بالسجل التجارى كما هى دون 

تغيير .
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275 - محمد سمير السيد محمد اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    10581   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2018 برقم ايداع   288 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2018  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها 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 العامة .  وله اجراء كافة العقود  والمعاملت الداخلية ضمن غرض الشركة 

وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع 

كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل , وله حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع 

والمنقولت والمشتريات والمبادلت والقتراض بطريق العتمادات والقروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك 

والتعامل مع جميع الهئيات الحكومية وغير الحكومية ويكون  السيد / محمد سمير السيد محمد  اسماعيل و السيد / 

وسام محمود عبده الحناوى مجتمعين فى التوقيع على الشيكات والسحب اواليداع  و التوقيع على الشيكات 

والسحب او اليداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راسمال الشركة وبيع المعاملت التجارية والعقارات 

والمنقولت والسيارات والرهون وكذلك الشتراك فى المؤسسات الخرى ول يكون التصرف ملزما للشركة ال اذا 

وقعه المديرين  مشفوعا بالصفة التى يتعامل بها ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

276 - وسام محمود عبده الحناوى  مدير   المقيد برقم قيد    10581   وتم ايداعه بتاريخ    2018-01-16 

برقم ايداع   288 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2018  بــ :  

277 - صلح الدين محمود على الجندى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    10889   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2018 برقم ايداع   1513 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2018  بــ :  

278 - عوض عبد الحليم محمد الدكاوى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    10889   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2018 برقم ايداع   1513 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2018  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد / عوض عبد  الحليم  محمد الدكاوى وله منفردا  في 

هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال العام والخاص وحق التوقيع على عقود الشراء للعقارات والمنقولت وغيرها باسم الشركة 

ولغراض الشركة أمام الشهر العقاري والتوقيع وفتح وغلق الحسابات باسم الشركة والتعامل مع البنوك 

والمصارف والهيئات المالية كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات , وله الحق فى تفو ي ض أو توكيل الغير 

فى كل أو بعض ما ذكر فيما عدا الشركاء الموصيين .

279 - محمد احمدعبداللطيف دوير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11297   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2018 برقم ايداع   3039 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2018  بــ :  يكون لرئيس مجلس الدارة و 

العضو المنتدب الدكتور/محمد احمد عبد اللطيف دوير "منفردا" التوقيع نيابة عن الشركة امام كافة الجهات 

الحكومية و غير الحكومية و المصالح المختلفة و التوقيع امام البنوك بكافة معاملتها من سحب و ايداع و فتح 

الحسابات و التوقيع علي الشيكات و التوقيع امام الشهر العقاري علي كافة العقود و المستندات و السجل التجاري و 

مصلحة الضرائب عن الشركة وله حق بيع الصول و الرهن و القتراض من جميع البنوك تحت إسم و عنوان 

الشركة و له الحق في توكيل الغير في كل او بعض مما ذكر .

280 - عبدالفتاح عماد عبدالفتاح احمد

عمرو  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11301   وتم ايداعه بتاريخ    13-06-2018 برقم ايداع   

3049 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2018  بــ :  تبقى جميع صلحيات رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب 

كما هى مع اضافه لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض اختصاصاتهم 

مجتمعين او منفردين  .
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281 - رامي عاطف الهامي كامل  مدير   المقيد برقم قيد    11393   وتم ايداعه بتاريخ    2018-07-12 

برقم ايداع   3477 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2018  بــ :  يمثل المدير السيد / المهندس / رامى عاطف 

الهامى كامل الشركة في علقتها مع الغير وله 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 

في التعامل بإسم 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 

حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراصها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه و 

التجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل   ويختص 

المدير السيد / المهندس / ممدوح احمد محمد عبد المجيد بتسويق أنشطة وخدمات الشركة في جميع انحاء العالم   

وللمديران الحق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر من اختصاصتهما .

282 - ممدوح احمد محمد عبدالمجيد  مدير   المقيد برقم قيد    11393   وتم ايداعه بتاريخ    2018-07-12 

برقم ايداع   3477 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2018  بــ :  

283 - سليم غازي مشيعل  مدير   المقيد برقم قيد    11526   وتم ايداعه بتاريخ    07-08-2018 برقم ايداع   

3983 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2018  بــ :  

284 - غازي سليم مشيعل  مدير   المقيد برقم قيد    11526   وتم ايداعه بتاريخ    07-08-2018 برقم ايداع   

3983 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2018  بــ :  

285 - محمد قتيبه غازي مشيعل  مدير   المقيد برقم قيد    11526   وتم ايداعه بتاريخ    07-08-2018 برقم 

ايداع   3983 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2018  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين او منفردين  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة  عقد الشركة أو القانون أولئحته التنفيذية للجمعية العامة و للمديران مجتمعين او منفردين الحق فى 

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 كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و فتح 

حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفر اج عن رأس المال و حق 

القتراض و الرهن و كل ذلك بإسم الشركة و لصالحها و كذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن 

لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و لهم الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و 

أجورهم  كل ذلك بأسم الشركه ولصالحها و لهم 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 له حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

286 - هشام ابو العز محمود على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11618   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2018 برقم ايداع   4397 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2018  بــ :  ممثل عن الهيئة العامة لميناء 

السكندرية بدل من السيد / نهاد شاهين على شاهين

287 - محمد ابراهيم عبد المنعم ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    11648   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2018 برقم ايداع   4511 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2018  بــ :  
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288 - خالد محمد احمد محمد شحاته  مدير   المقيد برقم قيد    11648   وتم ايداعه بتاريخ    2018-09-10 

برقم ايداع   4511 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2018  بــ :  للمديرين تمثيل 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 أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة , ولهم مجتمعين او منفردين الحق فى الدارة و التوقيع  

والحق فى تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بما فى ذلك وزارة الزراعة ووزارة التجارة الخارجية والحجر الزراعى والهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والوردات والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم والحق فى 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة نقدا او اجل والتعامل بإسم الشركة مع المرور والجمارك وكافة الجهات 

الخاصة بإصدار التراخيص ولهم مجتمعين او منفردين أوسع السلطات فى التعامل مع البنوك بإسم الشركة فى 

السحب واليداع والقتراض والرهن التجارى والرهن العقارى وعمل التسهيلت الئتمانية والفراج عن رأس 

المال واصدار خطابات الضمان وفتح العتمادات المستندية والحق فى صرف الشيكات الصادرة بإسم الشركة من 

جهات التعامل وتحصيلها من البنك مباشرة وحق الصرف من حساب الشركة وفتح وغلق الحسابات بأسم ولصالح 

الشركة وتحقيقا لغراضها والحق فى بيع وشراء الراضى والصول والسيارات والمركبات وكافة وسائل النقل 

الخرى واللت والمعدات بكافة انواعها وقبض ثمنها بإسم الشركة و الحق في التوقيع أمام الشهر العقارى 

لتسجيل العقود النهائية وكذلك الحق فى التعامل مع صغار المزارعين , و الحق فى توكيل الغير فى كل أو بعض 

ما سبق ذكره وذلك كله مجتمعين او منفردين .

289 - عبد المحسن سعد الدين عبد المحسن محمد ابو شادى  مدير   المقيد برقم قيد    11648   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-09-2018 برقم ايداع   4511 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2018  بــ :  

290 - رامى محمد حوكان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1365   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2007 برقم ايداع   4 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2018  بــ :  

291 - طاهر جلبيرت غرغور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1365   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2007 برقم ايداع   4 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2018  بــ :  

292 - مصطفى محمود رؤوف حسين شعراوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1365   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-01-2007 برقم ايداع   4 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2018  بــ :  المنتدب لشئون الستيراد 

ممثل لشركة ليسيكو مصر ش.م.م

293 - محمد على محمد حسن  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1365   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2007 برقم ايداع   4 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2018  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة وتحديد 

اختصاصاته  وتحديد الختصاصات على النحو التالي :-  يمثل السيد / رئيس مجلس الدارة  الشركة منفردا أمام 

الغير والحكومة والقضاء و له على انفراد أوسع السلطات والصلحيات لتسيير أمور الشركة وكذا حق التوقيع عن 

الشركة  أمام البنوك و كذا  في فتح الحسابات بالبنوك و السحب و اليداع منها و في فتح العتمادات المستندية 

عامة والتسهيلت الئتمانية والكفالت بأنواعها  والقرض والرهن والتوقيع على كافة المستندات اللزمة لذلك  

وكذا حق بيع وشراء اصول الشركة من عقارات ومنقولت وسيارات وغيرها يكون لرئيس مجلس الدارة منفردا  

, أما فيما يتعلق بعمليات الستيراد ومايتبعها ومايسبقها من اجراءات ومستندات وشهادات جمركية واوامر توريد 

وفتح العتمادات المستندية الخاصة بالستيراد والتسهيلت الخاصة بها والتعامل مع البنوك والجمارك وهيئة 

الرقابة على الصادرات والواردات  يكون للسيد /مصطفى محمود رءوف شعراوي عضو مجلس الدارة المنتدب 

لشئون الستيراد  ,كما يكون لرئيس مجلس الدارة  تفويض من يراه في تمثيل الشركة في كل أو بعض 

الختصاصات وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .
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294 - محمد فرج عبد المنعم محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11954   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2018 برقم ايداع   5671 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2018  بــ :  منح السيد/ محمد فرج عبد المنعم 

محمد رئيس مجلس الدارة والسيد خالد  فرج  عبد المنعم محمد  نائب رئيس مجلس الدارة  ) فرج عبد المنعم  

محمد  (  عضو مجلس الدارة  والعضو المنتدب - ) مجتمعين او منفردين (  كافة  الصلحيات اللزمة لدارة 

أمور الشركة وأخصها حق الفراج عن رأس مال الشركة المودع لدي البنك وسحب رأس المال من البنك وله حق 

التوقيع عن الشركة على جميع العقود مع البنوك وفتح حسابات للشركة بالبنوك واليداع بحسابات الشركة والسحب 

من حسابات الشركة بالبنوك وإصدار الشيكات للغير وإستلم كشوف الحسابات والشهادات بأرصدة الشركة لدى 

البنوك والتوقيع على عقود القتراض والرهن بكافة أنواعها وإتخاذ كافة الجراءات اللزمة لذلك والتوقيع عن 

الشركة على جميع العقود مع الجهات الحكومية وقطاع العمال العام والقطاع الخاص وشركات المياه والكهرباء  

والصرف الصحي والتصالت والتعامل مع شركة تنمية الريف المصري الجديد وله الحق أن يفوض وكلء أو 

مديرين في كل أو بعض إختصاصاته  وحق اجراء كافة العقود  والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة  وعلى 

الخص تعيين ووقف وعزل وكلء مستخدمى  الشركة  وتحديدمرتباتهم واجورهم  ومكافاتهم وقبض ودفع كافة 

المبالغ  والتعامل مع جميع الجهات الحكومية  وغير الحكومية وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل والتوقيع امام 

الشهر العقارى على كافة العقود وعقود التعديل ومحاضر الستلم وله الحق في قبض والستلم وله الحق في 

قبض واستلم المبالغ المستحقة للشركة سواء كانت نقدية  بشيكات  وله حق شراء وبيع جميع المواد والمهمات 

والبضائع والمنقولت وشراء المعدات واللت  والراضى وله تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

295 - تامر مصطفى كامل موسى  مدير   المقيد برقم قيد    12005   وتم ايداعه بتاريخ    2018-11-18 

برقم ايداع   5874 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2018  بــ :  استقاله

296 - سعيد عبدالجواد خليل القويعى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12187   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2018 برقم ايداع   6520 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2018  بــ :  

297 - خيرى عبد الجواد خليل القويعى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12187   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2018 برقم ايداع   6520 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2018  بــ :  

298 - احمد صلح حسن على عبدالل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12187   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2018 برقم ايداع   6520 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2018  بــ :  

299 - سمير امين ابراهيم عبدالل  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12187   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2018 برقم ايداع   6520 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2018  بــ :  

300 - محمد محمد عبد الجواد القويعي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12187   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2018 برقم ايداع   6520 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2018  بــ :  

301 - مدحت محمد عبد الجواد القويعي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12187   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2018 برقم ايداع   6520 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2018  بــ :  

302 - مصطفى محمود ابراهيم رخا  مدير   المقيد برقم قيد    10859   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-14 

برقم ايداع   1409 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2018  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله 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 اجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة  ضمن غرض الشركة  وعلي 

الخص قبض ودفع كافة المبالغ والتعامل مع جميع الجهات الحكومية والغير حكومية وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنات التجارية وابوام جميع العقود و المشارطات  والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد 

او بالجل والتوقيع امام الشهر العقاري علي كافة العقود وله الحق في قبض واستلم المبالغ المستحقة للشركة 

سواء كانت نقدية او بشيكات وحق شراء وبيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والتعامل مع ادارة 

المرور والتعامل مع البنوك والمصارف والهيئات المالية باي نوع من المعاملت كالسحب واليداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راس مال الشركة  وحق القتراض والرهن وبيع وشراء اصول 

الشركة  ول يكون التصرف ملزما للشركة ال اذا وقعه المدير مشفوعا بالصفة التي يتعامل بها وله حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

303 - ايمن فرج احمد فرج  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12246   وتم ايداعه بتاريخ    26-12-2018 برقم 

ايداع   6723 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2018  بــ :  
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304 - محرم فرج على نصير  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8648   وتم ايداعه بتاريخ    2016-07-31 

برقم ايداع   2535 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2019  بــ :  خروج عدد 2 شركاء موصيين مذكورين بعقد 

التعديل

305 - عبد المجيد عبد العزيز سعيد عبد العزيز  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    967   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2006 برقم ايداع   417 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2019  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين عبد المجيد عبد العزيز سعيد عبد العزيز , أحمد محمد 

نجيب محمد السيد   مجتمعين أو منفردين ولهما الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم ولهما مجتمعين أو 

منفردين التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات بنكية واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما 

مجتمعين التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها ولهما حق تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما ابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل أما فيما يخص التصرفات المتعلقة 

بالقتراض من الغير أو رهن أو بيع أو تأجير أصل من أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمعدات واعطاء المخالصات وابراء ذمة الغير فيجب لنفاذ تلك التصرفات في حق الشركة أن تصدر من 

الشريكين المتضامنين بالشركة مجتمعين وللشريكين المتضامنين حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما 

ذكر فيما عدا الشريك الموصي.

