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قيود أفراد

1 - حلول رقمية ذكية Intelligent Digital Solution  IDS  لصاحبها  مينا فوزي رزق عطيه تاجر فرد  

رأس ماله 150,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 1083 ورقم قيد 9613    محل رئيسى  عن  1-

تصميم وانتاج البرامج : )ا( اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

انواعها . )ب( اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيليها والتدريب عليها . )ت( انتاج المحتوي اللكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات . )ث( 

ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل الالكترونية ., بجهة محافظة السويس 1 ش طلعت حرب حارة سليم

2 - اللوتس لتصنيع الزيوت والستشارات لصاحبها // عماد جمال عبدالحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 1125 ورقم قيد 9620    محل رئيسى  عن انشطه داخل 72 

:  1  اقامه وتشغيل مصنع لستخلص الزيوت من النباتات الطبيعيه     2  انشاء واداره مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   3  انشاء واداره مراكز الستشارات والدراسات المتخصصه فى 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها     انشطه خارج 72 : 1  اقامه وتشغيل مركز لتنميه وتدريب الموارد 

والكوادر البشريه . مع التزام المنشاه افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

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

لسنة 2017 وكذا عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون ., بجهة 

محافظة السماعيلية ع 5 شقه 8 مساكن ايجيكو _ مدينه المستقبل

3 - اسامه حسن كامل محمد المهدي لصاحبها اسامه حسن كامل محمد المهدي تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 1126 ورقم قيد 9621    محل رئيسى  عن )أ( تربية جميع 

انواع الحيوانات , سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم ., بجهة محافظة السماعيلية 

المنايف طريق القاهرة السماعيلية الصحراوي كيلو 94.5 - التحاد ابوصوير

4 - كرم فوزي علي متولي لصاحبها كرم فوزي علي متولي تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 

17-05-2022 برقم ايداع 1187 ورقم قيد 9626    محل رئيسى  عن تربية جميع انواع الحيوانات , سواء كان 

ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم ., بجهة محافظة السماعيلية قرية السلم - القصاصين الجديدة

5 - محمد عبدالعال محمد علي لصاحبها محمد عبدالعال محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

17-05-2022 برقم ايداع 1188 ورقم قيد 9627    محل رئيسى  عن تربية جميع انواع الحيوانات , سواء كان 

ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم ., بجهة محافظة السماعيلية نمرة 3 - عطية الناظر

6 - صفاء محمد محمد محمد لصاحبتها // صفاء محمد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

18-05-2022 برقم ايداع 1211 ورقم قيد 9630    محل رئيسى  عن انشطة داخل قانون 72 : انشاء وادارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات انشطة خارج قانون 72 0  2  اقامة وتشغيل 

وادارة مركز تدريب و تنمية المهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين .مع التزام المنشاه بافراد حسابات مالية 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 وكذا عدم تمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون ., بجهة محافظة السماعيلية ش )2( عقار رقم )14( قريه 

سرابيوم النموذجيه _ بجوار مكتبه الصدقاء

7 - اميرة محمد ابراهيم عمر  لصاحبتها اميرة محمد ابراهيم عمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

18-05-2022 برقم ايداع 1212 ورقم قيد 9631    محل رئيسى  عن انشطة داخل قانون 72 : انشاء وادارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات انشطة خارج قانون 72 0  2  اقامة وتشغيل 

وادارة مركز تدريب و تنمية المهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين .مع التزام المنشاه بافراد حسابات مالية 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 وكذا عدم تمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون ., بجهة محافظة السماعيلية طريق البلجات - قرية حسين 

ادم بجوار مدرسة التمساح وسوبر ماركت الندلس ومسجد المجد
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8 - مجزر البركه للحوم والدواجن لصاحبها // ايمن فتحى محمود عبدالمحسن تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 1225 ورقم قيد 9633    محل رئيسى  عن انشطه داخل 

قانون 72 : 1-اقامه وتشغيل مصنع لتعبئه وتغليف الدواجن   ** انشطه خارج قانون 72 : اقامه وتشغيل مجزر 

الى لذبح الدواجن مع التزام المنشاه افراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفى 

حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 

2017 وكذا عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون, بجهة محافظة 

السماعيلية الكيلو 90 طريق مصر السماعيليه الصحراوى _ حوض العشره

9 - واي جي بوتيك  لصاحبها احمد محمد محمد صادق سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

22-05-2022 برقم ايداع 1240 ورقم قيد 9637    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لصناعة الملبس 

الحريمي ., بجهة محافظة السماعيلية 156 شارع الجيش

10 - احمد السيد احمد امام لصاحبها احمد السيد احمد امام تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

22-05-2022 برقم ايداع 1242 ورقم قيد 9638    محل رئيسى  عن تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان 

ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم, بجهة محافظة السماعيلية تل ابوحامد

11 - كيان لحاضانات العمال  لصاحبتها سها رافت فؤاد محمود عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 

قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 1287 ورقم قيد 9647    محل رئيسى  عن 1-انشاء وادارة مراكز 

الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها . 2- حاضنات العمال 

التكنولوجية ودعم ريادة العمال . 3- انشاء وادارة مركز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات ., بجهة محافظة السماعيلية شارع احمد المنيسي

12 - محمد سليمان محمود حسن  لصاحبها محمد سليمان محمود حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 30-05-2022 برقم ايداع 1343 ورقم قيد 9653    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل محطة فرز وغربلة 

وتقشير الفول السوداني والحاصلت الزراعية ., بجهة محافظة السماعيلية خلف البحوث الزراعية المعاذه ام عزام 

القصاصين الجديدة

فروع الفراد

1 - عالم القمة للكمبيوتر لصاحبها احمد محمد محمود مصطفى  قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع   1305 ورقم 

قيد   3627  محل فرعى  عن محل لتجارة و بيع اجهزة الكمبيوتر و مستلزماته 

 التوريدات العمومية على ان يمارس النشاط داخل مدينة العاشر من رمضان فقط لقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 

1498 لسنة2001   1144 لسنة2002 و على المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها 0  

بجهة محافظة الشرقية القطعه رقم 136 _ نموذج ج _ المنطقه الجنوبيه 6 مليون م2
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قيود الشركات

1 - القلعة المصرية للصناعات الحديثة شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم 

ايداع    1088 ورقم قيد  9615    مركز عام  عن انشطة ق 72 : 1- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب 

والثاث بكافة مستلزماته وتصنيع المشغولت المعدنية . 2- اعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها 

والترويج لها .  انشطة خارج ق 72 : 1- الدعايا والعلن ) حفر - طباعه - تقطيع (  2-التوريدات العمومية .

مع التزام الشركة افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم 

التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 

وكذا عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون . وذلك دون الخلل 

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

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

قد تعاونها علي تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة السماعيلية الوحدتين الصناعيتين رقم )45-46 ( عنبر رقم 10 

نموذج أ بالمجمع الصناعي

2 - السويس للسيليكات Suez Silicates LLC شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

09-05-2022 برقم ايداع    1089 ورقم قيد  9616    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع : 1- 

سيليكات الصوديوم صلبة وسائلة . 2- سيليكات البوتاسيوم صلبة وسائلة . وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

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

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

تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون .  بجهة محافظة السويس فيل رقم 7 - الملحة الجديدة

3 - العهد جروب - منطقة حرة شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    

1127 ورقم قيد  9622    مركز عام  عن تصنيع السجائر والمعسل والتبغ بكافه انواعه واشكاله . تخزين 

السجائر والسجائر الليكرونية والتبغ الخام والمعسل بكافه انواعه ومستلزماته بشرط ان ل تقوم الشركة بتخزين 

ما تقوم بتصنيعها من منتجات . تقديم خدمات تموين السفن بكافه انواعها واشكالها . تموين السفن بالجديد من 

الزيوت والشحوم الوارده من الخارج مع اللتزام بالتصدير لخارج البلد بنسبة 100% وذلك دون الخلل 

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

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

قد تعاونها علي تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون.  بجهة محافظة السويس مساحة 1250 م2 قطعه رقم 1 بلوك F بما عليها من مباني 

وانشاءات بالمنطقة الحره العامة ببورتوفيق

4 - خالد محمد احمد خليل وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    

1131 ورقم قيد  9623    مركز عام  عن 1- اقامة وتشغيل مصنع لطحن وتعبئه وتغليف البن . مع مراعاة 

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

نشاطها .  بجهة محافظة السماعيلية عزبه روض سلطان شعيب ابوصوير

5 - ع السخان للغذية وتقديم الوجبات والمشروبات شركة  رأس مالها 75,000.000 قيدت فى   

15-05-2022 برقم ايداع    1154 ورقم قيد  9624    مركز عام  عن  اقامة وتشغيل مطعم لتقديم الوجبات 

والمشروبات فيما عدا المشروبات الكحولية . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

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

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق اغراضها في مصر او في 

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

السويس رقم 14 و 15 قرية الدولفين - كيلو 66 طريق السخنة الزعفرانة
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6 - دريل تك للمقاولت والمعدات drill tec for constrution شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت 

فى   17-05-2022 برقم ايداع    1202 ورقم قيد  9629    مركز عام  عن 1- اعمال انشاء الساسات 

والطرق والكباري . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج , كما يجوز 

لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة السماعيلية 16 شارع 

الفروسية

7 - ذا فيرست للتدريب واعداد الباحثين شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم 

ايداع    1223 ورقم قيد  9632    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  1  اقامه وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنميه الموار البشرية   2  تنظيم الدورات التدريبيه في مجال اللغات  3  اقامه وتشغيل واداره المدارس 

و معاهد التعليم و انشاء الجامعات   4  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها.   5  أعمال تصميم وإنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.   6  إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات.   7  إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  8  أعمال التوصيف والتصميم 

لشبكات ونقل وتداول البيانات.   9  أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.   10  

إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  11 إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات 

المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.   12 حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة 

العمال.  13  انشاء وادار ه مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .  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 السماعيلية 13 ش فريد ندا حي الفرنج 

السلطان حسين -

8 - الغربية لمنتجات التعبئة والتغليف الورقية شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

22-05-2022 برقم ايداع    1231 ورقم قيد  9635    مركز عام  عن 1- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