306 - عماد الدين حلمى مرسي احمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    7892   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-11-2015 برقم ايداع   3552 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2019  بــ :  اعادة تشكيل مجلس 

ادارة الشركة وتحديد الصلحيات  . الموافقه على منح السيد/ / عماد الدين حلمى مرسى احمد -رئيس مجلس 

الداره والعضو 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 من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركه وممتلكاتها 

العقاريه والراضى وشراء وبيع السيارات وله حق التوقيع امام مصلحه الشهر العقارى والتعامل مع السجل 

التجارى ومصلحه الضرائب 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 السندات الذنيه 

والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل اما بالنسبه 

لحق القتراض ورهن وبيع اصول الشركه  فيلزم الحصول على موافقة الجمعية العامة الغير عادية للشركة وله 

حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

307 - احمد السيد على محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7892   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2015 برقم ايداع   3552 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2019  بــ :  

308 - بدر الدين عوض  ا بدر احمد العشرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7892   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-11-2015 برقم ايداع   3552 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2019  بــ :  

309 - السيد محمد السيد حافظ علي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7892   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2015 برقم ايداع   3552 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2019  بــ :  

310 - احمد شعبان جلل الصياد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    10741   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2018 برقم ايداع   949 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2019  بــ :  دخول عدد 1 شريك موصى

311 - احمد شعبان جلل الصياد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    10741   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2018 برقم ايداع   949 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2019  بــ :  دخول عدد2 شركاء موصيين

312 - احمد شعبان جلل الصياد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    10741   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2018 برقم ايداع   949 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2019  بــ :  خروج عدد 1 شريك موصى
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313 - الهام لطفى عبدالستار الشعراوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4073   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2010 برقم ايداع   3274 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2019  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة   -

تعديل اختصاصات وصلحيات اعضاء مجلس الدارة لتصبح علي النحو التالي :   يكون للسيدة/ الهام لطفي 

عبدالستار الشعراوي رئيس مجلس الدارة والسيد /اسعد ابراهيم محمد سالم عضو مجلس اداره منتدب )منفردين 

او مجتمعين( الحق في اجراء كافه العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين ووقف 

وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافائتهم وقبض ودفع كافه المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافه السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل والتوقيع علي عقود إستلم الراضي والمباني و لهم )منفردين او مجتمعين( الحق في 

التوقيع علي عقود التسهيلت الئتمانيه بكافه أنواعها وأي نوع من المعاملت المالية مع البنوك والمصارف 

والهيئات المالية كالسحب واليداع والقتراض وفتح وغلق الحسابات والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس 

مال الشركة و لهم ) مجتمعين( حق الرهن والحق في التوقيع علي الرهون الرسميه العقاريه امام كافة الجهات 

وكفاله الغير والسحب بضمان البضائع والبيع لكافه الصول الثابته والمنقوله والسيارات و لهم )منفردين او 

مجتمعين(  اجراء كافه معاملت الشهر العقاري بجميع معاملته وحق الدارة والتوقيع علي العقود والمستخلصات 

الخاصه بالشركة وتمثيلها امام كافه الجهات الحكومية والغير حكومية وفي ابرام كافه العقود والمعاملت  وكافة 

المعاملت اللزمة لتحقيق غرض الشركة ويشترط ان تكون هذه التصرفات الصادرة منهم باسم ولصالح الشركة 

وتحقيقا لغراضها. ولهم الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر .

314 - نورهان هشام ابراهيم حسين بشير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4073   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2010 برقم ايداع   3274 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2019  بــ :  

315 - أسعد ابراهيم محمد سالم أبو العنين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4073   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2010 برقم ايداع   3274 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2019  بــ :  منتدب

316 - نيهال هشام ابراهيم حسين بشير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4073   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2010 برقم ايداع   3274 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2019  بــ :  

317 - فادى ابراهيم ايوب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12983   وتم ايداعه بتاريخ    13-05-2019 برقم 

ايداع   2681 تم التأشير فى تاريخ 13-05-2019  بــ :  استقاله

318 - ريمون البرت عزيز حنا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12983   وتم ايداعه بتاريخ    2019-05-13 

برقم ايداع   2681 تم التأشير فى تاريخ 13-05-2019  بــ :  بدل من السيد / فادى ابراهيم ايوب

319 - حازم زينهم حامد ابراهيم عرابى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3483   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2010 برقم ايداع   626 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2019  بــ :  بدل من السيد /على عبد الهادى 

محمد عبد الحق

320 - احمد نور عبد الرحمن نور  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3483   وتم ايداعه بتاريخ    2010-03-08 

برقم ايداع   626 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2019  بــ :  الجيزة  بدل من السيد /حسن أحمد أبو الحسن أحمد

321 - عمرو ايهاب عبد النبى احمد محمد الشمونى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3483   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2010 برقم ايداع   626 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2019  بــ :  المعادى - القاهرة  بدل من السيد / 

ايهاب عبد العزيز احمد الصعيدى

322 - محمد عزت عبد المولى صالح  مدير   المقيد برقم قيد    13064   وتم ايداعه بتاريخ    2019-05-28 

برقم ايداع   2969 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2019  بــ :  

323 - ايمن رجب عبد الحكيم سليم  مدير   المقيد برقم قيد    13064   وتم ايداعه بتاريخ    2019-05-28 

برقم ايداع   2969 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2019  بــ :  

324 - عادل مجدى عبد السلم محمد

 شعبان  مدير   المقيد برقم قيد    13064   وتم ايداعه بتاريخ    28-05-2019 برقم ايداع   2969 تم التأشير 

فى تاريخ 28-05-2019  بــ :  

325 - خالد محمد مصطفى كمال عبد

 العزيز  مدير   المقيد برقم قيد    13064   وتم ايداعه بتاريخ    28-05-2019 برقم ايداع   2969 تم التأشير 

فى تاريخ 28-05-2019  بــ :  
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326 - رضا عبد العظيم على رضوان  مدير   المقيد برقم قيد    13064   وتم ايداعه بتاريخ    2019-05-28 

برقم ايداع   2969 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة

327 - محمد احمد السيد محمد خالد  مدير   المقيد برقم قيد    13064   وتم ايداعه بتاريخ    2019-05-28 

برقم ايداع   2969 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2019  بــ :  

328 - اميرة احمد محمد محمد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13081   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2019 برقم ايداع   3023 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2019  بــ :  

329 - سمير محمد عبدالغفار محمد على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    7760   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2015 برقم ايداع   2921 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2019  بــ :  خروج عدد 1 شريك موصى + 

دخول عدد 3 شركاء موصيين

330 - صالح ابراهيم عبد الحليم حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    7760   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2015 برقم ايداع   2921 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2019  بــ :  

331 - محمود جمعة محمود حجازي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    7760   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2015 برقم ايداع   2921 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2019  بــ :  

332 - عادل شبيب عبد العظيم شيخ روحه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    7760   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2015 برقم ايداع   2921 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2019  بــ :  

333 - ممدوح سيد احمد جاد سيد احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    7760   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2015 برقم ايداع   2921 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2019  بــ :  

334 - طارق أحمد محمد منيب  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19831   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2019 برقم ايداع   40762 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2019  بــ :  استقالة

335 - حسن عبد الباسط حسن مكاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19831   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2019 برقم ايداع   40762 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2019  بــ :  

336 - شريف ناجي أنيس يعقوب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19831   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2019 برقم ايداع   40762 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2019  بــ :  استقالة

337 - ياسر محمود عبدالعزيز مصطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19831   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2019 برقم ايداع   40762 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2019  بــ :  الموافقة بالجماع على تفويض 

الستاذ / ياسر محمود عبدالعزيز مصطفى ــ رئيس مجلس الدارة أو الستاذ / حسن عبدالباسط حسن مكاوي 

عضو مجلس الدارة مع الستاذ / عهدي خيرت محمد عضو مجلس الدارة مجتمعان في سحب والفراج عن 

راس مال الشركة المودع بالبنك, والتوقيع نيابة عنها أمام البنوك فيما يتعلق بالتوقيعات أمام البنوك ومايتعلق 

وتفويض  بالمعاملت المصرفية وفتح الحسابات المصرفية وإلغاء أو إضافة أي توقيعات معتمدة لدى البنوك.   -

الستاذ / ياسر محمود عبدالعزيز مصطفى ــ رئيس مجلس الدارة منفردا  في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها 

أمام كافة الجهات الرسمية والغير رسمية وكذلك كافة المعاملت وشراء أي أصل من أصول الشركة والتسهيلت 

البنكية وتنفيذ العقود والتفاقيات والتوقيع على عقود القرض والرهون والضمانات والسحب على المكشوف 

والمستندات الذنية والكمبيالت وأي مستندات أخرى متعلقة بعقود القرض التي تبرمها الشركة وغير ذلك من 

المعاملت المالية والبنكية التي يحتاجها العمل بالشركة وكذلك تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية والهيئات 

الحكومية والغير حكومية والشهر العقاري والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للطرق 

والكباري والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للتنمية الصناعية 

والغرفة التجارية والسجل التجاري والكهرباء والمياة والغاز والصرف الصحي ومصلحة الضرائب بكافة أنواعها 

وتفويض الغير من المحاسبين والمديرين, تفويض رئيس مجلس ادارة في تمثيل الشركة امام القضاء منفردا .

338 - محمد عبدالفتاح احمد الزغيبى  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    13791   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-2019 برقم ايداع   5509 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2019  بــ :  

339 - جمال عبد الفتاح احمد حجازى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    13791   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-2019 برقم ايداع   5509 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2019  بــ :  

340 - ايهاب جمال عبدالفتاح احمد حجازي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    13791   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-10-2019 برقم ايداع   5509 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2019  بــ :  
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 - 341

اشرف عبدالفتاح احمد حجازى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    13791   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-2019 برقم ايداع   5509 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2019  بــ :  

342 - عبد الفتاح مصطفي عبد الفتاح احمد الزغيبي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13791   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-10-2019 برقم ايداع   5509 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2019  بــ :  

343 - ندا شبل ندا على  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    13963   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2019 برقم ايداع   6051 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2019  بــ :  

344 - سهير عبد الوهاب أنور ناصر  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    13963   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2019 برقم ايداع   6051 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2019  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن / ندا شبل ندا على والشريك المتضامن / محمد إبراهيم احمد 

قابيل والشريكة المتضامنة / سهير عبد الوهاب أنور ناصر 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 والتوقيع على الشيكات وفتح 

حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها  ولهم الحق في 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 التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل اما فيما يخص بيع أصول الشركة والرهن 

والقتراض يلزم توقيع الشركاء الثلثة )مجتمعين( ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.

345 - محمد ابراهيم احمد قابيل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    13963   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2019 برقم ايداع   6051 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2019  بــ :  

346 - محمود احمد السيد ابراهيم ابو السعود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5479   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-2019 برقم ايداع   6661 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2019  بــ :  بدل من السيدة /رحاب احمد 

محمد عبد الحميد

347 - احمد بديع محمد فتحى بديع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14302   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2019 برقم ايداع   7224 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2019  بــ :  

348 - محمد سعد محمد عبدالكريم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14302   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2019 برقم ايداع   7224 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2019  بــ :  

349 - محمد سامح محمد محمد عبد الرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14302   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-12-2019 برقم ايداع   7224 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2019  بــ :  

350 - محمد يوسف الصغير السيد يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14302   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2019 برقم ايداع   7224 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2019  بــ :  

351 - عمار مراد رمضان على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14302   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2019 برقم ايداع   7224 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2019  بــ :  
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352 - كريم شريف عبدالحميد السرنجاوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    14302   وتم 

ايداعه بتاريخ    29-12-2019 برقم ايداع   7224 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2019  بــ :  لرئيس مجلس 

الداره  والعضو المنتدب السيد/كريم شريف عبدالحميد السرنجاوى منفردا الحق فى التوقيع عن الشركه وتمثيلها 

قانونا وحق التوقيع عن الشركه امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه والرسميه والوزارات والجهزه 

التنفيذيه التابعه للدوله وكافه الجهزه التابعه للحياء بكافه محافظات جمهوريه مصر العربيه وهيئه المجتمعات 

العمرانيه الجديده واجهزه المدن التابعه للهيئه وجهاز مدينه برج العرب الجديده والهيئه العامه للتنميه الصناعيه 

ومصلحه الضرائب المصريه والسجل التجارى والشهر العقارى والغرف التجاريه والهيئه العامه للرقابه على 

الصادرات والواردات ومصلحه الجمارك والسجل الصناعى واداره الرخص والتشغيل والبيئه والتمينات 

الجتماعيه واداره الدفاع المدنى والحريق ومديريات المن والتوقيع على العقود امام الشهر العقارى والتوثسق 

والتوقيع لدى البنوك والمصارف على المعاملت الماليه وفتح الحسابات والتوقيع على الشيكات وخطابات الضمان 

والعتمادات المستنديه وله حق السحب واليداع وابرام عقود المفاوضه واجراء كافه العقود والمعاملت الداخله 

ضمن غرض الشركه وعلى الخص تعيين ووقف وعزل الموظفين ومستخدمى الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم 

ومكافاتهم وقبض ودفع كافه المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات التجاريه وابرام كافه العقود 

والمشاركات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وشراء جميع المواد والمهمات والبضائع 

والمنقولت والسيارات والتعامل مع كافه ادارات المرور والفراج عن راس المال بالبنوك والتعامل مع البنوك فى 

فتح والغاء الحسابات بجميع انواعها والسحب واليداع واصدار الشيكات وله الحق فى بيع سيارات الشركه وليس 

له الحق فى بيع او رصد اصول الشركه او التصرف فيها باى نوع من انواع التصرف فيكون ذلك بموافقه الجمعيه 

العامه العاديه للشركه وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض مما ذكر

353 - رجب سعيد رجب سعيد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    14352   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-06 

برقم ايداع   110 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2020  بــ :  يكون للمدير منفردا , 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 المدير الشركة أمام القضاء والغير.  ويكون المدير مسئول  عن إدارتها أمام مؤسسها . 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 و 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  العقارية 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 والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل  وله حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

354 - فاطمه اسماعيل ابراهيم حسن  مدير   المقيد برقم قيد    14655   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-20 

برقم ايداع   1036 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2020  بــ :  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 ولها إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة  

وعلى 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 التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو  بالجل , ولها حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع 

والمنقولت والمشتريات والمبادلت والقتراض بطريق العتمادات والقروض  غير المفتوح بها إعتمادات بالبنوك 

, والتعامل مع جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والبنوك والمصارف والهيئات المالية بأي نوع  من 

المعاملت المالية كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأسمال الشركة , 

وبيع المحلت  التجارية والعقارات والمنقولت والسيارات والرهون وكذلك الشتراك في المؤسسات الخرى ول 

يكون التصرف ملزما للشركة إل إذا  وقعتة المديرة مشفوعا بالصفة التي تتعامل بها ولها حق توكيل الغير في كل 

أو بعض ما ذكر.

355 - عماد محمد طه محمد  مدير   المقيد برقم قيد    14799   وتم ايداعه بتاريخ    08-03-2020 برقم 

ايداع   1359 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2020  بــ :  
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356 - وليد محمد عبدالرحيم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    14799   وتم ايداعه بتاريخ    2020-03-08 

برقم ايداع   1359 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2020  بــ :  

357 - عوض عادل عوض السيد خليل  مدير   المقيد برقم قيد    14799   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2020 برقم ايداع   1359 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2020  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 او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمدير منفردا 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 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 

الشراءوالقتراض والرهن  والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت باسم 

الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم 

الشركه ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وولهم حق التوقيع على عقود 

تاسيس الشركات والتعديلت عليها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

358 - امجد صادق على شعلن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    14929   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2020 برقم ايداع   1867 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2020  بــ :  

359 - محمود عوض ابراهيم عيسي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    14929   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2020 برقم ايداع   1867 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2020  بــ :  

360 - نجوى عوض ابراهيم عيسى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    14929   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2020 برقم ايداع   1867 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2020  بــ :  

361 - احمد شعبان جلل الصياد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    10740   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2018 برقم ايداع   948 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2020  بــ :  خروج عدد 1 شريك موصى + 

دخول عدد 2 شريك موصى

362 - احمد شعبان جلل الصياد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    10740   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2018 برقم ايداع   948 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2020  بــ :  خروج عدد 1 شريك موصى

363 - احمد فرج موسى عبد الجواد  مدير   المقيد برقم قيد    14125   وتم ايداعه بتاريخ    2019-12-03 

برقم ايداع   6639 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2020  بــ :  يمثل المديرين للشركة في علقتها مع الغير و لهم 

مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها في ماعدا احتفظ به صراحة 

Alexander  عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العام  و للمديرين : السيد \ الكسندر اندريانوس

Andrianos   و السيد \ يلدرم اونصل UNSAL  YILDIRIM و السيد \ احمد فرج موسى عبد الجواد ) 

مجتمعين او منفردين ( التعامل في الشئون المالية للشركة و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب 

و ايداع  و فتح حسابات و الفراج عن راس المال 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 التعامل باسم الشركة و ضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص  و 

UNSAL   و السيد \ يلدرم اونصل   Alexander Andrianos للمديران : السيد \ الكسندر اندر يانوس

YILDIRIM ) مجتمعين او منفردين ( حق التوقيع على عقود الشركة و البيع و الرهن لصول الشركة و 

ممتلكاتها العقارية و له الحق في تعيين و عزل مستخدمي  و كلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لة حق 

قبض و دفع مبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذونية و التجارية و ابرام كافة العقود و 

المشاطارات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل   و للمديرين : السيد \ الكسندر اندر يانوس 

Alexander Andrianos   و السيد \ يلدرم اونصل UNSAL  YILDIRIM و السيد \ احمد فرج موسى 

عبد الجواد ) مجتمعين او منفردين ( حق الصلح و النكار و القرار و البراء   و للمديرين : السيد \ الكسندر 

اندر يانوس Alexander Andrianos   و السيد \ يلدرم اونصل UNSAL  YILDIRIM و السيد \ احمد 

فرج موسى عبد الجواد ) مجتمعين او منفردين ( حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
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364 - يلدرم أونصل YildirimUnsal  مدير   المقيد برقم قيد    14125   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-2019 برقم ايداع   6639 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2020  بــ :  

365 - الكسندر اندريانوس Alexander Andrianos  مدير   المقيد برقم قيد    14125   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-2019 برقم ايداع   6639 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2020  بــ :  

366 - ايهاب ياسر محمود البدوى البنا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15129   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2020 برقم ايداع   2750 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2020  بــ :  منح م/ ايهاب ياسر محمود 

البدوى البنا  )رئيس مجلس الدارة (  والستاذ/ ابادير عبد الرؤف بدير ابراهيم  - عضو مجلس الدارة  )

مجتمعيين او منفرديين (حق تمثل الشركة امام كافة  الجهات الحكومية والغير حكومية والشهر العقارى التوقيع 

على عقود التسهيلت الئتمانية بكافة انواعها واى نوع من المعاملت المالية مع البنوك والمصارف والهيئات 

المالية كالسحب واليداع والقتراض وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات والتوقيع على العقود باسم 

ولصالح الشركة وتحقيقا لغرضها ولهما الحق فى توكيل الغير فى بعض او كل ماذكر  .

367 - ناهد صالح سليمان سرقيوه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15278   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2020 برقم ايداع   3270 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2020  بــ :  استقاله

368 - احمد يحى محمد الجمل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15278   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2020 برقم ايداع   3270 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2020  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة بنفس  

صلحيات واختصاصات .

373 - هدير عادل شوقي هلل عطية  مدير   المقيد برقم قيد    15364   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-23 

برقم ايداع   3585 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2020  بــ :  يمثل مدير الشركة في علقته مع الغير وله في 

هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  للسيدة مديرة الشركة الستاذة / هدير عادل شوقي هلل لها حق التوقيع عن 

الشركة امام الجهات الحكومية والغير الحكومية والرسمية والقطاعين العام والخاص وقطاع العمال والفراد 

والوزارات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة وكافة الجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية في اجراء 

كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية 

التجارية وابرام جميع العقود المشاركات والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل 

ولهم الحق في شراء جميع البضائع والمهمات والمنقولت ولهم الحق في شراء اي اصل من اصول الشركة ثابته 

او منقولة والتوقيع علي عقود الشراء والمعاوضه للعقارات وغيرها باسم الشركة ولغراض الشركة, والتعامل مع 

مصلحة الجمارك و ومصلحة الضرائب المصرية ولجان الطعن الضريبي ومكتب العمل والهيئة العامة للتأمينات 

الجتماعية وامام ادارات الترخيص والحياء وكافة أدارات المرور وامام شركات المياه والكهرباء والغاز 

والتليفونات وامام وزارة الصحة وجميع الجهات والهيئات والمصالح وفي التوقيع امام الغرفة التجارية والتعامل مع 

البنوك بكافة انواع التعامل في فتح والغاء الحسابات بجميع انواعها )حسابات جارية - اعتمادات - خطابات ضمان 

(والفراج عن رأسمال الشركة والسحب واليداع واصدار الشيكات القتراض والرهن وتجديد عقود الرهن وحق 

كفالة الغير وتقرير حق عيني والقيام أمام البنوك وشراء وبيع الصول الثابتة بكافة انواعها والتوقيع علي العقود 

أمام الشهر العقاري والتوثيق بكافة انواع التصرف بالبيع و الشراء العقارات والمنقولت بشرط  أن يكون بإسم 

الشركة ولصالحها وحق التوقيع علي عقود شراء السيارات بكافة انواعها  وترخيصا وله حق تفويض اوتوكيل 

الغير في كل أو بعض ماذكر.

374 - يوسف محمد يونس مرسى  مدير   المقيد برقم قيد    15400   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-26 

برقم ايداع   3690 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2020  بــ :  
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375 - سلطان محمد عبدا مصلح عتيق  مدير   المقيد برقم قيد    15400   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2020 برقم ايداع   3690 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2020  بــ :  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 او لئحته التنفيذية للجمعيه العامة .  وللمديرون حق الفراج عن 

راسمال الشركة و كافة المعاملت البنكية بجميع انواعها لدى جميع البنوك التى تتعامل معها الشركة وبيع المحلت 

التجارية والعقارات والمنقولت والسيارات  وكذلك الشتراك في المؤسسات الخرى   ولهم كافة الصلحيات من 

شراء وبيع لكل او جزء من اصول الشركة وكذلك التوقيع على العقود المبرمة بين الشركة والشخاص والشركات 

والجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع امام كافة المصالح الحكومية والغير حكومية   والتوقيع على عقود 

تأسيس الشركات بكافة انواعها وكذلك عقود التعديل والتخارج والندماج امام الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة 

للرقابة المالية والسجل التجاري والغرف التجارية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحق بيع 

وشراء سيارات الشركة القديمة منها والحديثة وانهاء الجراءات امام ادارات المرور المختلفة   وعلى العموم لهما 

اوسـع السلطات لدارة الشـركة وتوكيل او تفويض الغير في الختصاصات التى تراها مناسبة لدارة الشـركة .   

وللمديران :-   1-  السيد / محمد يونس مرسي ابراهيم .  2- و السيد / يوسف محمد يونس مرسي .  حق 

التوقيع عن الشركة  ) مجتمعين او منفردين ( وذلك في فتح وغلق الحسابات بجميع انواعها وجميع المعاملت 

المالية كالسحب اليداع والصرف والقتراض والرهن من البنوك ولهم اصدار الشيكات للغير وتحصيلها باسم 

الشركة والتسهيلت الئتمانية وفتح العتمادات بجميع انواعها واصدار خطابات الضمان .

376 - محمد يونس مرسى ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    15400   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-26 

برقم ايداع   3690 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2020  بــ :  

413 - عمرو احمد لطفى شحاتة مرسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18078   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2021 برقم ايداع   5876 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  ممثل عن شركة السكندرية  

للزيوت  المعدنية ) أموك (

414 - وليد عبد الغني جبريل أحمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18078   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2021 برقم ايداع   5876 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  ممثل  عن الهيئة المصرية العامة 

للبترول

415 - مايكل ادوارد كلرك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18078   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2021 برقم ايداع   5876 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  ممثل عن شركة بتروليم 

بروداكتس ماركيتينج ليمتد- انجيليزية

416 - محمد مصطفى كمال عبد العزيز منصور  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    

18078   وتم ايداعه بتاريخ    27-09-2021 برقم ايداع   5876 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  

ممثل عن شركة السكندرية  للزيوت المعدنية ) أموك (

417 - حسن السيد محمود سيف الدين رزق  مدير عام   المقيد برقم قيد    18362   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2021 برقم ايداع   6821 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محددة

377 - محمد فاضل خميس نصير  مدير   المقيد برقم قيد    15829   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-20 

برقم ايداع   5020 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2020  بــ :  يمثل المديرالشركة 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 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 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 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعلت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.
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378 - صبري عبد الحميد محمد حسن الشهاوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7776   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-09-2015 برقم ايداع   3010 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2020  بــ :  

379 - ممدوح عبد الوهاب على الجارحى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7776   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2015 برقم ايداع   3010 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2020  بــ :  

380 - محمد عبدالوهاب على الجارحى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    7776   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-09-2015 برقم ايداع   3010 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2020  بــ :  اعادة تشكيل 

مجلس الدارة وتجديد  مدة عضويه مجلس الداره مع الحتفاظ المجلس بنفس الختصاصات السابقة دون اى 

تعديل

381 - عمرو أحمد محمد دعبيس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7776   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2015 برقم ايداع   3010 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2020  بــ :  

382 - خالد احمد داود حسين المصرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15946   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2020 برقم ايداع   5417 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2020  بــ :  إعادة تشكيل مجلس الدارة   

اضافة اختصاص للسيد رئيس مجلس الدارة .  الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الدارة فى استلم وتسليم 

الشيكات وصرفها من جميع البنوك  وله الحق فى توكيل الغير فى ذلك مع بقاء  كافة صلحياته كما هى .

MALEK NASS DUCE - 383  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15946   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2020 برقم ايداع   5417 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2020  بــ :  ممثل عن شركة مارسين ليمتد 

اف جوليا هاوس

Marco Venturelli - 384  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15946   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2020 برقم ايداع   5417 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2020  بــ :  ممثل عن شركة مارسين ليمتد 

اف جوليا هاوس

385 - محمد اشرف محمود ابراهيم خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15946   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2020 برقم ايداع   5417 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2020  بــ :  

386 - أشرف خالد أحمد داود حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15946   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2020 برقم ايداع   5417 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2020  بــ :  

387 - ياسر خالد احمد داود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15946   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2020 برقم ايداع   5417 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2020  بــ :  

388 - احمد ابراهيم البسيونى محمود ابراهيم  مدير عام   المقيد برقم قيد    16060   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-2020 برقم ايداع   5953 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2020  بــ :  , ممثل   لشركة جى دبليو  بى 

لدارة المشروعات

389 - هيثم يسري سيد عزو  مدير عام   المقيد برقم قيد    16060   وتم ايداعه بتاريخ    03-12-2020 برقم 

ايداع   5953 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2020  بــ :  , ممثل   لشركة جى دبليو  بى لدارة المشروعات  -
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390 - خالد حسن رشدى محمد صبرى طمازين  مدير مالى   المقيد برقم قيد    16060   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-2020 برقم ايداع   5953 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2020  بــ :  , ممثل   لشركة جى دبليو  بى 

لدارة المشروعات  - يتولى المديرين إدارة الشركة ويمثل الستاذ / احمــد ابراهيم البسيوني محمود إبراهيم ) 

رئيس مجلس المديرين ( منفـــــردا  - بصفته ممثل   لشركة جى دبليو بى لدارة المشروعات - الشركة قانونا  أمام 

القضاء ومراكز التحكيم وأمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والفراد أمام كافة المحاكم على اختلف 

درجاتها وأنواعها والنيابات وأقسام الشرطة وكافة الجهات الدارية والقضائية والمساحة , وله حق القرار 

بالتصالح والتنازل والقرار والنكار والبراء وإصدار كافة التوكيلت للمحامين والمحاسبين وغيرهم وإلغاء 

التوكيلت, التعامل باسمها أمام كافة الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية والوزارات والهيئات والدارات 

والسفارات والقنصليات وعلي الخص الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية 

والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي والسجل التجاري والشهر العقاري 

والتأمينات الجتماعية والضرائب ومأمورياتها والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات و هيئه سلمه 

الغذاء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات وأجهزة المدن والجمارك والمرور ونيابات المرور, 

والتوقيع على جميع أنواع العقود والتفاقيات والبيع والشراء لصول الشركة الثابتة والمنقولة وممتلكاتها العقارية 

والسيارات وعقود تعديل النظام الساسي أمام الشهر العقاري وتسليم واستلم الدفاتر التجاريةبما في ذلك الهيئة 

العامة للستثمار والمناطق الحرة, والهيئة العامة للرقابة المالية,   ومصلحة الضرائب, والشهر العقاري, والسجل 

التجاري, وفى تمثيل الشركة في علقاتها مع الغير, وله في هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها والتوقيع 

على كافة العقود بأشكالها واغراضها المختلفة والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وبصفة خاصة تعيين 

ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم و مكافآتهم وقبض و دفع كافة المبالغ و توقيع 

وتحويل وبيع و تسديد كافة السندات التجارية, وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل. وله شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت, والتوقيع علي جميع أنواع العقود 

والتفاقيات والبيع والشراء لصول الشركة الثابتة والمنقولة وممتلكاتها العقارية والسيارات وعقود تعديل النظام 

الساسي أمام الشهر العقاري وتسليم واستلم الدفاتر التجارية, وله حق تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

والموظفين وتحديد مرتباتهم وأجورهم , وأمام جميع شركات المرافق )الكهرباء, الغاز, التليفون , الشركة 

المصرية للتصالت, المياه والصرف الصحي( وأمام شركات الهاتف المحمول وشركات نقل البيانات )النترنت( 

وتقديم الطلبات والمستندات ودفع وسحب الرسوم والشتراكات والتوقيع علي عقود تأسيس الشركات والمساهمة 

فيها وإنشاء فروع جديدة داخل وخارج جمهورية مصر العربية والستثمار في شركات أخري والتوقيع علي عقود 

وأوامر شراء وبيع أسهمها وسنداتها أمام شركات السمسرة والوساطة في الوراق المالية.  كما يكون له الحق في 

التوقيع على عقود القرض والرهن بما في ذلك رهن كافة المقومات المادية والمعنوية للشركة, سواء كان رهن 

تجارى أو عقاري أو أي نوع من أنواع الرهن, وفتح العتمادات المستندية, وطلب استصدار خطابات الضمان 

المصرفية وكافة المعاملت البنكية بما في ذلك فتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات وإيداع وسحب المبالغ, 

وبيع وشراء الصول, وبيع وشراء الوراق المالية.  وله الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.     