مستلزمات مائدة ورقية واطباق واكواب من كرتون بالتشكيل والكياس والشنط الورقية . وذلك دون الخلل 

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

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

قد تعاونها علي تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة السماعيلية قطعة 211 - المنايف

9 - مني مصطفي احمد خبيري وشريكها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم 

ايداع    1237 ورقم قيد  9636    مركز عام  عن )أ( تربية جميع انواع الحيوانات , سواء كان ذلك لنتاج 

السللت او اللبان او التسمين او اللحوم . )ب( تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج 

السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة السماعيلية ك 

94.5 طريق اسماعيلية الصحراوي - ناحية المنايف

10 - كيان مصر للمواد الغذائية Kayan Egypt شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   

22-05-2022 برقم ايداع    1243 ورقم قيد  9639    مركز عام  عن 1-تجارة وتوزيع المواد الغذائية . 2-

التصدير . 3- التوكيلت التجارية .وتلتزم الشركة بالقيد في سجل المصدرين والوكلء التجاريين وفقا لحكام 

القوانين 118 لسنة 1975 و 120 لسنة 1982 .  4- المقاولت العمومية . 5- التوريدات العامة . وذلك دون 

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

النشطة. ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة السماعيلية الدور الول - 19 ش وادي حلفا
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15 - بست باص للنقل الجماعي للركاب والرحلت Best BUS Transport شركة  رأس مالها 

200,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    1286 ورقم قيد  9646    مركز عام  عن النقل 

البري الجماعي للركاب والرحلت . ول يتم مزواله نشاط النقل البري للركاب او البضائع ) الداخلي - الدولي ( 

والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص 

اللزمة بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي . وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

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

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

تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون .  بجهة محافظة السويس 22 حي فيصل ابراج السحاب

11 - رابحه محمد عبدالوهاب احمد ابو شنب وشريكها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

22-05-2022 برقم ايداع    1244 ورقم قيد  9640    مركز عام  عن صناعة تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت , بما تشمله من انشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات , ومراكز البيانات , انشطة التعهيد , 

وتطوير البرمجيات , والتعليم التكنولوجي . 2-تصميم وانتاج البرامج : )ا( اعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها . )ب( اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيليها والتدريب عليها . )ت( انتاج المحتوي اللكتروني بصورة 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات . )ث( ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل الالكترونية . 3-تصميم 

وانتاج معدات الحاسبات اللية : )ا( اعمال التوصيف والتحليل والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف 

انواعها .)ب( انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . 4-تصميم وتنفيذ وادارة مشروعات البنية 

الساسية للمعلومات والتصالت : )ا( اعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات . )ب( تنفيذ 

وادارة شبكات نقل وتداول البيانات .5-التصالت وخدمات النترنت . 6- المشروعات التي تستثمر في تطوير 

حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية . 7-انشاء وادارة مراكز 

التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات . 8-انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات 

المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها . 9- حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة 

العمال . 10-النشطة المتعلقة بتحويل المحتوي التقليدي من صوت وصورة وبيانات الي محتوي رقمي بما في 

ذلك رقمنة المحتوي العلمي والثقافي والفني . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي 

الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة  لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة السماعيلية بلوك 28 جمعية 

موظفي الحكومة - الشيخ زايد

12 - دريم لصناعه مستلزمات التبريد و التكييف شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

22-05-2022 برقم ايداع    1245 ورقم قيد  9641    مركز عام  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

مستلزمات التبريد والتكييف  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 السويس السلم 2 

شارع جمال عبدالناصر اعلي معرض دريم للتكييف -حي عتاقه

13 - سفنكس العالمية للتنميه العمرانيه والتوريدات العموميه والتجاره شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت 

فى   23-05-2022 برقم ايداع    1250 ورقم قيد  9642    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصه 

والمتكاملة . اعمال الخرسانة الجاهزة . تجهيز وتشييد المستشفيات والمراكز الطبية والكليات والمعاهد . توريد 

وتركيب المصاعد والتجهيزات الميكانيكية . اعمال الطرق والصرف الصحي . التجارة العامة والتوريدات 

العمومية . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

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

اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان 

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة السماعيلية مول العمر 158 

شارع التحرير والثورة وعمرو بن العاص
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14 - قذاف للطرق والنشاءات شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    

1278 ورقم قيد  9645    مركز عام  عن 1  المقاولت العامة . 2  التوريدات العمومية . 3  القيام باعمال 

النشاءات والتشطيبات ورصف وصيانه وانشاء الطرق . 4- القيام باعمال انشاء وصيانه الترع  والمصارف 

وانشاء وصيانه الكباري والجسور . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

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

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق اغراضها في مصر او في 

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

السماعيلية 3 ش عمر والتحرير

16 - ايزي ميديا ايجيبت Easy Media Egypt شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   

24-05-2022 برقم ايداع    1288 ورقم قيد  9648    مركز عام  عن الدعايا والعلن . وعلي الشركة 

الحصول علي موافقة المجالس الطبية المتخصصة .  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

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

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

محافظة السماعيلية العقار رقم 56 من المستشفي الدور الرابع علوي الوحدة رقم 4 - عرايشية مصر

17 - سوسو للحلويات SR ش ذ م م شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    

1336 ورقم قيد  9651    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجارة وبيع حلوى من العجين.  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 السويس 30 شارع احمد شوقى - حى السويس 

-

18 - الحلم للستثمار العقاري والسياحي شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم 

ايداع    1341 ورقم قيد  9652    مركز عام  عن 1- الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

, والمناطق النائية , والمناطق خارج الوادي القديم . 2- الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق 

الفندقية والقري السياحية . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج , كما يجوز 

لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة السويس 75 ش 

عبدالخالق ثروت
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فروع الشركات

1 - كى تو اس ايجيبت   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    1093 ورقم قيد   9617   فرعى  عن 

غرض الشركة : المقاولت العمومية 

   تمهيد ورصف الطرق 

   استغلل المناجم والمحاجر 

   توريدات عمومية والتصدير 

   التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا . 

   النقل البري للبضائع 

   التخليص الجمركي  تقديم خدمات واعمال نظافة للمنشات والمصانع  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 ا 

لسالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة تعديل العنوان 

- شقه 2 بالعقار رقم 21 شارع 270 المعادي الجديده - البساتين

2 - كى تو اس ايجيبت   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    1093 ورقم قيد   9617   فرعى  عن 

غرض الشركة : المقاولت العمومية 

   تمهيد ورصف الطرق 

   استغلل المناجم والمحاجر 

   توريدات عمومية والتصدير 

   التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا . 

   النقل البري للبضائع 

   التخليص الجمركي  تقديم خدمات واعمال نظافة للمنشات والمصانع  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 ا 

لسالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة السويس تعديل الفرع 

-  3 شارع الخضر ميدان ابورواي - قسم السويس

3 - اشياء للتجارة والتوزيع والتوكيلت التجارية ACHYAA   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    1096 

ورقم قيد   9618   فرعى  عن تجارة وتوزيع الجهزة الكهربائية والمنزلية واجهزة الهاتف المحمول ومستلزماته 

واكسسواراته وقطع غياره التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم 

اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

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

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

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

تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 1 - 

بالعقار رقم 20 شارع تاج الدين السبكي - ارض الجولف -
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4 - اشياء للتجارة والتوزيع والتوكيلت التجارية ACHYAA   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    1096 

ورقم قيد   9618   فرعى  عن تجارة وتوزيع الجهزة الكهربائية والمنزلية واجهزة الهاتف المحمول ومستلزماته 

واكسسواراته وقطع غياره التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم 

اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

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

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

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

تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

ادارى فرعى الدور الثالث بالعقار رقم 81 شارع السكندرية - مدينة السماعيلية

5 - ايمن سمير على وشريكة   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    1143 ورقم قيد   3601   فرعى  عن 

1  استصلح واستزراع الراضى البور والصحراوية أو احداهما ويشمل ذلك : 

 )أ( استصلح وتجهيز الراضى با لمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع.

 )ب( استزراع الراضى المستصلحة.

 ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق 

الرى الحديثة وليس الرى بطريق الغمر  )أقل من الف فدان(

 2  النتاج الحيوانى والداجنى والسمكى ويشمل ذلك :

 ) أ ( تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.

 )ب( تربية جميع انواع الدواجن و ال طيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو انتاج البيض أو 

التسمين أو اللحوم.

 3  إقامة المزارع السمكية وكذا صيد السماك.

 4  اقامة وتشغيل مزرعة لنتاج الشتلت الزراعية للفواكة والخضار ونباتات الزينة 5  تجارة و انتاج تقاوي 

الحاصلت الزراعية و علي الشركة الحصول علي التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة السماعيلية 

كوبرى سامى سعد ابو صوير - ترعة الطلمبات - ابو صوير - ابو صوير المحطة-

6 - ميزه سكان للشعه و التحاليل الطبيه المتطوره   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    1153 ورقم قيد   

8755   فرعى  عن اقامه و تشغيل مركز طبى متخصص للشعه و التحاليل الطبيه  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها 

و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية. مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي 

الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة السويس 309 الدور الثالث علوي 

بمجمع عيادات رويال بلزا كلينك بالعقار رقم 40 بابراج المحروسة

7 - شركه فاميلى جروب لتربيه البتلو   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    1159 ورقم قيد   9625   

فرعى  عن تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.

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

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 القاهرة الطريق الدائرى-كمبوند بافاريا تاون -برج12-الدور الثالث -شقه35-مكتب6 - 

البساتين -
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8 - شركه فاميلى جروب لتربيه البتلو   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    1159 ورقم قيد   9625   

فرعى  عن تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.