وتكون ذات السلطات والصلحيات السابقة لى إثنين من مديرى الشركة  المذكورين فى المادة ) 11 ( من هذا 

النظام مجتمعين

391 - رامي عاطف ذكي بسيوني  مدير عام   المقيد برقم قيد    16060   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-03 

برقم ايداع   5953 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2020  بــ :  , ممثل   لشركة جى دبليو  بى لدارة المشروعات  

-

392 - محمد عبد المولى محمد محمد السقا  مدير   المقيد برقم قيد    12559   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2019 برقم ايداع   977 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2020  بــ :  

393 - عبدالمولي محمد محمد السقا  مدير   المقيد برقم قيد    12559   وتم ايداعه بتاريخ    2019-02-18 

برقم ايداع   977 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة
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394 - إبراهيم حسين السيد طنطاوى  مدير   المقيد برقم قيد    16495   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-01 

برقم ايداع   636 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2021  بــ :  يمثل المدير الول الشركة فى علقتها مع الغير  و 

له فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا  ما احتفظ به صراحه عقد الشركة او 

القانون او لئحته التنفيذية  للجمعية العامه .  فيما عدا ذلك يكون للمديرون ) مجتمعين( اجراء كافه العقود 

والمعملت  الداخلة ضمن غرض الشركة وعل الخص تعيين ووقف وعزل وكلء مستخدمى الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم  ومكا فآتهم  وقبض ودفع كافه المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع  وتسديد كافه السندات الذنية 

التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  والحق فى 

شراء جميع المواد والمهمات والبضائع  والمنقولت  والمشتريات  والمبادلت  والقتراض بطريق العتمادات 

والقروض غير المفتوح بها اعتمادات  بالبنوك  , والتعامل مع جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والبنوك 

والمصارف والهيئات المالية بأى نوع من المعاملت الماليه كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وغلق وفتح 

الحسابات  والفراج  عن رأس مال الشركة و بيع المحلت التجارية  والعقارات و و المنقولت  والسيارات  

والرهون و كذلك الشتراك فى المؤسسات الخرى ول يكون التصرف ملزما  للشركه إل إذا وقعه المدير مشفوعا  

بالصفه التى يتعامل بها والحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

395 - ياسر على احمد رجب  مدير   المقيد برقم قيد    16495   وتم ايداعه بتاريخ    01-02-2021 برقم 

ايداع   636 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2021  بــ :  استقاله

396 - ايهاب محي الدين عبد السيد محي

الدين الجندي  مدير   المقيد برقم قيد    16495   وتم ايداعه بتاريخ    01-02-2021 برقم ايداع   636 تم 

التأشير فى تاريخ 01-02-2021  بــ :  

397 - هيثم حسام الدين تاج الدين عامر ابراهيم  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    

8705   وتم ايداعه بتاريخ    17-08-2016 برقم ايداع   2773 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2021  بــ :  

398 - محمد حسام الدين تاج الدين عامر ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8705   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-08-2016 برقم ايداع   2773 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2021  بــ :  

399 - رغدا حسام الدين تاج الدين عامر ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8705   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-08-2016 برقم ايداع   2773 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2021  بــ :  

400 - ساره حسام الدين تاج الدين عامر ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8705   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-08-2016 برقم ايداع   2773 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2021  بــ :  
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401 - حسام الدين تاج الدين عامر ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8705   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2016 برقم ايداع   2773 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2021  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة 

وتجديد مدته لمدة ثلث سنوات و تحديد صلحياته   صلحيات مجلس الدارة :-   حسام الدين تاج الدين عامر 

ابراهيم 16/9/1956 مصرى الغربية رقم قومى 25609161601411 رئيس مجلس الدارة   هيثم حسام الدين 

تاج الدين عامر ابراهيم 3/5/1986 مصرى الغربية رقم قومى 28605031600094 نائب رئيس مجلس 

الدارة       وعضو المنتدب - يمثل السيد / حسام الدين تاج الدين عامر ابراهيم - رئيس مجلس الدارة الشركة 

امام القضاء .  ويكون لكل من السيد /  حسام الدين تاج الدين عامر ابراهيم - رئيس مجلس الدارة  - والسيد /  

هيثم حسام الدين تاج الدين عامر ابراهيم - نائب رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب مجتمعين او منفردين حق 

التوقيع على كافة معاملت الشركة و تعهداتها و المسئوليه امام كافه الجهات الحكوميه و غير الحكومية و الرسمية 

و الوزارات و الجهزه التنفيذيه التابعه للدوله وكافه الجهزة التابعه للحياء  بكافه محافظات الجمهورية واجراء 

كافه العقود و المعاملت الداخله ضمن غرض الشركة و على الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى 

الشركه وتحديد مرتباتهم و اجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات 

الذنيه التجاريه و ابرام جميع العقود و المشاركات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد و الجل وشراء 

جميع المواد و المهمات و البضائع و المنقولت و التعامل مع مصلحه الجمارك و الضرائب و الهيئة العامه 

للتأمينات الجتماعيه وكافه ادارات المرور و التعامل مع البنوك من فتح و الغاء الحسابات بجميع انواعها ) 

حسابات جارية - اعتمادات - خطابات ضمان ( و الفراج عن راس المال و السحب و اليداع و اصدار الشيكات 

امام البنوك وشراء وبيع الصول الثابته بكافه انواعها و التوقيع على العقود وكافه معاملت الشركة مجتمعين او 

منفردين امام الشهر العقارى و التوثيق و القتراض و الرهن و تجديد عقود الرهن وتقرير حق عيني  ولهم حق 

تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر و لرئيس مجلس الدارة منفردا حق التوقيع على عقود حوالة الحق 

والدين و الكفالت ..

402 - احمد محمود عبد الغفار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16949   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2021 برقم ايداع   2094 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2021  بــ :  استمرار تعيين  رئيس مجلس 

الدارة  واعضاء مجلس الدارة حتى 2024-3-31

403 - ابراهيم عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    17140   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2021 برقم ايداع   2716 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2021  بــ :  

404 - طارق يحيى محمد عبدالقادر النجار  مدير   المقيد برقم قيد    17140   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2021 برقم ايداع   2716 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2021  بــ :  يمثل المديران الشركة في 

علقتها مع الغير و لهما )منفردان او مجتمعان ( في هذا الصدد أوسع السلطات لداره  الشركة و التعامل باسمها 

فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة   وللمديران )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 إيداع و فتح حسابات ولهم )مجتمعين ( الحق في كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و 

التوقيع علي الشيكات و الفراج عن راس المال وحق القتراض وحق  الرهن وحق  كفالة الغير وكل ذلك باسم 

الشركة و لصالحها و كذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع ولهما الحق في تعيين و عزل مستخدمي 

ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها و لهما 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 لهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

405 - محمد سعد الدين مصطفى  على فياض  مدير فرع   المقيد برقم قيد    6627   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2014 برقم ايداع   1615 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2021  بــ :  

406 - حبيبه مصطفى عيد محمود حنفى الشعراوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    17647   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2021 برقم ايداع   4562 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2021  بــ :  
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407 - حسين صابر حسين محمود  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    17944   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-09-2021 برقم ايداع   5457 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2021  بــ :  يكون حق التوقيع على 

جميع تعاملت وتعهدات الشركة كالتالى :  يكون حق الدارة والتوقيع للسيد  رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب منفردا و له حق فى السحب واليداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات و العتمادات المستندية 

وأى نوع من المعاملت المالية مع البنوك والهيئات والمؤسسات المالية والبريد وله حق القتراض و الرهن 

والتوقيع على المستندات والعقود البنكية اللزمة لتنفيذ جميع المعاملت المالية وله حق تمثيل الشركة امام الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات والشهر العقارى والمرور والسجل التجارى وكافة الجهات لستصدار 

التصاريح والتراخيص اللزمة لنشاط الشركة  و التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها و التوقيع على عقود 

اليجار وعقود الشراء والبيع والمعاوضة للعقارات والمنقولت والرهن وغيرها باسم الشركة ولغراض الشركة 

امام الشهر العقارى والتوثيق امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص 

و للسيد رئيس مجلس الدارة العضو المنتدب توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر - اما عقد المعاوضة فيلزم 

القرار 16 لسنة 2010 -  أما بيع الصول فيلزم موافقة الجمعية العامة مسبقا على بيع الصول .  ولرئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب الحق فى الفراج عن رأس المال الشركة المودع لدى البنك .

408 - شيرين حنفى ابراهيم محمد

 عبد العال  مدير   المقيد برقم قيد    18033   وتم ايداعه بتاريخ    21-09-2021 برقم ايداع   5728 تم 

التأشير فى تاريخ 21-09-2021  بــ :  

409 - حسام عبد القادر سلمة أحمد  مدير   المقيد برقم قيد    18033   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-21 

برقم ايداع   5728 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2021  بــ :  يكون للسيدة/ شيرين حنفي ابراهيم محمد عبد 

العال  والسيد/ حسام عبد القادر سلمه احمد  المديران تمثيل الشركة في علقتها مع الغير ولهما مجتمعان و 

منفردان في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ماأحتفظ به صراحة عقد الشركة 

أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة .  ويكون للسيدة/ شيرين حنفي ابراهيم محمد عبد العال  والسيد/ 

حسام عبد القادر سلمه احمد  )مجتمعان و منفردان( ولهما اجراء كافة  العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض 

الشركة  وعلي الخص تعيين ووقف 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 أو بالجل ولهما حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع 

والمنقولت والمشتريات والمبادلت والقتراض بطريق العتمادات والقروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك 

, والتعامل مع جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية  والبنوك والمصارف والهيئات المالية بأي نوع من 

المعاملت المالية كالسحب واليداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغليق الحسابات والفراج عن راسمال الشركة , 

وبيع المحلت التجارية والعقارات والمنقولت والسيارات والرهون وكذلك الشتراك في المؤسسات الخري ول 

يكون التصرف ملزما للشركة إل اذا وقعته المدير مشفوعا بالصفة التي تتعامل بها ولهما حق توكيل الغير في كل 

أو بعض ما ذكر .

410 - احمد يسري محمد عبدالنبي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18048   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2021 برقم ايداع   5764 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2021  بــ :  

411 - 00000000  تحميل   المقيد برقم قيد    18078   وتم ايداعه بتاريخ    27-09-2021 برقم ايداع   

5876 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  

412 - ايهاب احمد عبد الحليم مبروك  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18078   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2021 برقم ايداع   5876 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  ممثل عن شركة السكندرية 

للزيوت المعدنية ) اموك (  اعادة تشكيل مجلس  ادارة الشركة لدورة جديدة لمدة ثلث سنوات ) 2021 -2024 (
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418 - ابو المكارم ابو المكارم محمد شافع  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18390   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2021 برقم ايداع   6903 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2021  بــ :  إضافة صلحيات للسيد رئيس 

مجلس الدارة ابوالمكارم ابو المكارم محمد شافع  والسيد نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب احمد 

ابوالمكارم ابو المكارم شافع  عبد النبي مجتمعين او منفردين حق إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن 

غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ والتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل والتوقيع امام الشهر العقارى على كافة العقود , وله الحق فى قبض واستلم المبالغ المستحقة 

للشركة سواء كانت نقدية او بشيكات , وله حق شراء وبيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت وشراء 

المعدات واللت والراضى والسيارات  وله التعامل مع البنوك والمصارف والهيئات المالية بأي نوع من 

المعاملت المالية كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات والقتراض والرهن والفراج 

عن رأسمال الشركة وله تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر.

419 - عصام عطيه جمعه سعيد  مدير   المقيد برقم قيد    18728   وتم ايداعه بتاريخ    27-12-2021 برقم 

ايداع   8148 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2021  بــ :  

420 - عبدالمؤمن جمال مجاهد عبدالعاطى  مدير   المقيد برقم قيد    18728   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2021 برقم ايداع   8148 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم  لمدة 

غير محددة مجتمعين او منفردين

421 - طارق عطيه جمعه سعيد  مدير   المقيد برقم قيد    18728   وتم ايداعه بتاريخ    27-12-2021 برقم 

ايداع   8148 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2021  بــ :  

422 - اشرف كامل عبدالمطلب السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18781   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2022 برقم ايداع   60 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2022  بــ :  تفويض السيد / اشرف كامل 

عبدالمطلب السيد رئيس مجلس الدارة  بكافة الصلحيات بالتوقيع على معاملت الشركة منفردا وكذلك التعامل مع 

البنوك باسم الشركة منفردا من سحب وايداع والتوقيع منفردا على الشيكات بجميع حسابات الشركة بجميع البنوك 

وتفويضه باتخاذ جميع الجراءات والتعاملت والتعهدات للشركه وباسم الشركة

423 - محمد عبدالنبى مؤمن محمد فليفل  مدير   المقيد برقم قيد    18813   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2022 برقم ايداع   175 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2022  بــ :  

424 - حمدى محمد حسن خليل  مدير   المقيد برقم قيد    18813   وتم ايداعه بتاريخ    09-01-2022 برقم 

ايداع   175 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولـهم )

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.  وللمدير السيد /محمد عبدالنبى مؤمن محمد فليفل منفردا 

الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم 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 والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل .  وللمدير السيد /محمد 

عبدالنبى مؤمن محمد فليفل مجتمع مع احد المديران السيد/حمدى محمد حسن خليل  او السيدة/ منى حجازى محمد 

محمد مصلح  الحق في كافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف  من سحب وايداع وفتح حسابات و 

الفراج عن راس المال  وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية  والتوقيع على الشيكات وحق القتراض وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل او تفويض  

الغير فى كل او بعض ما ذكر.  وللمدير الستاذ / محمد عبد النبي مؤمن محمد فليلفل حق التوقيع منفردا  في 

اصدار دفاتر الشيكات وطلب تفعيل الخدمات الليكترونية G T S  واستخراج كشوف الحسابات.