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

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 السماعيلية قطعة رقم )60 , 59, 119, 118( الكائنة بزمام )خارج الزمام خارج 

الحواض ( تابعة للجمعية التعاونية الزراعية بناصية والبالغ مساحتها عشرون الف فدان - طريق السماعيلية

A.M Group Misr For Import . 9 - ايه ام جروب مصر للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية

Export And Commercies Agencies    قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    1319 ورقم قيد   

8316   فرعى  عن غرض الشركة هو : 1  إقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المقرمشات المملحة والغير المملحة ) 

منتفخات الذرة   منتجات البلت ( والبسكويت بانواعه والبطاطس المقلية والبصل والثوم المجفف 2  التصنيع لدى 

الغير لكافه المنتجات الغذائية 3  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية 4  التجارة العامه والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا 5  التعبئه والتغليف المواد الغذائيه وتلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون 

رقم 121 لسنه 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشىء تاسيس الشركه اى 

حق فى مزاوله غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها أو التى قد  تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

التنفيذيه  بجهة محافظة القليوبية تعديل العنوان : المبنى الدارى المقام على قطعة الرض رقم ) 5 ب  ( بلوك 

13026 من خريطة تقسيم المنطقة الصناعية الولى 13026 - مدينة العبور -

A.M Group Misr For Import . 10 - ايه ام جروب مصر للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية

Export And Commercies Agencies    قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    1319 ورقم قيد   

8316   فرعى  عن غرض الشركة هو : 1  إقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المقرمشات المملحة والغير المملحة ) 

منتفخات الذرة   منتجات البلت ( والبسكويت بانواعه والبطاطس المقلية والبصل والثوم المجفف 2  التصنيع لدى 

الغير لكافه المنتجات الغذائية 3  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية 4  التجارة العامه والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا 5  التعبئه والتغليف المواد الغذائيه وتلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون 

رقم 121 لسنه 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشىء تاسيس الشركه اى 

حق فى مزاوله غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها أو التى قد  تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

التنفيذيه  بجهة محافظة السماعيلية افتتاح فرع : قطعة الرض بالكيلو 70 جنوب طريق مصر السماعيلية 

الصحراوى - التل الكبير

11 - شرشال للصناعات الحديثه ش م م   قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    1350 ورقم قيد   9654   

فرعى  عن 1  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللدائن المصمغه } شمغ وصمغ {2  تصنيع الخراطيم البلستيك 

ونقطات الرى  3  تصنيع الزراير ومستلزمات الملبس الجاهززه والديكورات والكسسوارات المصنعه من 

البلستيك 4  تصنيع زجاجات المياه 5   انتاج وتجميع الفوانيس ولعب الطفال المصنعه من البلستيك  بجهة 

محافظة السماعيلية المنقطه الصناعيه مجمع الصناعات الصغيره عنابر وزاره الصناعه
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12 - شرشال للصناعات الحديثه ش م م   قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    1350 ورقم قيد   9654   

فرعى  عن 1  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللدائن المصمغه } شمغ وصمغ {2  تصنيع الخراطيم البلستيك 

ونقطات الرى  3  تصنيع الزراير ومستلزمات الملبس الجاهززه والديكورات والكسسوارات المصنعه من 

البلستيك 4  تصنيع زجاجات المياه 5   انتاج وتجميع الفوانيس ولعب الطفال المصنعه من البلستيك  بجهة 

محافظة السماعيلية وحدات ارقام )152, 159( عنبر رقم )19( نموذج )أ( بمجمع الصناعات الصغيرة

 محو - شطب

1 - فرست مان للملبس الجاهزه و الرياضيه لصاحبها )السيد محمد محمد السعيد منيسي(  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   8516 قيد فى 11-07-2019 برقم ايداع  1252 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل 

اعتزال التجاره نهائيا

2 - فيتو لمستحضرات التجميل لصاحبها عبد النبى إبراهيم محمد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   6943 قيد فى 

21-02-2017 برقم ايداع  388 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

رأس المال

1 - الروان لتربيه المواشى لصاحبها // دسوقى محمد محمود حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   9417 قيد فى 

22-11-2021 برقم ايداع   2070 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

800,000.000

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

تاجر فرد سبق قيده برقم   7254 قيد فى 24-08-2017 برقم ايداع   1689 فى تاريخ  19-05-2022   تم 

تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000
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العناوين 

1 - الحسان للصناعات الكهربائيه لصاحبها عبد الحميد حسن محمد محمد حسنين القاضي تاجر فرد سبق قيده 

برقم    7553 قيد فى 28-12-2017 برقم ايداع    2697 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السماعيلية تعديل عنوان المركز الرئيسى الى // المركز الرئيسى للمنشاه وموقع ممارسه نشاط  

الوحدتين رقم 41 و رقم  47  عنبر4 نموزج ب بمجمع الصناعات الصغيره -

2 - الحسان للصناعات الكهربائيه لصاحبها عبد الحميد حسن محمد محمد حسنين القاضي تاجر فرد سبق قيده 

برقم    7553 قيد فى 28-12-2017 برقم ايداع    2697 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السماعيلية الغاء الفرع الكائن فى )موقع ممارسه نشاط بالعنوان / الوحدتين رقم 41 و رقم  47  

عنبر4 نموزج ب بمجمع الصناعات الصغيره -9

3 - الحسان للصناعات الكهربائيه لصاحبها عبد الحميد حسن محمد محمد حسنين القاضي تاجر فرد سبق قيده 

برقم    7553 قيد فى 08-05-2018 برقم ايداع    1000002 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السماعيلية الغاء الفرع الكائن فى )موقع ممارسه نشاط بالعنوان / الوحدتين رقم 41 و رقم  47  

عنبر4 نموزج ب بمجمع الصناعات الصغيره -9

4 - كاربت للغزل و النسيج لصاحبها محمود محمد محمد شحاته جامع تاجر فرد سبق قيده برقم    7051 قيد فى 

13-03-2017 برقم ايداع    607 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

المركز الرئيسى للمنشاه وموقع ممارسه النشاط : القطعه رقم 294 نموذج ج بالمنطقه الجنوبيه 6 مليون م2 مجمع 

3 بمساحه 2700م2 )) وبذلك ينقل القيد الى مكتب سجل استثمار العاشر من رمضان ((

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

تاجر فرد سبق قيده برقم    7254 قيد فى 24-08-2017 برقم ايداع    1689 وفى تاريخ  19-05-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الفرع الكائن فى )) فرع اداري -هنجر بشونه الطحاويه - الطحاويه - 

بلبيس - ((

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

تاجر فرد سبق قيده برقم    7254 قيد فى 24-08-2017 برقم ايداع    1689 وفى تاريخ  19-05-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية موقع ممارسه النشاط )) مساحه 200م2 الطحاويه ((

7 - اشلي ASHLEE 2 2  لصاحبتها اميمة عبدالحميد السيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    9408 قيد فى 

16-11-2021 برقم ايداع    2026 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية 

ورشه رقم 302 - منطقة الورش الحرفية - مدينة المستقبل

8 - عالم القمة للكمبيوتر لصاحبها احمد محمد محمود مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    3627 قيد فى 

05-07-2010 برقم ايداع    1479 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

القطعه رقم 136 _ نموذج ج _ المنطقه الجنوبيه 6 مليون م2
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النشاط

1 - نيو ماسترز لصاحبها / وئام محمد ابراهيم احمد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  8006 قيد فى 

16-08-2018 برقم ايداع    1759وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  النشطه داخل ق 72   

انشاء و اداره و تشغيل مدارس و معاهد التعليم الفني   انشاء و اداره مراكز التدريب لعداد الباحثين و مراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات   اداره المحتوي و قواعد البيانات و التدريب عليها    اعمال تصميم و انتاج البرامج و 

التطبيقات و انشاء قواعد البيانات و نظم المعلومات اللكترونية و تشغيلها و التدريب عليها . انتاج المحتوي 

الليكتروني بصورة المختلفه من صوت و صوره و بيانات . النشطه خارج 72 . التسويق العام و التسويق 

العقاري . التسويق الليكتروني   حاضنات العمال التكنولوجيه و دعم رياده العمال . اقامه و اداره و تشغيل 

الحضانات و دور الطفال .  مع التزام المنشأة افراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون 

الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة به الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017 وكذا عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون. 

مع مراعاه احكام القوانين و القواعد و القرارات السارية و علي المنشاه الحصول علي كافة التراخيص اللزمة 

لنشاطها

2 - الحمد لتصنيع المطابخ والثاث لصاحبها )محمود عبد المولي يوسف محجوب( تاجر فرد سبق قيده برقم  

8371 قيد فى 26-03-2019 برقم ايداع    628وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اقامه و 

تشغيل مصنع لتصنيع المطابخ والثاث, مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركة 

الحصول علي كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها.

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   8006 وتم ايداعه بتاريخ   

16-08-2018  برقم ايداع 1,759.000 الى : نيو ماسترز لصاحبها / وئام محمد ابراهيم احمد النجار

2 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   9408 وتم ايداعه بتاريخ   

16-11-2021  برقم ايداع 2,026.000 الى : اشلي ASHLEE 2 2  لصاحبتها اميمة عبدالحميد السيد 

ابراهيم

3 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   8371 وتم ايداعه بتاريخ   

26-03-2019  برقم ايداع 628.000 الى : الحمد لتصنيع المطابخ والثاث لصاحبها )محمود عبد المولي 

يوسف محجوب(

الشخاص
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تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - لين وين سوبر ماركت Lin wen super market   شركة سبق قيدها برقم    8541 قيدت فى 

24-07-2019 برقم ايداع   1334 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين السيد/ شياونان جانغ XIAONAN ZHANG مصفي قانوني للشركة علي ان تكون مدة التصفية 

سنتين من تاريخ التاشير بالسجل التجاري .

2 - مدحت محمد عبد العظيم و طارق ابراهيم عبد الحميد و شريكيهما   شركة سبق قيدها برقم    100 قيدت فى 

18-04-2005 برقم ايداع   137 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت 

التصفيه وتعين كل من // محمد محمود محمد عبدالفتاح , والسيد // محمد جلل محمود السيد مصفيا قانونيا 

للشركه على ان تكون مده التصفيه فى خلل 12 شهر من تاريخ التاشير بالسجل التجارى

3 - 6 فيجن VISION 6  )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    5706 قيدت فى 20-02-2014 برقم ايداع   

239 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

4 - 6 فجين   شركة سبق قيدها برقم    5706 قيدت فى 22-12-2019 برقم ايداع   2769 وفى تاريخ  

23-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

5 - دولوميتا للتعدين   شركة سبق قيدها برقم    4747 قيدت فى 22-05-2012 برقم ايداع   931 وفى تاريخ  

24-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ ابراهيم عبدالعال السيد 

مصفي قانوني للشركة علي ان تكون مدة التصفية ستة اشهر من تاريخ التاشير بالسجل التجاري .

6 - الحصاد للتنمية الزراعية   شركة سبق قيدها برقم    6537 قيدت فى 04-04-2016 برقم ايداع   562 وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ ايهاب حنيدق محمد 

السيد مصفي قانوني للشركة علي ان تكون مدة التصفية سنتين تبدا من تاريخ التاشير بالسجل التجاري .

7 - الشركة السعودية المصرية لصناعة الفلتر   شركة سبق قيدها برقم    4172 قيدت فى 16-06-2011 برقم 

ايداع   909 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ 

انور جابر مسعود قاسم مصفي للشركة علي ان تكون مدة التصفية سنة تبدا من تاريخ التاشير بالسجل التجاري 

علي ان تكون مهام المصفي كما يلي : 1- يكون له حق الدارة والتوقيع عن الشركة ولدي البنوك حق

8 - السادس من اكتوبر للمشروعات الزراعية ش م م   شركة سبق قيدها برقم    21977 قيدت فى 

09-01-2007 برقم ايداع   235 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع لتحويله 

لمركز رئيسى
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رأس المال

1 - ايمن سمير على وشركاة شركة سبق قيدها برقم     3601 قيدت فى 20-06-2010 برقم ايداع    1335وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

2 - تعديل السم التجارى الى : السيد عبد الحق عبد العال عبد اللطيف و شريكه شركة سبق قيدها برقم     833 

قيدت فى 11-04-2006 برقم ايداع    345وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

300,000.000

3 - حسن حسن جمعة وشركاه لتصنيع الملبس الجاهزة 00 السمه التجاريه للشركه: EXPRESS شركة سبق 

قيدها برقم     101572 قيدت فى 08-06-2004 برقم ايداع    3303وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل 

رأس المال رأس مالها  300,000.000

4 - محمد علي عباس صالح البطوط وشريكه شركة سبق قيدها برقم     2100 قيدت فى 21-02-2008 برقم 

ايداع    284وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  600,000.000

5 - منه ا عبدالعزيز محمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم     8701 قيدت فى 15-12-2019 برقم ايداع    

2721وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  14,000,000.000

6 - وائل أحمد محمد عبد القادر خليفه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     3169 قيدت فى 01-12-2009 برقم 

ايداع    1691وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

7 - محمد درويش محمد عبده وشريكته شركة سبق قيدها برقم     6887 قيدت فى 06-02-2017 برقم ايداع    

253وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

Page 15 of 46 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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العناوين

1 - شركة ايتاب نوفل ايجيبت فوياج للسياحه شركة سبق قيدها برقم     3609 قيدت فى 24-06-2010 برقم 

ايداع    1380وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء منتجع طابا هايتس 

المنطقة الواقعه في )Q1-3 /  10( طابا , جنوب سيناء

2 - مرسيليا بيتش للستثمار السياحى ش.م.م قانون 8لسنه 1997 شركة سبق قيدها برقم     9619 قيدت فى 

11-05-2022 برقم ايداع    1000001وفى 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 -

3 - ايمن سمير على وشركاة شركة سبق قيدها برقم     3601 قيدت فى 20-06-2010 برقم ايداع    1335

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية كوبرى سامى سعد ابو صوير - ترعة 

الطلمبات - ابو صوير - ابو صوير المحطة-

4 - ايمن سمير على وشركاة شركة سبق قيدها برقم     3601 قيدت فى 20-06-2010 برقم ايداع    1335

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية 103 ج الدور المسحور - ارض 

المزادات - الطريق الدائري

5 - ميزه سكان للشعه و التحاليل الطبيه المتطوره شركة سبق قيدها برقم     8755 قيدت فى 2020-01-26 

برقم ايداع    162وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس 309 الدور الثالث 

علوي بمجمع عيادات رويال بلزا كلينك بالعقار رقم 40 بابراج المحروسة

6 - دروبينا ستورز لتجاره الدوات المنزليه Drobina stores شركة سبق قيدها برقم     8851 قيدت فى 

01-07-2020 برقم ايداع    866وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

توضيح عنوان الفرع الكائن بالعنون / الدور الرضي  والول علي  يمين الصاعد من العقار رقم 33 بلوك 51 

المنطقة السادسة - مدينة نصر -القاهره . ليصبح / شارع مكرم عبيد عقار 34 بلوك51 المنطقه السادسه - مدينه 

نصر -

Pharmatube Egypt for metal and plastic  7 - فارماتيوب مصر للصناعات المعدنيه والبلستيكيه

industries شركة سبق قيدها برقم     4332 قيدت فى 28-11-2004 برقم ايداع    1326وفى تاريخ  

17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الموقع فى القطعه 78, 79 ومتخللتها بالمنطقه 6 )أ(

8 - مصر الوطنية للصلب " عتاقة " بنظام الستثمار الداخلى شركة مساهمة مصرية شركة سبق قيدها برقم     

33018 قيدت فى 31-05-1998 برقم ايداع    1614وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السويس تعديل العنوان الى : القطعة رقم 1 توسعات المنطقة الصناعية عتاقة

9 - شركة النمر لوصلت البلستيك مرزوق محمد شحادة النمر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     33571 قيدت 

فى 28-08-2002 برقم ايداع    2675وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السماعيلية وحدات 39-45 عنبر 4 نموذج ب بالمنطقة الصناعية - مجمع الصناعات الصغيرة

10 - شركة النمر لوصلت البلستيك مرزوق محمد شحادة النمر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     33571 

قيدت فى 28-08-2002 برقم ايداع    2675وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السماعيلية الغاء الفرع الكائن بالعنوان :  1 ش الجمهورية عرايشة مصر

11 - النمر لوصلت البلستيك فاطمة يس حسن وشريكيها شركة سبق قيدها برقم     33571 قيدت فى 

28-08-2002 برقم ايداع    1000001وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السماعيلية الغاء الفرع الكائن بالعنوان :  1 ش الجمهورية عرايشة مصر
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12 - الشركه المتحده للتوكيلت الملحيه )يونايتد مارين ايجيبت ( شركة سبق قيدها برقم     4720 قيدت فى 

14-02-2000 برقم ايداع    809وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء الفرع الكائن بالعنوان : الدور الرضى والبدروم بالعقار الكائن 22 ش بنى العباسى

13 - الشركه المتحده للتوكيلت الملحيه )يونايتد مارين ايجيبت ( شركة سبق قيدها برقم     4720 قيدت فى 

14-02-2000 برقم ايداع    809وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

افتتاح فرع للشركه بالعنوان الكائن فى // الدور الخامس بذات العقار رقم 22 شارع بنى العباسى

14 - 6 فجين شركة سبق قيدها برقم     5706 قيدت فى 22-12-2019 برقم ايداع    2769وفى تاريخ  

23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية الغاء الفرع الكائن بالعنوان /محل رقم 2 بالعقار 

رقم 28 بلوك 1 ارض الجمعيات -

15 - 6 فيجن VISION 6  )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     5706 قيدت فى 20-02-2014 برقم ايداع    

239وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية الغاء العنوان :384 شارع الحرم 

- حى السرة - الرسال

16 - 6 فيجن VISION 6  )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     5706 قيدت فى 20-02-2014 برقم ايداع    

239وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية الغاء  الفرع بالعنوان /محل رقم 

2 بالعقار رقم 28 بلوك 1 ارض الجمعيات -

17 - قذاف للطرق والنشاءات شركة سبق قيدها برقم     9645 قيدت فى 24-05-2022 برقم ايداع    1278

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية فرع ادارى : 30 شارع السنترال الجديد 

عماره ال حموده

18 - صنى ماجد و جورج فوزى وهبه حبشى )شركة تضامن ( شركة سبق قيدها برقم     356 قيدت فى 

20-03-1993 برقم ايداع    100وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مجمع 

جرين لند للصناعات 1-الوحدات ارقام ) 509, 510, 511, 512, 513 , 514 (,2- الوحدات ارقام ) 401, 

A2,A1 402, 403, 404, 405, 406( 3- الوحده رقم )515( مجمع جرين لند المنطقه الصناعيه الثالثه

19 - أى اف جى للتجارة شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     1705 قيدت فى 2007-07-16 

برقم ايداع    1066وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  للشركة 

بالعنوان : 14ش الدكتور / محمد حسن الجمل

20 - السمر لتصنيع الملبس الجاهزة طاهر محمد طاهر السمر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     33765 

قيدت فى 09-04-1997 برقم ايداع    1249وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

بورسعيد تعديل عنوان المركز الرئيسي ليصبح / قطع الرض ارقام 19 و 20 و 21 و 22 و23 - المنطقة 

الصناعية - الحوض السمكى -

21 - السمر لتصنيع الملبس الجاهزة طاهر محمد طاهر السمر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     33765 

قيدت فى 09-04-1997 برقم ايداع    1249وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

بورسعيد تعديل عنوان المركز الرئيسي ليصبح / قطع الرض ارقام 19 و 20 و 21 و 22 و23 - المنطقة 

الصناعية - الحوض السمكى - و بذلك يتم غلق الفرع

22 - السمر لتصنيع الملبس الجاهزة طاهر محمد طاهر السمر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     33765 

قيدت فى 09-04-1997 برقم ايداع    1249وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح فرع للشركة الكائن بالدور الرضي بالعقار رقم 6025 شارع مدرسة البارون امام بنزينه طاقة 

عمارة الصفوة

23 - السمر لتصنيع الملبس الجاهزة طاهر محمد طاهر السمر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     33765 

قيدت فى 09-04-1997 برقم ايداع    1249وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح فرع للشركة الكائن بالدور الرضي بالعقار رقم 3045 المجاورة الثالثة بشارع كارفور المعادي 

خلف بنزينه السمارات - قسم المقطم
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24 - السمر لتصنيع الملبس الجاهزة طاهر محمد طاهر السمر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     33765 

قيدت فى 09-04-1997 برقم ايداع    1249وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الشرقية افتتاح فرع انتاجي : المصنع الكائن علي قطعة الرض الصناعية رقم 313 بالمنطقة الصناعية جنوب 