425 - منى حجازى محمد محمد مصلح  مدير   المقيد برقم قيد    18813   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2022 برقم ايداع   175 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2022  بــ :  

426 - باقر ابراهيم محمد محمد عفيفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8660   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2016 برقم ايداع   2585 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2022  بــ :  
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427 - مارينا مسعد لوزالجندى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8660   وتم ايداعه بتاريخ    2016-08-02 

برقم ايداع   2585 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2022  بــ :  

428 - محمد فرج ابراهيم محمد عامر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18923   وتم ايداعه بتاريخ    

إعادة تشكيل مجلس الدارة   24-01-2022 برقم ايداع   540 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2022  بــ :  -

اختصاصات رئيس مجلس الدارة والعضاء:  البند الول:   تفويض السيد المهندس / محمد فرج إبراهيم محمد 

عامر رئيس مجلس الدارة في كافة اعمال الدارة للشركة وتمثيلها والتوقيع نيابة عنها في العقود بكافة أنواعها 

والتي تبرم بين الشركة والغير سواء من الفراد او من الشركات بكافة   انواعها قطاع عام وقطاع العمال او 

قطاع خاص وكذلك تفويضه في التوقيع نيابة عن الشركة على عقود الشراء والبيع واليجار والنتفاع بالراضي 

الفضاء والطيان الزراعية والعقارات والمعدات واللت والسيارات وبصفة عامه كل ما يلزم الشركة من مزاوله 

نشاطها  البند الثاني   :  وكذلك تفويضه في التوقيع على العقود البتدائية والنهائية التي تتعلق بالتصرفات الناقلة 

لملكية أي اصل من أصول الشركة واتخاذ كافة الجراءات القانونية اللزمة لذلك طرف الجهات المختصة والتوقيع 

عن الشركة وتمثيلها امام مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية ومكاتب التأمينات الجتماعية والهيئة 

العامة للرقابة على الصادرات والواردات وكافة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومكاتب السجل التجاري ومكاتب 

السجل الصناعي والهيئة العامة للتصنيع والهيئة العامة للستثمار وكذلك المحاكم والنيابات والوزارات والهيئات 

والمحافظات وشركات القطاع الخاص وشركات القطاع العام وقطاع العمال وكافة الجهات الحكومية الخرى 

وغير الرسمية وشركات القطاع الخاص المحلية والجنبية   البند الثالث : له الحق في التعامل باسم الشركة مع 

البنوك وتمثيل الشركة امامها والتوقيع عنها ويتضمن ذلك كافة صور التعامل مع البنوك وفتح الحسابات المصرفية 

وكافة أنواعها واليداع والسحب والتوقيع على الشيكات والتوقيع على العقود وعقود الرهن من أي بنك عام أو 

خاص او اجنبي بغرض تمويل اعمال الشركة وله الحق في تقديم الضمانات اللزمة لتلك القروض والتسهيلت 

الئتمانية وجميع المعاملت المالية مع البنوك والموافقة على شروط تلك القروض بما يراه مناسبا وإقرارها 

والتوقيع على العقود البتدائية والنهائية لتلك البنوك ومأموريات  توثيق عقود البنوك كما له الحق في تفويض الغير 

من أعضاء مجلس الدارة  في التوقيع على الشيكات أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وكذا المحامين 

والمحاسبين  في انهاء كافة الجراءات المتعلقة بالشركة لدى المصالح الحكومية ومؤسسات الدولة  في كل أو 

بعض ما ذكر   له احقية تفويض السادة أعضاء مجلس الدارة بالشركة بالتوقيع لدى البنوك وكذلك تفويض 

المحاسبين والمحامين في انهاء كافة الجراءات المتعلقة بالشركة لدى المصالح الحكومية ومؤسسات الدولة

429 - عصام عبد ا ابراهيم السمدونى  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    18923   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2022 برقم ايداع   540 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2022  بــ :  

430 - الطاف السيد سعد عبده ابراهيم شرباصى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18923   وتم 

ايداعه بتاريخ    24-01-2022 برقم ايداع   540 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2022  بــ :  

431 - دينا محمد فرج ابراهيم محمد عامر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18923   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2022 برقم ايداع   540 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2022  بــ :  
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432 - محمد ندة ابراهيم حسانين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19019   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2022 برقم ايداع   889 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2022  بــ :  تحديد اختصاصات السيد / محمد 

نده ابراهيم حسانين ) رئيس مجلس الدارة ( رقم قومي 27704011401618 ؛ والسيد / عصام احمد عبد الفتاح 

العبد ) عضو مجلس الدارة ( رقم قومي 27710011502031 ؛ حيث ان لهما مجتمعين او منفردين القيام نيابة 

عن الشركة بكافة المسائل المتعلقة بها وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والهيئات والوزارات والدارات المختصة بما في ذلك الهيئة العامة 

للرقابة المالية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ووزارة التجارة الخارجية والصناعية والتموين والتجارة 

الداخلية والعدل ووزارة السياحة ووزارة القوة العاملة ووزارة الزراعة ووزارة البيئة ووزارة الداخلية بكافة 

الجهات المنية وادارات المرور ومكاتب العمل وتراخيص العمل ومكاتب وادارات وسجل الموردين والوكلء 

التجاريين والغرفة التجارية وغرفة الصناعات وهيئة التأمينات الجتماعية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق 

والتصديق واثبات تاريخ العقود امام الشهر العقاري ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للرقابة علي 

الصادرات والواردات وسجل الوكلء التجاريين والصناعيين ووزارة التجارة الخارجية وفي الحضور امام مصلحة 

الضرائب ومأمورياتها ولجان الطعن والتصالح وتقديم المذكرات وتسليم صور التقارير والتقديرات والمناقشة فيها 

وامام التنمية الصناعية واتحاد الصناعة والنماذج الصناعية والعلمات التجارية واستلم الموافقات ومصلحة 

الجمارك والتحاد المصري للتشييد والبناء وفي استلم وتسليم المستندات الرسمية وغير الرسمية من والي الجهات 

الحكومية وغير الحكومية وجميع المواني والمطارات والجمارك والبنوك وابرام كافة العقود والمستندات الخاصة 

بالشركة ولهما مجتمعين او منفرين حق شراء كافة انواع السيارات واللت والمعدات والخامات والمهمات 

والراضي والمباني ولهما مجتمعين او منفردين التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع 

علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات شهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما مجتمعين او 

منفردين الحق في التوقيع علي عقود الشراء والتسهيلت الئتمانية والقتراض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما مجتمعين او منفردين حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل ولهما مجتمعين او منفردين حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

433 - فهمى فاروق فهمى أبو بكر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19035   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2022 برقم ايداع   952 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2022  بــ :  منح صلحيات مجلس إدارة 

الشركة ليصبح على النحو التالى : -  - 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 او 

وكلء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة. وللسيد/ فهمى فاروق فهمى أبوبكر رئيس مجلس 

الدارة ) مجتمعا  ( مع السيد/محمد مجدى مرسى محمد مرسى العضو المنتدب أو السيدة/ صابرين جمال عوض 

سليم عوض العضو المنتدب , وللسادة العضاء المنتدبين ) منفردين( الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام و قطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك لهما الحق فى التعامل و التوقيع عن الشركة امام جميع البنوك والمصارف وذلك في السحب 

واليداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات و إستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض 

والرهن باسم الشركة ولمصلحتها ولهما كافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف علي الحسابات الخاصة 

بالشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ و توقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وأبرام كافة العقود و المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

434 - عصام عوض مصطفى جوده  مدير   المقيد برقم قيد    19101   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-15 

برقم ايداع   1211 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2022  بــ :  ويباشر المدر وظيفته لمدة غير محددة
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435 - محمد حسين حسين احمد الناصح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19190   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2022 برقم ايداع   1539 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2022  بــ :  تم اعطاء الصلحيات للسيد / 

محمد حسين حسين أحمد الناصح ــ بصفته رئيس مجلس ادارة شركة انسز للبرمجة والتسويق اللكتروني الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع ا?عمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذا الشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري ومصلحة الضرائب 

والتأمينات وهيئة ا?ستثمار وكذا التأشير علي الدفاتر وفتحها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع وفتح حسابات وا?فراج عن رأس المال وا?قتراض والرهن وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية وا?

راضي والسيارات والمنقو?ت والمشروعات وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات ا?ذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

با?جل وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر

436 - محمد كمال مغازي مصباح  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    19298   وتم 

ايداعه بتاريخ    10-03-2022 برقم ايداع   2037 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2022  بــ :  

437 - محمد بشير ابراهيم محمد حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19298   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2022 برقم ايداع   2037 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2022  بــ :  تشكيل مجلس الدارة   و تحديد 

صلحيات التوقيع عن الشركة لتصبح على النحو التالى:  يمثل السيد رئيس مجلس الدارة والسيدنائب رئيس 

مجلس الداره والعضو المنتدب الشركة في علقتها مع الغير وللسيد/ محمد بشير إبراهيم محمد حسن- رئيس 

مجلس الدارة , والسيد/ محمد كمال مغازى مصباح - نائب رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب)مجتمعين او 

منفردين( في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة , ولهما الحق في التعامل بإسم الشركة و ضمن اغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم والتوقيع علي 

العقود والتوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والسيارات وترخيصها واستخراج شهادات 

المخالفات المتعلقة بها والتوقيع علي عقود التأجير التمويلي ولهما حق تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة  و 

تحديد مرتباتهم و اجورهم ولهما حق إبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التجارية وكل ذلك باسم الشركة 

و ضمن أغراضها , وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود تأسيس الشركات .  ولرئيس مجلس الداره السيد / 

محمد بشير إبراهيم محمد حسن )منفردا فقط ( حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر ,وكذلك له )

منفردا فقط ( التعامل مع جميع البنوك و المصارف  من سحب و إيداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق 

الحسابات والرهن والئتمان والفراج عن الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور 

التعامل مع جميع البنوك بدون حد أقصي , و كذلك له حق التوقيع علي عقود الرهن و القتراض و البيع لصول 

الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات بإسم الشركة و لصالحها وله حق تمثيل الشركه امام القضاء 

وله الحق فى توكيل او تفويض الغير فى بعض او كل ما ذكر )منفردا فقط (

438 - اشرف محمد منشاوى مبروك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19298   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2022 برقم ايداع   2037 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2022  بــ :  

439 - ممدوح محمد سلمه عياد  مدير   المقيد برقم قيد    19298   وتم ايداعه بتاريخ    10-03-2022 برقم 

ايداع   2037 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2022  بــ :  مسئول لقطاع تجاره وتسويق الخرده
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440 - احمد مجيد كريم اغابر مرادى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    19354   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-03-2022 برقم ايداع   2306 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2022  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 وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن 

الشركة )منفردين أو مجتمعين( ويكون للسيد/ احمد مجيد كريم اغابر مرادي "رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب"- )منفردا ( الحق في الفراج عن رأس مال الشركة المودع لدي البنك ,  كما يحق له تمثيل الشركة  في 

علقاتها مع الغير وله في هذا الصدد الحق في تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والغير الحكومية والهيئات 

والوزارات والتوقيع علي جميع المستندات أمام كافة الجهات الرسمية والشهر العقاري والسجل التجاري والهيئة 

العامة للستثمار والبنوك بكافة معاملتها من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع علي الشيكات وإجراء 

التعاقدات وفتح اعتمادات و فتح التسهيلت البنكية والقتراض والرهن وبيع الصول الثابته والمنقوله بكافة انواعها 

وكفالة الغير والسيارات وكذلك التوقيع علي عقود الشراء والبيع للصول الثابتة والمنقولة سواء البتدائية منها او 

النهائية امام الشهر العقاري والسحب بضمان البضائع من البنوك وكافة المعاملت اللزمه لتحقيق غرض الشركة  

بشرط ان تكون هذه التصرفات الصادرة  منه بأسم ولصالح الشركة وتحقيقا لغراضها , وله الحق في توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

441 - فايز كميل فهمي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19355   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-17 

برقم ايداع   2307 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2022  بــ :  إعادة تشكيل مجلس الدارة وتحديد صلحياته  

علي أن يكون لكل من السيد/ فايز كميل فهمي خليل - رئيس مجلس الدارة أو السيد/ عادل كميل فهمي خليل - 

عضو مجلس الدارة المنتدب أو السيد/ فوزي كميل فهمي خليل - عضو مجلس الدارة )منفردين أو مجتمعين ( 

الحق في تمثيل الشركة في علقاتها مع الغير ولهم في هذا الصدد الحق في تمثيل الشركة أمام كافة الجهات 

الحكومية والغير الحكومية والهيئات والتوقيع علي جميع المستندات أمام كافة الجهات الرسمية والشهر العقاري 

والسجل التجاري والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية  والبنوك بكافة معاملتها من سحب وإيداع 

وفتح وغلق الحسابات والتوقيع علي الشيكات وإجراء التعاقدات وفتح اعتمادات وفتح التسهيلت البنكية وإبرام 

عقود القروض والرهن وبيع الصول الثابته والمنقوله بكافة انواعها وكفالة الغير والسيارات وكذلك التوقيع علي 

عقود الشراء والبيع للصول الثابتة والمنقولة سواء البتدائية منها او النهائية امام الشهر العقاري والسحب بضمان 

البضائع من البنوك وكافة المعاملت اللزمه لتحقيق غرض الشركة  بشرط ان تكون هذه التصرفات الصادرة 

منهم بإسم ولصالح الشركة وتحقيقا لغراضها , ولهم الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

442 - عادل كميل فهمي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19355   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-17 

برقم ايداع   2307 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2022  بــ :  المنتدب

443 - فوزي كميل فهمي خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19355   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-2022 برقم ايداع   2307 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2022  بــ :  

444 - اسلم حامد ابوزيد صديق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19359   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2022 برقم ايداع   2353 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2022  بــ :  تشكيل مجلس الدارة الوارد 

بالسجل التجارى  على ان يكون للسيد / اسلم حامد ابو زيد صديق و السيد / مروان محمد السيد عبد الخالق لهما 

مجتمعين أو منفردين حق ادارة الشركة والتوقيع نيابة عنها امامالقضاء بكافة درجاته و جميع الوزارات والهيئات 

الحكومية والغير حكومية ايا كانت المعاملت امامها وادارات المرور والحياء والتراخيص والدارات المحلية 

ومصلحة الضرائب ولجان الطعن والسجل التجارى والشهر العقارى والتوقيع على عقود التعديلت والشراء والبيع 

والتأجير وأية عقود اخرى ولهما مجتمعين او منفردين حق بيع وشراء السيارات والمنقولت والعقارات والتوقيع 

امام البنوك بكافه معاملتها من سحب وايداع وفتح الحسابات واصادار الشيكات والكمبيالت والرهن والقرض 

والفراج عن رأس مال الشركة المودع بالبنك بشرط ان يكون كل ما سبق بإسم الشركة وضمن اغراضها ولهما 

متجتمعين او منفردين تفويض او توكيل الغير فى كل أو بعض هذة الصلحيات

445 - محمد احمد ادم سليمان جبران  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19359   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2022 برقم ايداع   2353 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2022  بــ :  

446 - مروان محمد السيد عبد الخالق حسين  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19359   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-03-2022 برقم ايداع   2353 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2022  بــ :  
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447 - احمد فؤاد محمود السجرى  مدير   المقيد برقم قيد    19384   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-23 

برقم ايداع   2450 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة

448 - عبداللطيف فرج حسنين ظرظور  مدير   المقيد برقم قيد    19384   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2022 برقم ايداع   2450 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2022  بــ :  

449 - عبد الظاهر السيد عبد الظاهر سالم  مدير   المقيد برقم قيد    19559   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2022 برقم ايداع   3186 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2022  بــ :  يمثل السيد/ عبدالظاهر السيد 

عبدالظاهر سالم 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.  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 والفراج 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 العقارية وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى 

كل او بعض ما ذكر .

450 - هشام سعيد زكى محمد عيسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19567   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2022 برقم ايداع   3199 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2022  بــ :  منح السيد / هشام سعيد زكي 

عيسي - رئيس مجلس الداره , والسيد / مصطفي سعيد زكي عيسي - عضو مجلس الداره  أن يكون لهما 

صلحية التوقيع في جميع المعاملت البنكيه من فتح الحسابات البنكيه واليداعات والسحب والتحويلت البنكيه 

وغيرها من الجراءات البنكيه  )منفردين او مجتمعين (  البند الثاني :  النظر في منح حق ادارة الشركة وحق 

التوقيع عنها موكوله الي السيد / هشام سعيد زكي عيسي - رئيس مجلس الداره - ونائبه / احمد محمد زكي عيسي 

) مجتمعين او منفردين ( مع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وجميع جهات التعامل ولهما كافة السلطات لتحقيق 

غرض الشركة ويكون توقيعهما تحت اسم الشركة وعنوانها وضمن أغراضها .  القرار : قرر مجلس الداره 

وبالجماع علي منح حق ادارة الشركة وحق التوقيع عنها موكوله الي السيد / هشام سعيد زكي عيسي - رئيس 

مجلس الداره - ونائبه / احمد محمد زكي عيسي ) مجتمعين او منفردين ( مع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه 

وجميع جهات التعامل ولهما كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة ويكون توقيعهما تحت اسم الشركة وعنوانها 

وضمن أغراضها .

451 - عمرو مصطفى اسماعيل مصطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18928   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2022 برقم ايداع   3569 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  

452 - عمرو مصطفى اسماعيل مصطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18928   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2022 برقم ايداع   3570 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  

453 - احمد محمد محمد سليمان يونس  مدير عام   المقيد برقم قيد    18350   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-2021 برقم ايداع   6779 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  
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454 - تامر متولى جابر أحمد متولى  مدير عام   المقيد برقم قيد    18350   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-2021 برقم ايداع   6779 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  يمثل المديرون 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 . وللمديرين منفردين حق التعامل بأسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق قي التوقيع على عقود الشراء 

والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 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 .

455 - تامر على على محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5680   وتم ايداعه بتاريخ    10-05-2022 برقم 

ايداع   3633 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

456 - تامر على على الصناديلى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5680   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-10 

برقم ايداع   3634 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

457 - تامر على على محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5680   وتم ايداعه بتاريخ    10-05-2022 برقم 

ايداع   3635 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

458 - تامر على على محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5680   وتم ايداعه بتاريخ    10-05-2022 برقم 

ايداع   3632 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

459 - السعيد يحي السعيد مصطفى  مدير عام   المقيد برقم قيد    8517   وتم ايداعه بتاريخ    2016-06-05 

برقم ايداع   1930 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  يمثل المديرالشركة فى علقتها مع الغير وله ) 

منفردا ( فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحة عقد الشركة 

او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللسيد/ السعيد يحى السعيد مصطفى   - مدير الشركة )منفردا ( 

حق اجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص  تعيين ووقف وعزل  وكلء 

ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقداو 

بالجل, وحق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والمشتريات والمبادلت والقتراض بطريق 

العتمادات والقروض غير المفتوح بها   اعتمادات بالبنوك.والتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والبنوك والمصارف  والهيئات المالية كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات  والفراج 

عن راسمال الشركة , وبيع المحلت التجارية والعقارات والمنقولت والسيارات والرهون وكذلك الشتراك فى 

المؤسسات الخرى وليكون التصرف ملزما للشركة ال اذا وقعه المدير مشفوعا بالصفة التى يتعامل بها وله حق 

ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

460 - محمد عادل عبدالفتاح صديق بكر  مدير   المقيد برقم قيد    17110   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2021 برقم ايداع   2607 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

461 - محمد انس محمد موفق الساطى  مدير   المقيد برقم قيد    17110   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-27 

برقم ايداع   2607 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

462 - كنانه محمد موفق الساطى  مدير   المقيد برقم قيد    17110   وتم ايداعه بتاريخ    27-04-2021 برقم 

ايداع   2607 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  
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463 - عادل احمد إبراهيم محمد على  مدير   المقيد برقم قيد    17110   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-27 

برقم ايداع   2607 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير و 

لهم )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.  و للمديرون )مجتمعين أو منفردين( اجراء 

كافة العقود و المعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة و علي الشركة و علي الخص تعيين ووقف و عزل وكلء 

و مستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم و اجورهم ومكافاتهم و قبض و دفع كافة المبالغ و توقيع و تحويل وبيع و 

تسديد كافة السندات الذنية التجارية و ابرام جميع العقود و المشاطرات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل ,  والحق في شراء جميع المواد المهمات و البضائع و المنقولت و المشتريات و المبادلت , و 

التعامل مع جميع الهيئات   الحكومية و غير الحكومية و البنوك و المصارف و الهئيات المالية بأي نوع من 

المعاملت المالية كالسحب و اليداع و التوقيع علي الشيكات و فتح وغلق الحسابات و الفراج عن رأس مال 

الشركة , و للمديرون           ) مجتمعين فقط ( القتراض بطريق العتمادات و القروض غيرالمفتوح بها 

اعتمادات بالبنوك , و بيع المحلت التجارية و العقارات و المنقولت و السيارات و الرهون و كذلك الشتراك في 

المؤسسات الخرى و ل يكون التصرف ملزما للشركة ال اذا وقعه المدير مشفوعا بالصفة التي يتعامل بها.

464 - رنا محمد موفق الساطى  مدير   المقيد برقم قيد    17110   وتم ايداعه بتاريخ    27-04-2021 برقم 

ايداع   2607 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

465 - امجد ادوار جورج  حداد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19679   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-11 

برقم ايداع   3702 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

466 - هشام عبد الحميد خضرعرفه  مدير   المقيد برقم قيد    19691   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-12 

برقم ايداع   3761 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  

467 - حسام يحيى معوض احمد  مدير   المقيد برقم قيد    19691   وتم ايداعه بتاريخ    12-05-2022 برقم 

ايداع   3761 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولـهم في 

هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  لهم الحق مجتمعين او منفردين في اجراء كافه العقود والمعاملت الداخله ضمن 

غرض الشركه وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم 

ومكافاتهم وقبض ودفع كافه المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه التجاريه وابرام جميع العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل و الحق في شراء جميع البضائع والمهمات 

والمواد والمنقولت والحق فى الفراج عن رأس مال الشركة وفتـــــح  الحسابات بالبنوك على أختلف أنواعها و 

فتح العتمادات المستندية وتعديلها والغائها وحق كفالة الغير وحق التوقيع علي الشيكات وصرفها بجميع العملت 

دون حد أقصي و لهم الحق في  شراء وبيع أى أصل من أصول الشركة ثابته أو منقولة و حق التوقيع على عقود 

شراء وبيع  السيارات بكافة أنواعها , و فى التوقيع امام الغرفة التجاريــــة والسجل التجــــارى ومصلحة 

الضرائب ولجان الطعن ومكتب العمل و التأمينات الجتماعية والمرور الهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة 

للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 

والهيئة العامة للتصنيع وجميع الدارات والمصالح والهيئات التابعة لوزارة الصناعة وغرف الصناعات الهندسية 

وهيئة التنمية الصناعية وجميع الجهات و الهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام 

والخاص  والتوقيع أمام الشهر العقارى والتصديق علي الدفاتر القانونية و التوثيق  بأسم الشركه ولغراض 

الشركة.  ولهم الحق مجتمعين في التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية والقروض و حق القتراض والرهن 

بكافة انواعه لكافة اصول الشركة بما فيها من ثابت او منقول وحق كفالة الغير ولهم الحق فى تفويض أو توكيل 

الغير فى كل اوبعض ماذكر.

468 - خالد عبد الرحمن عباس العمراوي  مدير   المقيد برقم قيد    19691   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2022 برقم ايداع   3761 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  

469 - اسلم عبد الرحيم عبد ا عبد الرحيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2534   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-2022 برقم ايداع   3816 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  

470 - عادل محمود عبدالحميد سرور  مدير   المقيد برقم قيد    17639   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-03 

برقم ايداع   4534 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  
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471 - علء حنفى محمود البدن  مدير   المقيد برقم قيد    17639   وتم ايداعه بتاريخ    03-08-2021 برقم 

ايداع   4534 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها  عدا ماأحتفظ به صراحة عقد 

الشركة أو القانون أولئحته التنفيذية للجمعبة العامة  وللمديرين مجتمعين أو منفردين  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 وفتح حسابات والفراج عن 

رأس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك   والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن 

وبيع الصول 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 وله 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ماذكر.

472 - هانم ابراهيم محمد السيد على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19716   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2022 برقم ايداع   3841 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  

473 - محمد حسن صابر الطويل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19719   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-17 

برقم ايداع   3858 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  

474 - ابراهيم السيد عبدالمجيد سالم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19721   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2022 برقم ايداع   3873 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  

475 - عمر محمد محمود محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19735   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-17 

برقم ايداع   3904 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  

476 -  محمد عزت ابو المعاطى عطية  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18265   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2022 برقم ايداع   3918 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  

477 - نشوي محسن زكى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19427   وتم ايداعه بتاريخ    18-05-2022 برقم 

ايداع   3962 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  

478 - سعيد محمد شريف محمد ابراهيم الدفراوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19743   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2022 برقم ايداع   3937 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  

479 - عصام محمد حمزه محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18717   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-19 

برقم ايداع   3982 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  

480 - عصام محمد حمزه محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18717   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-19 

برقم ايداع   3988 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  

481 - عصام محمد حمزه محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18717   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-19 

برقم ايداع   3983 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  

482 - عصام محمد حمزه محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18717   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-19 

برقم ايداع   3984 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  

483 - عصام محمد حمزه محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18717   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-19 

برقم ايداع   3986 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  

484 - عصام محمد حمزه محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18717   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-19 

برقم ايداع   3981 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  

485 - رضا شلبي خليفه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19755   وتم ايداعه بتاريخ    22-05-2022 برقم 

ايداع   4045 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

486 - سامر محمد سيد درويش  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5487   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-25 

برقم ايداع   4205 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

487 - محمد ايمن عبده محمد جمعة  مدير   المقيد برقم قيد    19041   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-18 

برقم ايداع   1262 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  
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488 - محمد مجدى عبد الفتاح عجلن  مدير   المقيد برقم قيد    19041   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-18 

برقم ايداع   1262 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير 

ولهما منفردين أو مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرون منفردين أو مجتمعين الحق فى 

التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف 

وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود 

الشراء والقتراض و الرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضى 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 .