غرب 6 أ

25 - السادس من اكتوبر للمشروعات الزراعية ش م م شركة سبق قيدها برقم     21977 قيدت فى 

09-01-2007 برقم ايداع    235وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء 

الفرع )) مقر ادارى بميدان اسوان - الدور الول - المهندسين ((

26 - السادس من اكتوبر للمشروعات الزراعية )ش0م0م( شركة سبق قيدها برقم     31548 قيدت فى 

26-08-2001 برقم ايداع    1765وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء 

المقر ادارى بميدان اسوان - الدور الول - المهندسين - لتحويله لمركز رئيسي-

27 - السادس من اكتوبر للمشروعات الزراعية )ش0م0م( شركة سبق قيدها برقم     31548 قيدت فى 

26-08-2001 برقم ايداع    1765وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الشقة 

رقم 2 بالطابق الول بالعقار رقم 1 شارع ميدان أسوان - المهندسين - وبذلك يتم نقل القيد من مكتب سجل تجاري 

استثمار السماعيليه

28 - دمج شركة ابكوت للفنادق في شركة ابكوت للتنمية و السياحة ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     1453 

قيدت فى 18-09-1996 برقم ايداع    310وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة 273 شارع  جسر السويس- وبذلك يتم نقل القيد من مكتب استثمار السماعيليه
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النشاط

1 - مصر الوطنية للصلب " عتاقة " بنظام الستثمار الداخلى شركة مساهمة مصرية شركة سبق قيدها برقم     

33018 قيدت فى 31-05-1998 برقم ايداع    1614 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

تعديل النشاط الى : درفلة وتشكيل حديد التسليح وكبس وتقطيع الخرده

2 - ايمن سمير على وشركاة شركة سبق قيدها برقم     3601 قيدت فى 20-06-2010 برقم ايداع    1335 

وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1  استصلح واستزراع الراضى البور والصحراوية أو 

احداهما ويشمل ذلك :   )أ( استصلح وتجهيز الراضى با لمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع.  )ب( 

استزراع الراضى المستصلحة.  ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع وأن تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى بطريق الغمر  )أقل من الف فدان(  2  النتاج الحيوانى 

والداجنى والسمكى ويشمل ذلك :  ) أ ( تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو 

التسمين أو اللحوم.  )ب( تربية جميع انواع الدواجن و الطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو انتاج 

البيض أو التسمين أو اللحوم.  3  إقامة المزارع السمكية وكذا صيد السماك.  4  اقامة وتشغيل مزرعة لنتاج 

الشتلت الزراعية للفواكة والخضار ونباتات الزينة 5  تجارة و انتاج تقاوي الحاصلت الزراعية . 6 ادارة 

المشروعات والستشارات الزراعية . 7-التصدير وتلتزم الشركة بالقيد في سجل المصدرين وفقا لحكام القانون 

رقم 118 لسنة 1975 . وعلي الشركة افراد حسابات مستقلة لكل نشاط علي حدة . مع مراعاه احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية و علي الشركة الحصول علي التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .

3 - ايمن سمير على وشركاة شركة سبق قيدها برقم     3601 قيدت فى 20-06-2010 برقم ايداع    1335 

وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1  استصلح واستزراع الراضى البور والصحراوية أو 

احداهما ويشمل ذلك :   )أ( استصلح وتجهيز الراضى با لمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع.  )ب( 

استزراع الراضى المستصلحة.  ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع وأن تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى بطريق الغمر  )أقل من الف فدان(  2  النتاج الحيوانى 

والداجنى والسمكى ويشمل ذلك :  ) أ ( تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو 

التسمين أو اللحوم.  )ب( تربية جميع انواع الدواجن و الطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو انتاج 

البيض أو التسمين أو اللحوم.  3  إقامة المزارع السمكية وكذا صيد السماك.  4  اقامة وتشغيل مزرعة لنتاج 

الشتلت الزراعية للفواكة والخضار ونباتات الزينة 5  تجارة و انتاج تقاوي الحاصلت الزراعية . 6 ادارة 

المشروعات والستشارات الزراعية . 7-التصدير وتلتزم الشركة بالقيد في سجل المصدرين وفقا لحكام القانون 

رقم 118 لسنة 1975 . وعلي الشركة افراد حسابات مستقلة لكل نشاط علي حدة . مع مراعاه احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية و علي الشركة الحصول علي التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .

9 - دمج شركة ابكوت للفنادق في شركة ابكوت للتنمية و السياحة ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     1453 قيدت 

فى 18-09-1996 برقم ايداع    310 وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح :  إقامة وتشغيل 

التي:  أ . قرية سياحية مستوى ) 5 ( نجوم بطانة إيوائية  440 غرفة فندقية وجناح بالضافة إلى الخدمات 

المكملة والمتمثلة في مطاعم وكافتيريات وحمام سباحة وملعب رياضية ونادي صحي ونادى غوص ومارينا 

وألعاب مائية ووحدة تحلية ووحدة صرف صحي ووحدة توليد كهرباء ومحلت تجارية وذلك على قطعة أرض 

فندق سياحي ل يقل مستواه عن ثلثة نجوم على  مساحتها 144205م2 بوادي المالحة وإقامة سكن للعاملين .   ب .

مساحة بنائبة18000متر مربع من قطعة الرض البالغ مساحتها 101580.571 م 2 بوادي طوبيا   ساحل خليج 

العقبة وبطاقة إيوائية 50 غرفة والخدمات المكملة مطاعم وكافتيريات وحمامات سباحة وملعب وحدائق وحمامات 

ساونا )جاكوزي ( وإقامة سكن للعاملين .
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4 - السماعيلية الجديدة للتطوير و التنمية العمرانية شركة سبق قيدها برقم     3679 قيدت فى 2010-07-20 

برقم ايداع    1628 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  1.تخطيط 

وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات.  2.القيام بأعمال البنية الساسية من مياه الشرب 

وصرف صحي وكهرباء وطرق وإتصالت والجراجات المتعددة الطوابق وعدادات تنظيم إنتظار السيارات.  3.

السكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لغراض السكن غير الداري بشرط أل يقل عدد الوحدات عن خمسين.  

4.النقل الجماعي.  5.إقامة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمنه من أنشطة داخلية علجية أو 

طبية ويشترط لتمتع هذه المستشفيات والمراكز بضمانات وحوافز الستثمار أن تقدم 10% بالمجان سنويا  من عدد 

السرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى ومن الحالت التي يتم تقديم الخدمات الطبية أو العلجية لها بالنسبة للمركز 

وذلك خلل مدة العفاء الضريبي.  6.النقل المبرد للبضائع والثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية 

والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلل ويشمل ذلك :  oالنقل المبرد أو المجمد 

للبضائع , والثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها 

أو تجميدها .  oمحطات تشغيل وتداول الحاويات .  oصوامع حفظ وتخزين الغلل .  ويشمل ما ذكر أعمال 

الشحن والتفريغ اللزمة لمباشرة النشاط .  7.إقامة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية والترفيهية وقاعات 

المؤتمرات.  8.الخدمات التعليمية وإقامة وتشغيل وإدارة المدارس والمعاهد التعليمية وذلك فيما ل يتجاوز التعليم 

الثانوي.  9.الستثمار العقاري والقيام بأعمال وأنشطة المقاولت العمومية.  10.إدارة وتشغيل وصيانة 

المشروعات الصناعية والخدمية والعقارية.  11.إنشاء وإدارة وتشغيل المراكز اللوجستية ومناطق للصناعات 

الخفيفة والتكميلية وإنشاء وتجهيز وإدارة وتأجير المخازن بجميع أنواعها وأشكالها )مسقوفة/غير مسقوفة/مخازن 

تبريد( وتخزين البضائع وشحنها.  12.إنشاء وإدارة وتشغيل المواني الجافة وتأجير مساحات تخزينية ومكاتب 

إدارية ومحلت بالضافة إلى أعمال الشحن والتفريغ وإعادة التصدير.  13.استصلح واستزراع الراضى البور 

o  . استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراعo  : أو الصحراوية ومنه

استزراع الراضي المستصلحة .  ويشترط فى الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر .   14.تربية جميع أنواع 

الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  وعلى الشركة 

إفراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حدة . ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب او البضائع ) الداخلي - 

الدولي ( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج 

التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي .  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 التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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5 - السماعيلية الجديدة للتطوير و التنمية العمرانية شركة سبق قيدها برقم     3679 قيدت فى 2010-07-20 

برقم ايداع    1628 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  1.تخطيط 

وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات.  2.القيام بأعمال البنية الساسية من مياه الشرب 

وصرف صحي وكهرباء وطرق وإتصالت والجراجات المتعددة الطوابق وعدادات تنظيم إنتظار السيارات.  3.

السكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لغراض السكن غير الداري بشرط أل يقل عدد الوحدات عن خمسين.  