489 - رضا ابو المكارم حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19792   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-25 

برقم ايداع   4190 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

490 - كيرلس رمسيس صادق ميخائيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19798   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2022 برقم ايداع   4232 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

491 - محمد محروس عبد الفتاح حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2214   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2022 برقم ايداع   4244 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

492 - أحمد عويس عيد سليمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2214   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-26 

برقم ايداع   4245 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

493 - محمد محروس عبد الفتاح حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2214   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2022 برقم ايداع   4243 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

494 - مجدى جاد جاد الكريم نسيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2214   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-26 

برقم ايداع   4242 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

495 - احمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5487   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2022 برقم ايداع   4237 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

496 - طارق ابراهيم محمود ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19823   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2022 برقم ايداع   4379 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  

497 - كريم صلح محمد على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19827   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-30 

برقم ايداع   4390 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  

498 - فرج عبد المنعم محمد عبد العزيز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19832   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2022 برقم ايداع   4420 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  

499 - نردين جورج صفوت اديب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19834   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2022 برقم ايداع   4425 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - منشأة المركز العربي للخصوبه لصاحبها محمد خليل هميسة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1017   قيدت فى   

14-05-2006 برقم ايداع    574 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-13

2 - منشاة مون ليت لصاحبها  عمر على محمد محمد غالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4208   قيدت فى   

14-03-2011 برقم ايداع    431 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-03-13

3 - مون ليت لصاحبها  عمر على محمد محمد غالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4208   قيدت فى   

14-03-2011 برقم ايداع    432 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-03-13

4 - الصفوة العالمية للستثمار والتنمية  ) لصاحبها : نبوى عبد العليم جاد ا قويدر (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

9428   قيدت فى   22-03-2017 برقم ايداع    1110 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-03-21

5 - محمد طلحه شعبان محمود العوام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8707   قيدت فى   11-05-2017 برقم 

ايداع    1886 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

6 - ستار للرخام لصاحبها  احمد محمود عبد العزيز السهيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9460   قيدت فى   

30-03-2017 برقم ايداع    1223 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-29

7 - منشأة ماهر المناخلى للصناعات الحديثة لصاحبها  ماهر فوزى احمد المناخلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

3672   قيدت فى   31-05-2010 برقم ايداع    1453 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-05-30

8 - الهادى لصاحبها )هشام هادى ابراهيم محمد اسماعيل  (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9447   قيدت فى   

28-03-2017 برقم ايداع    1181 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-27

9 - فرى جولد للصناعه لصاحبها  احمد محمود كامل احمد المزين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9440   قيدت 

فى   27-03-2017 برقم ايداع    1170 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-26

10 - تانجينت Tangent    لصاحبها  أحمد سميرعبد اللطيف محمد شوشان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

9434   قيدت فى   23-03-2017 برقم ايداع    1139 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-03-22

11 - المجموعة المتحدة لصاحبها محمد مختار على البلجيهى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1618   قيدت فى   

06-06-2007 برقم ايداع    876 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-05

12 - المجموعة المتحدة لصاحبها محمد مختار على البلجيهى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1618   قيدت فى   

24-06-2010 برقم ايداع    1000003 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-06-23

13 - منشأة طيبة اويل تولز - منطقة حرة عامة لصاحبها  محمد صابر محمد حسين عثمان  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   1636   قيدت فى   13-06-2007 برقم ايداع    927 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-06-12

14 - منشاة نيودريم للكيماويات والبلستيك لصاحبها  زكريا محمد عوض سالم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   4940   قيدت فى   08-04-2012 برقم ايداع    870 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-04-07
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15 - منشاة العالمية جروب لصاحبها  صلح كمال مصطفى درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5059   قيدت 

فى   28-05-2012 برقم ايداع    1310 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-27

16 - اورجينال للمياه الطبيعيه)لصاحبتها ليلى فتحى مصطفى محمد القاضى(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8322   

قيدت فى   31-03-2016 برقم ايداع    1152 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-03-30

17 - منشاة مونديال ايجيبت للصناعات اللكترونية لصاحبتها  عماد الدين بهجت عثمان النقيب  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   4984   قيدت فى   23-04-2012 برقم ايداع    1024 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

18 - سمارت اليكتريك )لصاحبها محمد طلعت محمد عويس عبدالمطلب(.  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9760   

قيدت فى   13-06-2017 برقم ايداع    2510 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-12

19 - الشروق للستزراع السمكى لصاحبها)سعيد بسيونى الصغير ابراهيم جويده(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

8302   قيدت فى   27-03-2016 برقم ايداع    1098 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-03-26

20 - افاق AFAQ لصاحبها  بشار محمد جمعه حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7119   قيدت فى   

13-01-2015 برقم ايداع    103 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-01-12
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تجديد شركات

1 - اتسو للستيراد والتصدير ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   4320  قيدت فى  22-05-2011 برقم ايداع   

929 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2026  12:00:00ص

2 - المصريه السويديه للتجاره و الهندسه و المقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   7618  قيدت فى  

08-07-2015 برقم ايداع   2282 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/07/2025  12:00:00ص

3 - السكندرية للزيوت المعدنية )اموك(   شركة سبق قيدها برقم :   143507  قيدت فى  06-05-1997 برقم 

ايداع   3491 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/05/2027  

12:00:00ص

4 - دهب ديزاين ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1419  قيدت فى  15-02-2007 برقم ايداع   210 وفى 

تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/02/2027  12:00:00ص

5 - مستشفى ولى العهد ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   6813  قيدت فى  18-04-2001 برقم ايداع   

1851 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/04/2026  12:00:00ص

6 - هوم برو للستثمار والتنميه العقاريه ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   8626  قيدت فى  2016-07-24 

برقم ايداع   2460 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/07/2026  

12:00:00ص

7 - اصبحت شركة مساهمة طبقا للقانون 159 لسنة 1981 ولئحته التنفيذية وطبقا للقانون 95 لسنة 1992 

ولئحته التنفيذية   شركة سبق قيدها برقم :   120125  قيدت فى  02-05-1987 برقم ايداع   3946 وفى 

تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  12:00:00ص

8 - جميمة للتنمية والستثمار السياحى   شركة سبق قيدها برقم :   1577  قيدت فى  23-05-2007 برقم ايداع   

753 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/05/2027  12:00:00ص

9 - البحر المتوسط للورق ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1628  قيدت فى  11-06-2007 برقم ايداع   

906 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/06/2027  12:00:00ص

10 - كميسترى للتجارة والتوزيع Chemistry For Trading And Distribution ش.ذ.م.م   شركة سبق 

قيدها برقم :   4627  قيدت فى  01-11-2011 برقم ايداع   2304 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2026  12:00:00ص

11 - الرواد للتبريد والتجميد ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5002  قيدت فى  03-05-2012 برقم ايداع   

1077 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/05/2027  12:00:00ص

12 - باكسال فارماسوتيكال Paxal pharmaceutical )ش.م.م(.   شركة سبق قيدها برقم :   5027  قيدت 

فى  13-05-2012 برقم ايداع   1170 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/05/2027  12:00:00ص

13 - زيتكو للتجارة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5091  قيدت فى  07-06-2012 برقم ايداع   1428 

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2027  12:00:00ص

14 - سامح وفقى صدقى خليل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   9100  قيدت فى  22-12-2016 برقم ايداع   

4533 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/12/2026  12:00:00ص

15 - محمد محمد عمرى بركات وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   9385  قيدت فى  14-03-2017 برقم 

ايداع   1005 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/03/2027  

12:00:00ص

16 - السهام البترولية   شركة سبق قيدها برقم :   2457  قيدت فى  10-01-2012 برقم ايداع   85 وفى تاريخ  

11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/01/2027  12:00:00ص

17 - اى بى اس للخدمات والنظم المتكاملة والتدريب )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   5081  قيدت فى  

04-06-2012 برقم ايداع   1382 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/06/2027  12:00:00ص
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18 - راكوتيس للملحة   شركة سبق قيدها برقم :   8444  قيدت فى  17-04-2002 برقم ايداع   1773 وفى 

تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/04/2027  12:00:00ص

19 - مرسيليا لدارة الصول ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9557  قيدت فى  30-04-2017 برقم ايداع   

1656 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/04/2027  12:00:00ص

20 - الشركه المتحده للتوكيلت الملحيه )يونايتد مارين ايجيبت (   شركة سبق قيدها برقم :   19630  قيدت فى  

05-02-2008 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/02/2023  12:00:00ص

21 - حمد محمد راشد العرابيد الشهوانى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3442  قيدت فى  2010-02-22 

برقم ايداع   474 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2025  

12:00:00ص

22 - العربية للصلب المخصوص   شركة سبق قيدها برقم :   3641  قيدت فى  20-05-2010 برقم ايداع   

1329 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2025  12:00:00ص

23 - السنابل لتجارة مواد البناء والمعادن والتسويق العقارى ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   6497  قيدت 

فى  15-04-2014 برقم ايداع   1023 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/04/2024  12:00:00ص

24 - عبدالوهاب سليمان عبدالوهاب سليمان وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   6825  قيدت فى  

16-09-2014 برقم ايداع   2423 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/09/2024  12:00:00ص

25 - ام اف ام مرفت عازر زكى عبد المسيح وشريكيها شركة توصية بسيطة   شركة سبق قيدها برقم :   9264  

قيدت فى  09-02-2017 برقم ايداع   531 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  08/02/2027  12:00:00ص

26 - اجيال للتوكيلت التجارية والستثمار ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9448  قيدت فى  

28-03-2017 برقم ايداع   1195 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/03/2027  12:00:00ص

27 - مبرة العصافرة للعيون ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9501  قيدت فى  12-04-2017 برقم ايداع   

1433 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/04/2027  12:00:00ص

LINKED SYSTEMS - 28 - النظمة المترابطة ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9509  قيدت فى  

13-04-2017 برقم ايداع   1471 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/04/2027  12:00:00ص

29 - الحمد للتجارة و استصلح الراضى ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1418  قيدت فى  2007-02-15 

برقم ايداع   207 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/02/2027  

12:00:00ص

30 - روكسار - إيه - اس منطقة حرة عامة بالسكندرية ) فرع شركة نرويجية (   شركة سبق قيدها برقم :   

1488  قيدت فى  29-03-2007 برقم ايداع   455 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  28/03/2027  12:00:00ص

31 - سبينيس ايجيبت ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   8141  قيدت فى  07-02-2016 برقم ايداع   427 

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2026  12:00:00ص

32 - حدائق جاردينيا ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   8982  قيدت فى  23-11-2016 برقم ايداع   

4075 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2026  12:00:00ص

33 - شركة ايس جلوبال مصر  A C E Global Misr   شركة سبق قيدها برقم :   9493  قيدت فى  

09-04-2017 برقم ايداع   1366 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/04/2027  12:00:00ص

34 - زهرة دمشق للماكولت السوريه - ش.ذ.م.م وقف التعامل لورود استعلم امنى غير طيب   شركة سبق قيدها 

برقم :   9510  قيدت فى  16-04-2017 برقم ايداع   1472 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  15/04/2027  12:00:00ص
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35 - الوطنية إس إم إس للتوريدات العمومية EL WATANYA SMS ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

9642  قيدت فى  17-05-2017 برقم ايداع   2019 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  16/05/2027  12:00:00ص

36 - نظم ادارة البناء ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   16547  قيدت فى  31-03-1997 برقم ايداع   

1337 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/03/2027  12:00:00ص

37 - علء الدين عبد الفتاح مصطفى الجندى وشركاه )توصية بسيطة(   شركة سبق قيدها برقم :   846  قيدت 

فى  14-03-2000 برقم ايداع   85 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/03/2025  12:00:00ص

38 - ميراج للستيراد والتجاره ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   898  قيدت فى  13-02-2006 برقم 

ايداع   164 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2026  12:00:00

ص

39 - تم دمج شركه هورايزون للصناعات البحريه )ياسر حسنى وشركاه(توصيه بسيطه بنظام المناطق الحره 

العامه بالسكندريه)شركه مندمجه( وشركه سيجما لمعدات حقول البترول ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

4529  قيدت فى  14-09-2011 برقم ايداع   1895 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  13/09/2026  12:00:00ص

40 - مطاعم اسماك عروس البحر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   4929  قيدت فى  01-04-2012 برقم 

ايداع   815 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/03/2027  12:00:00

ص

ALAMIA OIL SERVICES GROUP - 41 - المجموعة العالمية للخدمات النفطية - منطقة حرة ش.م.م

FREE ZONE - S.A.E . بنظام المناطق الحرة   شركة سبق قيدها برقم :   4975  قيدت فى  

19-04-2012 برقم ايداع   990 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/04/2027  12:00:00ص

42 - جابر عبد العزيز محمد الوكيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4985  قيدت فى  24-04-2012 برقم 

ايداع   1027 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2027  

12:00:00ص

43 - ايه تى ام المتحده ATM ELMOTAHEDA ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9395  قيدت فى  

15-03-2017 برقم ايداع   1030 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/03/2027  12:00:00ص

44 - الوفرة للنتاج الداجنى والسمكى ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9591  قيدت فى  2017-05-07 

برقم ايداع   1773 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2027  

12:00:00ص

45 - وكالة الملحة العربية المتحدة ) مصر ( ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1572  قيدت فى  

21-05-2007 برقم ايداع   733 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/05/2027  12:00:00ص

46 - المصرية البريطانية لتصنيع السيارات EBAM ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1632  قيدت فى  

21-02-2012 برقم ايداع   484 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/02/2027  12:00:00ص

47 - ماج للتجارة والتوكيلت ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   4015  قيدت فى  21-11-2010 برقم ايداع   

3008 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2025  12:00:00ص

48 - ورثة عبد السلم عبد الحميد الفقى - داليا عبد السلم الفقى وشريكيها   شركة سبق قيدها برقم :   5024  

قيدت فى  10-05-2012 برقم ايداع   1153 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  09/05/2027  12:00:00ص

49 - عبد السلم عبد الحميد الفقى وشركاه شركة توصية بسيطة.   شركة سبق قيدها برقم :   5024  قيدت فى  

10-05-2012 برقم ايداع   1154 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/05/2027  12:00:00ص
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50 - كونكت للغاز والتصنيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5026  قيدت فى  13-05-2012 برقم ايداع   

1167 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/05/2027  12:00:00ص

51 - ماكس مارين للتوكيلت الملحيه والخدمات البتروليه   شركة سبق قيدها برقم :   8541  قيدت فى  

13-05-2002 برقم ايداع   2146 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/05/2027  12:00:00ص

52 - ميامى للتجاره والمقاولت ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   759  قيدت فى  17-11-2005 برقم ايداع   

1305 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/11/2025  12:00:00ص

53 - باتكو للتجارة و تصدير القطان PATCO COTTON TRADING & EXPIRT   شركة سبق قيدها 

برقم :   996  قيدت فى  20-04-2006 برقم ايداع   505 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  19/04/2026  12:00:00ص

54 - ماركيد )طارق القاضى وشركاه( ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1479  قيدت فى  2007-03-27 

برقم ايداع   437 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/03/2027  

12:00:00ص

55 - المصرية البريطانية لتصنيع السيارات EBAM ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1632  قيدت فى  

13-06-2007 برقم ايداع   921 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/06/2027  12:00:00ص

56 - سعيد عبدربه محمد عبدربه وشريكه , شركة توصية بسيطة   شركة سبق قيدها برقم :   5054  قيدت فى  

23-05-2012 برقم ايداع   1281 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/05/2027  12:00:00ص

57 - سكارف هوم للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   7356  قيدت فى  02-04-2015 برقم ايداع   

1055 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/04/2025  12:00:00ص

58 - أوت دوور للتدريب والتوريدات Out door  ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   8021  قيدت فى  

24-12-2015 برقم ايداع   4183 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/12/2025  12:00:00ص

59 - سفن براندز لصناعة الملبس الجاهزة brands for garment industry -7 ش.ذ.م.م   شركة سبق 

قيدها برقم :   8927  قيدت فى  07-11-2016 برقم ايداع   3845 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2026  12:00:00ص

60 - فرونتيرز للصيانة والتوريدات ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9463  قيدت فى  2017-04-02 

برقم ايداع   1237 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/04/2027  

12:00:00ص

61 - جميرا ايجيبت للتجاره والمقاولت ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9655  قيدت فى  2017-05-18 

برقم ايداع   2051 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/05/2027  

12:00:00ص

62 - جرين ماب للستثمار الزرعى ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1359  قيدت فى  24-12-2006 برقم 

ايداع   1717 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2026  

12:00:00ص

63 - اشرف محمود عبد المنعم رجب النعناعى وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   5050  قيدت فى  

22-05-2012 برقم ايداع   1271 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/05/2027  12:00:00ص

64 - اللوتس للخدمات الطبية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   8135  قيدت فى  04-02-2016 برقم ايداع   

408 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/02/2026  12:00:00ص

65 - محمد كمال توفيق مرسي النجار وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   9146  قيدت فى  2017-01-04 

برقم ايداع   42 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/01/2027  

12:00:00ص
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66 - بنك الشركه المصرفيه العربيه الدوليه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   135451  قيدت فى  

19-01-2017 برقم ايداع   276 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/01/2027  12:00:00ص

Environmental Solutions for  67 - انفيرومينتال سوليوشنز للخدمات البترولية منطقة حرة ش.م.م

Petroleum Services - Free zone - S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   1533  قيدت فى  

26-04-2007 برقم ايداع   597 وفى تاريخ  21-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/04/2027  12:00:00ص

68 - الشركة المصرية للبصريات R.A.Y.A.N )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   5053  قيدت فى  

04-06-2014 برقم ايداع   1478 وفى تاريخ  21-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/06/2024  12:00:00ص

69 - سامر سمير هنرى ماضى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   50  قيدت فى  11-02-2007 برقم ايداع   

168 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/02/2027  12:00:00ص

70 - البرج للخرسانة الجاهزة ش.م.م ) برج ميكس (   شركة سبق قيدها برقم :   1630  قيدت فى  

12-06-2007 برقم ايداع   911 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/06/2027  12:00:00ص

71 - ليبرتى للخدمات الهندسية والبحرية ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1881  قيدت فى  2007-11-13 

برقم ايداع   1793 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/11/2022  

12:00:00ص

SEA BREEZE FOR MARINE AND PETROLEUM 72 - سى بريز للخدمات البحريةوالبترولية

SERVICES S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   4978  قيدت فى  22-04-2012 برقم ايداع   995 وفى 

تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/04/2027  12:00:00ص

73 - حسام الدين محمد محمد الحلو وشريكه )شركة تضامن(   شركة سبق قيدها برقم :   4993  قيدت فى  

26-04-2012 برقم ايداع   1044 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/04/2027  12:00:00ص

74 - الشركة المصرية للبصريات R.A.Y.A.N )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   5053  قيدت فى  

23-05-2012 برقم ايداع   1277 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/05/2027  12:00:00ص

75 - يحيى عبد الفتاح محمد السيد وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   8152  قيدت فى  09-02-2016 برقم 

ايداع   475 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/02/2026  12:00:00

ص

76 - أوربت للحاق العمالة

 ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9149  قيدت فى  04-01-2017 برقم ايداع   50 وفى تاريخ  

22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/01/2027  12:00:00ص

77 - شركة مجموعة ألفا للتصنيع الزراعى وصناعة الخيوط واللياف ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

9534  قيدت فى  23-04-2017 برقم ايداع   1581 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  22/04/2027  12:00:00ص

78 - قباء للصناعة والتجارة والتوكيلت التجارية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9683  قيدت فى  

24-05-2017 برقم ايداع   2187 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/05/2027  12:00:00ص

79 - السكندرية للزراير والخيوط نيو ستايل محمد سعيد السيد رزق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

143629  قيدت فى  18-05-1997 برقم ايداع   3918 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  17/05/2027  12:00:00ص

80 - جدار للثقافة والنشر ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   2440  قيدت فى  12-08-2008 برقم ايداع   

1756 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/08/2023  12:00:00ص
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81 - الشقيقان سكرين سنتر ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5041  قيدت فى  20-05-2012 برقم ايداع   

1239 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2027  12:00:00ص

82 - مجموعة العويد للستثمار العقارى والنقل ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5205  قيدت فى  

28-08-2012 برقم ايداع   1992 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/08/2022  12:00:00ص

83 - الشركة المصرية اللتينية للخدمات السياحية الجديدة - لتينو )ش.م.م.(   شركة سبق قيدها برقم :   7828  

قيدت فى  07-10-2015 برقم ايداع   3211 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  06/10/2025  12:00:00ص

84 - المصرية اللبنانية المتحدة لتصنيع الحلويات اللبنانية }السنابل الذهبية{ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

35703  قيدت فى  13-03-2002 برقم ايداع   1209 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  12/03/2027  12:00:00ص

85 - بنك اتش اس بى سى مصر   شركة سبق قيدها برقم :   870  قيدت فى  05-04-2009 برقم ايداع   

668 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2024  12:00:00ص

86 - بنك اتش اس بى سى مصر   شركة سبق قيدها برقم :   870  قيدت فى  13-12-2011 برقم ايداع   

2637 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2026  12:00:00ص

87 - جلوبال تيمبر للستيراد ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   4611  قيدت فى  26-10-2011 برقم ايداع   

2254 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2026  12:00:00ص

ECIS Group Egypt- Free  88 - المجموعة الهندسية لتصميم وتصنيع النظمة الصناعية ـ منطقة حرة

Zone-S.A.E - ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   4974  قيدت فى  19-04-2012 برقم ايداع   984 وفى 

تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/04/2027  12:00:00ص

89 - الء للتنمية العقارية   شركة سبق قيدها برقم :   7124  قيدت فى  14-01-2015 برقم ايداع   113 وفى 

تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2025  12:00:00ص

90 - الء للتنمية العقارية   شركة سبق قيدها برقم :   7124  قيدت فى  14-01-2015 برقم ايداع   115 وفى 

تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2025  12:00:00ص

91 - ماس اليكس للتصنيع والتوريدات الهندسيه ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   8566  قيدت فى  

27-06-2016 برقم ايداع   2207 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/06/2026  12:00:00ص

PAT EGYPT - 92 .باسيفيك اكوا تكنولوجي لتحليه المياه ش.م.م ق72 لسنه 2017   شركة سبق قيدها برقم :   

9569  قيدت فى  02-05-2017 برقم ايداع   1695 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  01/05/2027  12:00:00ص

93 - المجد للصناعات الغذائية ) سنبلة (   شركة سبق قيدها برقم :   16187  قيدت فى  01-03-1997 برقم 

ايداع   788 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/02/2027  12:00:00

ص

94 - فينمار للملحة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   143913  قيدت فى  16-06-1997 برقم ايداع   

4844 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/06/2027  12:00:00ص

95 - شركه البلل لتجاره السيارات ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   418  قيدت فى  26-04-2006 برقم 

ايداع   510 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2026  12:00:00

ص

96 - البلل لتجارة السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   418  قيدت فى  20-04-2010 برقم ايداع   985 

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2025  12:00:00ص

97 - المتحدة للمشروبات والغذية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1159  قيدت فى  09-05-2007 برقم 

ايداع   668 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2027  12:00:00

ص
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98 - المتحدة للمشروبات والغذية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1159  قيدت فى  01-04-2010 برقم 

ايداع   805 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/03/2025  12:00:00

ص

99 - المتحده للمشروبات والغذيه   شركة سبق قيدها برقم :   1159  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

1078 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

100 - المتحده للمشروبات والغذيه   شركة سبق قيدها برقم :   1159  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

1079 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

101 - المتحده للمشروبات والغذيه   شركة سبق قيدها برقم :   1159  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

1080 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

102 - السكندرية للمشروعات والنشاءات الصناعية - ابيك )ش.م.م(.   شركة سبق قيدها برقم :   5003  قيدت 

فى  03-05-2012 برقم ايداع   1078 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/05/2027  12:00:00ص

103 - النخيل للنقل ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5087  قيدت فى  05-06-2012 برقم ايداع   1407 

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/06/2027  12:00:00ص

104 - الصالح للتوريدات الصناعية ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9492  قيدت فى  2017-04-09 

برقم ايداع   1365 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/04/2027  

12:00:00ص

105 - رويال للتأمين ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   2307  قيدت فى  19-06-2008 برقم ايداع   1284 

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/06/2023  12:00:00ص

106 - سيجما للستثمارات العقارية والتجارية   شركة سبق قيدها برقم :   4200  قيدت فى  2011-03-09 

برقم ايداع   397 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/03/2026  

12:00:00ص

107 - العرب المتحدون للتجارة والصناعة والمقاولت ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   4752  قيدت فى  

04-01-2012 برقم ايداع   56 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/01/2027  12:00:00ص

108 - احمد سيد عبد المحسن وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   5008  قيدت فى  06-05-2012 برقم 

ايداع   1084 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/05/2027  

12:00:00ص

109 - درك ستور لصناعة وتجارة المصنوعات الجلدية والستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   6515  

قيدت فى  23-04-2014 برقم ايداع   1095 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  22/04/2024  12:00:00ص

110 - تراست جروب للعمال الكهروميكانيكية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9315  قيدت فى  

22-02-2017 برقم ايداع   723 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/02/2027  12:00:00ص

111 - اجيكس للتصدير والتوكيلت التجارية ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9491  قيدت فى  

06-04-2017 برقم ايداع   1364 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/04/2027  12:00:00ص

112 - ايجيواكس لصناعة الشموع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9652  قيدت فى  18-05-2017 برقم 

ايداع   2037 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/05/2027  

12:00:00ص

113 - هانى كمال ابراهيم جنيدى وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   9664  قيدت فى  21-05-2017 برقم 

ايداع   2077 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2027  

12:00:00ص
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114 - سيجما للستثمارات العقارية والتجارية   شركة سبق قيدها برقم :   132838  قيدت فى  1992-05-27 

برقم ايداع   3124 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2027  

12:00:00ص

115 - اجيدريم للمشروعات السياحية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   142844  قيدت فى  1997-02-19 

برقم ايداع   12071 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  

12:00:00ص

116 - مصر للبنتونيت و مشتقاته ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   143707  قيدت فى  26-05-1997 برقم 

ايداع   4211 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/05/2027  

12:00:00ص

117 - ساى بارك لتجميع وتصنيع الجهزة الكهربائية واللكترونية دوروانى كمال كالداس وشركاه   شركة سبق 

قيدها برقم :   159946  قيدت فى  05-05-2002 برقم ايداع   3308 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2027  12:00:00ص

118 - المصرية للتنمية الزراعية والستثمار والتجارة )ألفا( ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   745  قيدت فى  

10-11-2005 برقم ايداع   1278 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/11/2025  12:00:00ص

119 - شركه ساريه للتنميه والستثمار العقاري   شركة سبق قيدها برقم :   2086  قيدت فى  1998-12-10 

برقم ايداع   6104 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/12/2023  

12:00:00ص

120 - الزهراء للتجميد والتبريد ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   4453  قيدت فى  28-07-2011 برقم 

ايداع   1537 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/07/2026  

12:00:00ص

121 - المصرية المريكية للخدمات التعليمية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   4676  قيدت فى  

01-12-2011 برقم ايداع   2508 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/11/2026  12:00:00ص

122 - السلم للنشاء والتنمية العقارية )انتربيلد(   شركة سبق قيدها برقم :   4853  قيدت فى  2012-02-20 

برقم ايداع   464 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2027  

12:00:00ص

123 - المكتب الستشاري لتكنولوجيا الهندسة الصحية والبيئية TESECO ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

9383  قيدت فى  13-03-2017 برقم ايداع   992 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  12/03/2027  12:00:00ص

124 - تاتش جروب للمن والحراسة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9627  قيدت فى  16-05-2017 برقم 

ايداع   1961 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2027  

12:00:00ص

125 - برفكت تاست للغذية والمشروبات Perfect Taste for food & beverage ش.ذ.م.م   شركة 

سبق قيدها برقم :   4905  قيدت فى  20-03-2012 برقم ايداع   724 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2027  12:00:00ص

126 - ماجد سعيد السيد عبد الصمد ابو عامر وشريكه وسام سعيد السيد عبد الصمد ) شركة تضامن ( وسمتها 

التجارية : سين كيم " SynChem   شركة سبق قيدها برقم :   8803  قيدت فى  20-09-2016 برقم ايداع   

3163 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/09/2026  12:00:00ص

127 - ماجد سعيد السيد عبد الصمد ابو عامر وشريكه وسام سعيد السيد عبد الصمد   شركة سبق قيدها برقم :   

8803  قيدت فى  20-09-2016 برقم ايداع   3164 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  19/09/2026  12:00:00ص

128 - النشائيون العرب للهندسة والبناء   شركة سبق قيدها برقم :   17211  قيدت فى  09-06-1997 برقم 

ايداع   3272 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/06/2027  

12:00:00ص
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129 - العربية لصناعة مواد البناء على ابو زيد مبروك وشريكه - شركة تضامن   شركة سبق قيدها برقم :   

1132  قيدت فى  20-06-2001 برقم ايداع   161 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  19/06/2026  12:00:00ص

130 - المظلوم للتجارة والتوكيلت ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1787  قيدت فى  02-01-2008 برقم 

ايداع   11 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2023  12:00:00

ص

131 - المظلوم للتجارة والتوكيلت ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1787  قيدت فى  03-09-2007 برقم 

ايداع   1436 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/09/2022  

12:00:00ص

132 - المظلوم للتجارة والتوكيلت ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1787  قيدت فى  05-09-2011 برقم 

ايداع   1809 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/09/2026  

12:00:00ص

133 - المظلوم للتجارة والتوكيلت ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1787  قيدت فى  05-09-2011 برقم 

ايداع   1810 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/09/2026  

12:00:00ص

134 - المظلوم للتجارة والتوكيلت ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1787  قيدت فى  05-09-2011 برقم 

ايداع   1811 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/09/2026  

12:00:00ص

135 - فيتو فارم نرهادو انترناشيونال للدوية والكيماويات )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4531  قيدت 

فى  15-09-2011 برقم ايداع   1904 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/09/2026  12:00:00ص

136 - ايه اس العالمية للتجارة .A.S.GLOBAL TRADING CO ش.م.م.   شركة سبق قيدها برقم :   

4868  قيدت فى  28-02-2012 برقم ايداع   530 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  27/02/2027  12:00:00ص

137 - جارد بلس سيرفيس للمن والحراسة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9648  قيدت فى  

17-05-2017 برقم ايداع   2033 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/05/2027  12:00:00ص

138 - ريجال شيبنج للشحن البرى والبحرى والتخزين والخدمات اللوجستية ))Regal Shipping (ش.م.م   

شركة سبق قيدها برقم :   9674  قيدت فى  22-05-2017 برقم ايداع   2137 وفى تاريخ  2022-05-31  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  12:00:00ص

139 - شركه السكندريه للمقاولت الكهربائيه و انظمه التصالت   شركة سبق قيدها برقم :   143762  قيدت 

فى  01-06-1997 برقم ايداع   4427 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/05/2027  12:00:00ص
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