4.النقل الجماعي.  5.إقامة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمنه من أنشطة داخلية علجية أو 

طبية ويشترط لتمتع هذه المستشفيات والمراكز بضمانات وحوافز الستثمار أن تقدم 10% بالمجان سنويا  من عدد 

السرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى ومن الحالت التي يتم تقديم الخدمات الطبية أو العلجية لها بالنسبة للمركز 

وذلك خلل مدة العفاء الضريبي.  6.النقل المبرد للبضائع والثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية 

والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلل ويشمل ذلك :  oالنقل المبرد أو المجمد 

للبضائع , والثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها 

أو تجميدها .  oمحطات تشغيل وتداول الحاويات .  oصوامع حفظ وتخزين الغلل .  ويشمل ما ذكر أعمال 

الشحن والتفريغ اللزمة لمباشرة النشاط .  7.إقامة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية والترفيهية وقاعات 

المؤتمرات.  8.الخدمات التعليمية وإقامة وتشغيل وإدارة المدارس والمعاهد التعليمية وذلك فيما ل يتجاوز التعليم 

الثانوي.  9.الستثمار العقاري والقيام بأعمال وأنشطة المقاولت العمومية.  10.إدارة وتشغيل وصيانة 

المشروعات الصناعية والخدمية والعقارية.  11.إنشاء وإدارة وتشغيل المراكز اللوجستية ومناطق للصناعات 

الخفيفة والتكميلية وإنشاء وتجهيز وإدارة وتأجير المخازن بجميع أنواعها وأشكالها )مسقوفة/غير مسقوفة/مخازن 

تبريد( وتخزين البضائع وشحنها.  12.إنشاء وإدارة وتشغيل المواني الجافة وتأجير مساحات تخزينية ومكاتب 

إدارية ومحلت بالضافة إلى أعمال الشحن والتفريغ وإعادة التصدير.  13.استصلح واستزراع الراضى البور 

o  . استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراعo  : أو الصحراوية ومنه

استزراع الراضي المستصلحة .  ويشترط فى الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر .   14.تربية جميع أنواع 

الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  وعلى الشركة 

إفراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حدة . ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب او البضائع ) الداخلي - 

الدولي ( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج 

التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي .  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 التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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6 - انليميتيد جروب للتصدير unlimited group for export شركة سبق قيدها برقم     9240 قيدت فى 

01-08-2021 برقم ايداع    1269 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح لتصدير_ التوكيلت 

التجارية_تقديم الخدمات اللوجستية_التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا_التوريدات العمومية_شحن البضائع 

بكافة انواعها و التفريغ والتخليص الجمركي_المقاولت العامة_استصلح الراضى_التسويق_إستصلح وتجهيز 

الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع وإستزراع الراضى المستصلحة )في حدود الف فدان 

ويشرط في هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح واستزراع وان تستخدم طرق الرى 

الحديثة وليس الرى بطرق الغمر(_تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات 

القانونية و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق 

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

ولئحته التنفيذية(_الوساطة التجارية_البيع بالعمولة_تجارة مواد البناء والسمنت والخشاب والكرتون_تجارة 

السيارات عدا الليموزين وتجارة قطع غيار السيارات بكافة انواعها ومستلزماتها و زيوت السيارات والطارات 

والبطاريات_اقامة وتشغيل وادارة المغاسل اللية والكى بالبخار )الدراى كلين(_اقامة وتشغيل وادارة المطاعم و 

الكافيهات )الثابتة(_ واقامه وتنظيم الحفلت واداره دور المناسبات وتلتزم الشركة باحكام قانون رقم 120 لسنة 

1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ 

تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المتخصصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار  التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة.

7 - السمر لتصنيع الملبس الجاهزة طاهر محمد طاهر السمر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     33765 قيدت 

فى 09-04-1997 برقم ايداع    1249 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح -إنتاج الملبس 

الجاهزة وفرم وتنسيل فضلت القماش ولف وتغليف الخيوط وإنتاج المفروشات المنزلية والفندقية والتطريز 

وتصنيع وإنتاج الجوارب بجميع أنواعها وصناعة النسيج الدائري وغسيل ومعالجة وصباغة الجينز وجميع القمشة 

المنسوجة بالكيماويات والصباغ وتصنيع غزل ونسيج دائرى ومستطيل وتصنيع وبريات وفوط وإنتاج وتصنيع 

سجاد صلة وإنتاج وتصنيع ملبس جاهزة حريمي وبناتي واطفال بجميع أنواعها ومستلزماتها وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لممارسة نشاطها .

8 - السادس من اكتوبر للمشروعات الزراعية )ش0م0م( شركة سبق قيدها برقم     31548 قيدت فى 

26-08-2001 برقم ايداع    1765 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح إقامة مجمع زراعي 

استصلح واستزراع المساحة التي لم يتم استصلحها من الراضي التي ستخصص  صناعي يهدف إلى :-  1-

تنمية الثروة الحيوانية والداجنة لنتاج البيض واللحوم واللبان وتصنيع كافة منتجاتها  للمشروع بالصالحية.  2-

وتعبئتها.  3- فرز وتدريج وتعبئة المنتجات الزراعية والخضروات والفاكهة وكذلك تصنيعها سواء المنتجة 

بمعرفة المشروع أو الغير.  4- إقامة المجازر اللية ومصانع العلف ومخازن التبريد والتجميد.  5- الحق 

في تجهيز المرافق الساسية اللزمة للمشروع كمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه والصرف الصحي وغيرها 

إقامة مخبز آلي لخدمة العاملين بالشركة )وهو مخبز  من المرافق الساسية.  6- إنتاج التقاوي والشتلت.  7-

سياحي 72% مدعم لنتاج الخبز السياحي بسعر عشرة قروش للرغيف من داخل حصة المحافظة للمخبز التابع 

إقامة مزارع سمكية لتربية جميع أنواع السماك  لشركة السادس من أكتوبر للمشروعات الزراعية(.  8-

تأجير أراضي الشركة للفراد والشركات بغرض  والقشريات سواء كان لنتاج السللت أو التفريخ أو التسمين.  9-

استصلحها وزراعتها وجنى محاصيلها وبيع وتسويق المحاصيل.  10- استيراد وتوريد كافة المستلزمات 

الزراعية اللزمة للنشاط الزراعي )تقاوي - أسمدة - مبيدات - آلت زراعية ... (.  11- تصدير كافة المنتجات 

الزراعية والغذائية المنتجة داخل الشركة وخارجها واستيراد عجول وعجلت عشار لغرض إنتاج السللت 

واللبان والتسمين واللحوم.  12- إقامة المنافذ والمراكز التجارية لتسويق كافة المنتجات الزراعية والغذائية 

والحيوانية والداجنة المنتجة بمعرفة الشركة أو الغير داخل أراضي الشركة أو خارجها.  13- إقامة ورش 

ومراكز صيانة لصيانة السيارات واللت الزراعية المملوكة للشركة.  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 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
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الكيان القانونى

1 - تعديل السم التجارى الى : السيد عبد الحق عبد العال عبد اللطيف و شريكه شركة سبق قيدها برقم     833 

قيدت فى 11-04-2006 برقم ايداع    345 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية 

بسيطة

2 - حسن حسن جمعة وشركاه لتصنيع الملبس الجاهزة 00 السمه التجاريه للشركه: EXPRESS شركة سبق 

قيدها برقم     101572 قيدت فى 08-06-2004 برقم ايداع    3303 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :09-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 7926   وتم 

) Oreco Egypt( ايداعه بتاريخ 31-07-2018 برقم ايداع    1576 الى   اوريكو ايجيبت للتجاره العامة

2 -  فى تاريج :09-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9614   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-05-2022 برقم ايداع    1086 الى   الهلل جروب للمستلزمات الطبية

3 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9618   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-05-2022 برقم ايداع    1104 الى   اشياء للتجارة والتوزيع والتوكيلت التجارية 

ACHYAA

4 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9618   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-05-2022 برقم ايداع    1107 الى   اشياء للتجارة والتوزيع والتوكيلت التجارية 

ACHYAA

5 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9618   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-05-2022 برقم ايداع    1101 الى   اشياء للتجارة والتوزيع والتوكيلت التجارية 

ACHYAA

6 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9619   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-05-2022 برقم ايداع    1000001 الى   مرسيليا بيتش للستثمار السياحى ش.م.م قانون 8

لسنه 1997

7 -  فى تاريج :12-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9299   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-09-2021 برقم ايداع    1532 الى   حمدي مصطفي و وائل فوزي

8 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4332   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-11-2004 برقم ايداع    1326 الى   فارماتيوب مصر للصناعات المعدنيه والبلستيكيه 

Pharmatube Egypt for metal and plastic industries

9 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9628   وتم 

KAYODE FEMI  ايداعه بتاريخ 17-05-2022 برقم ايداع    1198 الى   كايود فيمى اوموتوسو

OMOTOSO وشريكه

10 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9634   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-05-2022 برقم ايداع    1229 الى   المهندس يوتن للدهانات والبويات الصناعية والبحرية 

يوتن مصر

11 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2100   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-02-2008 برقم ايداع    284 الى   محمد علي عباس صالح البطوط وشريكه

12 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8547   وتم 

F.B.A  ايداعه بتاريخ 28-07-2019 برقم ايداع    1362 الى   اف بي ايه فاني باني للستشارات والتدريبات

Funny bunny

13 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8701   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-12-2019 برقم ايداع    2721 الى   منه ا عبدالعزيز محمد وشريكها

14 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9644   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-05-2022 برقم ايداع    1277 الى   العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل ATM مصر
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15 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5127   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-05-2022 برقم ايداع    1296 الى   شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) 

مراكز الشفا التخصصيه (

16 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8163   وتم 

VENUTO TRADING  ايداعه بتاريخ 22-10-2018 برقم ايداع    2277 الى   فينوتو للتجارة العامة

COMPANY SAE   )ش.ذ.م.م(

17 -  فى تاريج :29-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8767   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-02-2020 برقم ايداع    261 الى   سمية محمد محمد عبدالواحد وشريكها

18 -  فى تاريج :29-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9589   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-04-2022 برقم ايداع    932 الى   حبيبه عربي اسماعيل محمد وشريكتها

19 -  فى تاريج :31-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8767   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-02-2020 برقم ايداع    261 الى   محمد هيثم عبدالوهاب عبدالقادر وشريكته
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الشخاص

1 - هانى جمال الدين محمد محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    609   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-1996 برقم ايداع   6 تم التأشير فى تاريخ 27-01-1996  بــ :  غير تنفيذى __ البقاء على باقي 

صفات أعضاء مجلس الدارة كما هي.

2 - خالد جمال الدين محمد محمود  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    609   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-1996 برقم ايداع   6 تم التأشير فى تاريخ 27-01-1996  بــ :  والعضو المنتدب للشركه __ منح 

الستاذ/ خالد جمال الدين محمد محمود – الحق في تمثيل الشركة لدى القضاء والغير والتعاقد بالشراء والبيع 

والرهن باسمها ولحسابها والتوقيع على القروض والعقود بالشهر العقاري واعتماد توقيعه لدى الغير وتمثيل 

الشركة والتوقيع على القروض والتسهيلت الئتمانية وغير ذلك من العمال المصرفية الخرى وله الحق في 

تفويض الغير في كل أو بعض اختصاصاته مع البقاء على باقي الختصاصات الواردة بالسجل كما هي.

3 - ساسي منصور احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31548   وتم ايداعه بتاريخ    2001-08-26 

برقم ايداع   1765 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2001  بــ :  ممثل لشركة س . ل . م للستثمارات الزراعيه و 

الصناعيه ) اعادة تشكيل مجلس الدارة علي النحو التالي (

4 - عادل عبدا العامري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31548   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2001 برقم ايداع   1765 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2001  بــ :  ممثل لشركة س . ل . م 

للستثمارات الزراعيه و الصناعيه

5 - علي احمد ارحومه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31548   وتم ايداعه بتاريخ    2001-08-26 

برقم ايداع   1765 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2001  بــ :  ممثل لشركة س . ل . م للستثمارات الزراعيه و 

الصناعيه

6 - نصرالدين رجب محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31548   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2001 برقم ايداع   1765 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2001  بــ :  ممثل لشركة س . ل . م 

للستثمارات الزراعيه و الصناعيه

7 - ناصر ابراهيم محمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31548   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2001 برقم ايداع   1765 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2001  بــ :  ممثل لشركة س . ل . م 

للستثمارات الزراعيه و الصناعيه

8 - محمد تاج الدين علي حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31548   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2001 برقم ايداع   1765 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2001  بــ :  ممثل لشركة س . ل . م 

للستثمارات الزراعيه و الصناعيه

9 - احمد حسن النحاس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1453   وتم ايداعه بتاريخ    1996-09-18 

برقم ايداع   310 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2003  بــ :  من ذوي الخبره . ) استقاله (

10 - مينا مرقص جرجس رزق ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1453   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-1996 برقم ايداع   310 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2003  بــ :  إستقالتة  من رئاسة مجلس الدارة 

وبقائه عضو مجلس إدارة

11 - شريف فيكتور تادرس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1453   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-1996 برقم ايداع   310 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2003  بــ :  ) اسنقاله (

12 - نهاد فاروق فؤاد مكى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1453   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-1996 برقم ايداع   310 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2003  بــ :  ممثل لبنك الستثمار القومى

13 - محمد علي محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1453   وتم ايداعه بتاريخ    1996-09-18 

برقم ايداع   310 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2003  بــ :  ممثل عن بنك الستثمار القومي

14 - عادل محمد إسماعيل محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1453   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-1996 برقم ايداع   310 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2003  بــ :  غير تنفيذي عن بنك الستثمار 

القومى
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15 - أيمن كمال غطاس شحاته  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1453   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-1996 برقم ايداع   310 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2003  بــ :  عن شركة ابكوت للستثمار 

العقارى

16 - ميريت فكرى عبد السلم ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1453   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-1996 برقم ايداع   310 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2003  بــ :  عن بنك الستثمار القومى

17 - الهام محمد محمد جمعه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1453   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-1996 برقم ايداع   310 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2003  بــ :  ممثل عن بنك الستثمار القومي

18 - محمد عبد ا عبد المعطى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42761   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2004 برقم ايداع   2368 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2004  بــ :  ) استقالة (

19 - ايمن محمد مسعد عوف حماده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42761   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2004 برقم ايداع   2368 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2004  بــ :  ) استقالة (

20 - محمد حلمى محمد حلمى محمد ابو عيطة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4313   

وتم ايداعه بتاريخ    10-11-2004 برقم ايداع   1275 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2004  بــ :  تجديد مده 

المجلس لفتره جديدة بنفس تشكيل المجلس السابق .

21 - هانى محمد الحسينى عبد الحميد  مدير   المقيد برقم قيد    283   وتم ايداعه بتاريخ    2005-05-30 

برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2005  بــ :  بدل من // خالد محمد عبدالفتاح السيد والستاذ // 

محمد خليل السيد خليل ابوالفضل بدل من // هشام محمود محمد حسن كمدير تنفيذى للشركه ولهما حق التوقيع 

مجتمعين امام جميع البنوك وللول حق التوقيع امام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وفيماعدا ذلك من 

اختصاصات يتم الرجوع للجنه 0والفاده )) تم بناء على خطاب لجنه التحفظ رقم 1261 الصادر فى 

)) 2022/04/07

22 - خالد محمود حسن عبد الهادى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4218   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2004 برقم ايداع   1010 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2005  بــ :  

23 - محسن مبارك  ابو زيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4218   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2004 برقم ايداع   1010 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2005  بــ :  )تجديد مدة مجلس الدارة لمده 

مماثلة واعادة تشكيل ادارة الشركة وتحديد صلحيات رئيس واعضاء المجلس كالتي ( وقررت الجمعية بالجماع 

البقاء علي تفويض السيد/ محسن مبارك ابو زيد و عضو مجلس الدارة السيد / ايهاب علي علي عبدالهادى 

مجتمعين او منفردين  فى التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهون التجارية والعقارية لصالح بنك قناة السويس 

وتوكيل الغير فى كل ماسبق . وتفويض مجلس الدارة في التوقيع علي عقود بيع اصول الشركة والتها ونقل 

ملكيتها للغير وكذا سيارتها ومبانيها واراضيها للغير والتنازل عنها امام هيئه التنمية الصناعية وجهاز مدينة العاشر 

من رمضان والشهر العقاري وادارات المرور ولمجلس الدارة الحق في ابرام تسويات الرهون والقروض مع بنك 

قناة السويس والغير ولمجلس الدارة حق تفويض رئيس المجلس او اي عضوين مجتمعين في اصدار عقود الوكالة 

بالبيع للنفس او الغير لصول الشركة واراضيها ومقوماتها المادية والمعنوية وفوضت رئيس المجلس بالتاشير بما 

سبق في السجل التجاري .  مع بقاء الصلحيات الخرى المقررة لرئيس مجلس الدارة كما هى دونما ادنى تغيير 

خلف ما ذكر بعاليه.

24 - إيهاب على على عبدالهادى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4218   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2004 برقم ايداع   1010 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2005  بــ :  

25 - محمد احمد سعد علم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4218   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2004 برقم ايداع   1010 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2005  بــ :  

26 - احمد عبدالمجيد عبدالصبور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4218   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2004 برقم ايداع   1010 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2005  بــ :  

27 - احمد علي محمد سعدالدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4218   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2004 برقم ايداع   1010 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2005  بــ :  

28 - هشام حسن على حسن عبدالهادى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4218   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2004 برقم ايداع   1010 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2005  بــ :  
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29 - اسحق جورجى اسحق جورجى الناظر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    515   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-07-2005 برقم ايداع   800 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2005  بــ :  تجديد تعيين 

مجلس الدارة لفترة مماثلة .

30 - احمد مرزوق محمد شحاده النمر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    33571   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2002 برقم ايداع   2675 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2005  بــ :  ) تغيير صفته من شريك موصي 

الي شريك متضامن (

31 - محمود محمد شحادة النمر  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    33571   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2002 برقم ايداع   2675 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2005  بــ :  ) خروج (

32 - مرزوق محمد شحادة النمر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    33571   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2002 برقم ايداع   2675 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2005  بــ :  ويكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكان مرزوق محمد شحاده النمر و احمد مرزوق محمد شحاده النمر 

مجتمعين او منفردين .

33 - احمداحمد صادق السويدي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4625   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-08-2005 برقم ايداع   253 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2005  بــ :  البقاء علي تشكيل 

مجلس الدارة الحلي كما هو دون تعديل .

34 - ياسمين محمد فريد فؤاد خميس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    678   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2005 برقم ايداع   1312 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2006  بــ :  غير تنفيذى وممثل عن شركه 

موكيت ماك ** يكون حق التوقيع نيابه عن الشركة لى أثنين مجتمعين من السماء التاليه :-                      

الستاذ/ علء الدين محمود شحاته "العضو المنتدب من ذوى الخبرة" والستاذ/ محمدعادل عظيم محمد عبد العظيم 

"رئيس القطاع المالى" والستاذ/ فؤاد ممدوح محمد عبد الحميد عبيد "عضو مجلس الدارة من ذوى الخبره" وذلك 

فى تمثيل الشركة امام كافه المصالح الحكومية وغير الحكومية من الوزارات وقطاع العمال والخاص والشهر 

العقارى والبنوك والسحب واليداع وفتح وقفل الحسابات والتوقيع على القروض القصيرة والمتوسطه وطويل 

الجل والرهن والتوكيل بالرهن وعقود التسهيلت الئتمانية وعقود البيع والشراء والتوقيع على بيع أصول 

ومنقولت وسيارات الشركة , والشراء والتوقيع على الكفالت الصادرة من شركة نيو ماك ضمانا لكافه التسهيلت 

الممنوحه لشركة موكيت ماك طرف البنوك بحيث يكون حق التوقيع نيابه عن الشركة لى أثنين مجتمعين من 

السماء المذكورة أعله.

35 - محمد محمد جميل عبدالستار عبدالحكيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    678   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2005 برقم ايداع   1312 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2006  بــ :  ممثل عن شركة موكيت ماك

36 - كمال على محمود الراعى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    678   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2005 برقم ايداع   1312 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2006  بــ :  استقاله من رئاسه مجلس الداره

37 - معتز سليمان السعيد  رئيس مجلس  من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    1782   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2007 برقم ايداع   1250 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2007  بــ :  ) خروج للوفاه (

38 - سامح سرور عبد العزيز محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1782   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2007 برقم ايداع   1250 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2007  بــ :  

39 - دينا معتز  سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1782   وتم ايداعه بتاريخ    2007-08-21 

برقم ايداع   1250 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2007  بــ :  

40 - ياسر سرور عبد العزيز محمد فرج ا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1782   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-08-2007 برقم ايداع   1250 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2007  بــ :  ) اعادة تشكيل 

مجلس الدارة (

41 - هبه احمد فؤاد حسين فايد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1782   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2007 برقم ايداع   1250 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2007  بــ :  

42 - السيد عبدالحق  عبدالعال عبداللطيف  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    833   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2006 برقم ايداع   345 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2008  بــ :  ) خروج من الشركة (

43 - ادم احمد عبد المنعم احمد البنهاوي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    833   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2006 برقم ايداع   345 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2008  بــ :  
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44 - فراس احمد عبد المنعم احمد البنهاوي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    833   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2006 برقم ايداع   345 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2008  بــ :  

45 - احمد عبد المنعم  احمد البنهاوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    833   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2006 برقم ايداع   345 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2008  بــ :  تعديل حق الدراة و التوقيع : 

يكون حق الدارة و التوقيع و المسئولية امام الجهات الرسميه للشريك المتضامن / احمد عبد المنعم  احمد البنهاوى  

منفردا و له الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و 

القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من 

سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق القتراض و 

الرهن و كافه صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و 

الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقاريه و الراضي و السيارات و له حق التوقيع امام مصلحه الشهر العقاري 

و التعامل مع السجل التجاري و مصلحه الضرائب و له الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و 

تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و التوقيع و تحويل و بيع و تسديد كافه السندات الذنيه و 

التجاريه و ابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له حق 

كفاله الغير و له حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر فيما عدا الشركاء الموصيين

46 - احمد بيومى محمد المحلوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2570   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2008 برقم ايداع   1629 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2008  بــ :  تجديد الثقة في مجلس الدارة 

لنتهاء مدة المجلس الحالي .

47 - ايات نزار رجا سمرين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    43844   وتم ايداعه بتاريخ    

25-01-2005 برقم ايداع   364 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2009  بــ :  التجديد لمجلس الدارة لمدة ثلث 

سنوات .

48 - محمد نزار رجا محمد سمرين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43844   وتم ايداعه بتاريخ    

25-01-2005 برقم ايداع   364 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2009  بــ :  ) استقالة (

49 - اشراقة نزار رجا محمد سمرين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43844   وتم ايداعه بتاريخ    

25-01-2005 برقم ايداع   364 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2009  بــ :  

50 - لودوفيك برنارد مارى فلتو  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4742   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2005 برقم ايداع   463 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2009  بــ :  اعاده تعيين مجلس اداره الشركه

51 - ضياء الدين محمد رضا مصطفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3304   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2010 برقم ايداع   217 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2010  بــ :  

52 - ياسر عبدالمنعم راغب ضيف ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3304   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2010 برقم ايداع   217 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2010  بــ :  

53 - احمد بن محمد بن عبدالعزيز السنان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3304   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2010 برقم ايداع   217 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2010  بــ :  اعاده تشكيل مجلس الداره

54 - احمد السعيد محمد عجاج  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    3304   وتم ايداعه بتاريخ    2010-01-28 

برقم ايداع   217 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2010  بــ :  

55 - يوسف عبدا عبدا الحمادى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3304   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2010 برقم ايداع   217 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2010  بــ :  تفويض السيد / يوسف عبد ا عبد 

ا الحمادي ) نائب رئيس مجلس الداره ( بالتوقيع علي دعوات الجمعيات العموميه العاديه و غير العاديه و 

محاضر الجمعيات العموميه العاديه و غير العاديه ومحاضرمجلس الداره بالنيابه عن السيد رئيس مجلس الداره 

نظرا لوجوده خارج البلد.

56 - رانيه محمود على محمود الجندى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3304   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2010 برقم ايداع   217 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2010  بــ :  

57 - لوسى مجدى اسكندر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3304   وتم ايداعه بتاريخ    2010-01-28 

برقم ايداع   217 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2010  بــ :  
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58 - حسن حسن جمعة الحنفى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    101572   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2004 برقم ايداع   3303 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2010  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسؤليه امام الجهات الرسميه للشريك المتضامن /حسن حسن جمعه الحنفي وله منفردا حق التعامل باسم الشركه 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص 

بكافه اشكاله وكذالك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح و 

غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافه صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذالك 

باسم الشركه و ضمن اغراضها وله الحق فى تعين و عزل مستخدمى و وكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و 

اجورهم وله حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه و ابرام كافه 

العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله الحق فى التوقيع على عقود 

الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و الراضى و السيارات و المنقولت و 

كل ذلك باسم الشركه و لصالحها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

59 - رامي حسن حسن جمعة الحفني  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    101572   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2004 برقم ايداع   3303 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2010  بــ :  تحويل صفته من شريك موصي 

الي شريك متضامن

60 - محمد حسن حسن  جمعة  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    101572   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2004 برقم ايداع   3303 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2010  بــ :  

61 - أمنية حسن حسن  جمعة  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    101572   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2004 برقم ايداع   3303 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2010  بــ :  تحويل صفتها من شرك موسي 

الي شريك متضامن

62 - بول جرايم مولر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4096   وتم ايداعه بتاريخ    2011-05-04 

برقم ايداع   622 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2011  بــ :  تفويض السيد // عماد احمد احمد اسماعيل والسيد 

// طارق محمد كمال والسيده // يمنى كمال الدين النادى منفردين او مجتمعين فى تجديد رخص السيارات والتوقيع 

على عقود بيع السيارات والتخالص النهائى امام الشهر العقارى واتخاذ كافه الجراءات اللزمه لنقل ملكيه 

السيارات المبينه اعله امام نيابات المرور وادارات المرور واستخراج شهادات البيانات والمخالفات ولدى كافه 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه

63 - عزه عبد العال السيد رضوان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4747   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-05-2012 برقم ايداع   931 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2012  بــ :  الموافقة علي تجديد مدة 

مجلس الدارة بنفس التشكيل لمدة ثلث سنوات .

84 - فريدة محمد فريد فؤاد خميس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    106   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2005 برقم ايداع   143 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2015  بــ :  الموافقة علي تكهين واهلك 

السيارة اللنترا ماركة هيونداي 2015 والموافقة علي بيعها لشركة المهندس للتامين مقابل القيمة السوقية للسيارة , 

وتفويض السيد/ طاهر ماهر مصطفي العشري في البيع وله حق توكيل الغير للبيع .  وافق اعضاء مجلس الدارة 

علي اهلك السيارة هيونداي النترا موديل 2015 رقم أ ل ج 6249 شاسية 125799 والمؤمن عليها بموجب 

الوثيقة رقم 60643 ل 4
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64 - شانول سانكايا Senol Sankaya  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    918   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2006 برقم ايداع   547 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2012  بــ :  ) تعين السيد / شانول سانكايا  

Senol Sankaya  عضو مجلس اداره جديد بالشركة ( على أن تكون اختصاصات مجلس الدارة على النحو 

التالي:  السيده/ بلمى سيزر BELMA SEZER رئيس مجلس الدارة حق التوقيع على كافة معاملت الشركة 

المالية والدارية وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والمعاملت البنكية بكافة أشكالها 

والتسهيلت البنكية والرهون والقروض المفتوح لها اعتمادات بالبنوك ولها منفرده نيابة عن الشركة حق التوقيع 

على عقود القتراض والرهن بكافة انواعها للنفس أو للغير ولها حق التوكيل لصالح البنوك في كل او بعض ما 

ذكر ولها الحق في كفالة الغير ولها منفرده أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها أمام كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية ولها منفرده الحق في الشراء والبيع وإيجار كافة الصول الثابتة والمنقولة ولها منفرده 

تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر ولها حق إصدار التوكيلت للغير للتعامل باسم الشركة أمام كافة 

الجهات الحكومية والغير حكومية في كل أو بعض ما ذكر أمام كافة مكاتب توثيق الشهر العقاري.  تفويض السيد / 

مهمت التنالمظ Mehmet Altinalmaz عضو مجلس الدارة في التوقيع منفردا على كافة المعاملت البنكية 

بكافة أشكالها أمام كافة البنوك بحد أقصى لمبلغ 10000000 دولر أمريكي شهريا )فقط عشرة مليين دولر 

أمريكي(  أو ما يعادلها من العملة المحلية أو العملت الخرى وفى التعامل والتوقيع باسم الشركة أمام هيئة 

المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن وهيئة التنمية الصناعية والرقابة الصناعية والغرفة التجارية والسجل التجاري 

والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والدفاع المدني ومصلحة الجمارك وهيئة الموانئ وشركات الملحة 

ومكاتب التأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب بكافة مأمورياتها  والتوقيع على كافة العمال الدارية بالشركة 

وفى التعاقد مع شركات توريد العمالة في الداخل والخارج والتوقيع على عقود العمل وذلك لستقدام وتوظيف 

عمالة للشركة وكذلك تفويضه في التعامل مع مكاتب الجوازات والهجرة والجنسية والسفارات والقنصليات ومكاتب 

تصاريح العمل لستصدار تصاريح العمل والقامات للعمالة المستقدمة من الخارج وله توكيل او تفويض الغير في 

ذلك وإصدار توكيلت للشركات لتوظيف واستقدام عمالة من الخارج وفقا للقانون.

65 - ياسمين محمد فريد فؤاد خميس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2005 برقم ايداع   41 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2012  بــ :  - ممثل عن شركة الشرقيون 

القابضة

66 - صلح عبد العزيز عبد المطلب محمد  رئيس مجلس  من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    31   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-03-2005 برقم ايداع   41 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2012  بــ :  تعيين مجلس ادارة جديد 

للشركة لفتره جديدة لمدة ثلث سنوات مع البقاء علي كافة الصلحيات والسلطات الممنوحة لرئيس مجلس الدارة 

واعضاء مجلس الدارة المستمرين بالتشكيل .

67 - عاطف عطيه محمد أحمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2005 برقم ايداع   41 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2012  بــ :  - ممثل عن شركة الشرقيون 

القابضة

68 - شحته فاروق امام حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31   وتم ايداعه بتاريخ    2005-03-29 

برقم ايداع   41 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2012  بــ :  - ممثل عن شركة النساجون الشرقيون للسجاد .

69 - هشام احمد شعبان على صيام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2005 برقم ايداع   41 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2012  بــ :  - ممثل عن شركة  النساجون 

الشرقيون للسجاد

70 - محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2005 برقم ايداع   41 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2012  بــ :  - ممثل عن شركة النساجون 

الشرقيون إنترناشيونال

71 - محمد قطرى عبد ا قطرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31   وتم ايداعه بتاريخ    

oriental  29-03-2005 برقم ايداع   41 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2012  بــ :  - ممثل عن شركة

weavers usa. inc

72 - فريدة محمد فريد فؤاد خميس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2005 برقم ايداع   41 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2012  بــ :  - ممثل عن شركة النساجون 

الشرقيون إنترناشيونال
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73 - عمرومحمود فوزى محمد فؤاد خميس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2005 برقم ايداع   41 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2012  بــ :  - ممثل عن شركة النساجون 

الشرقيون إنترناشيونال

74 - محمد محمد فريد فؤاد خميس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2005 برقم ايداع   41 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2012  بــ :  - ممثل عن شركة  النساجون 

الشرقيون للسجاد

75 - اسحق  اسحق عرابى الشريف  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    31   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2005 برقم ايداع   41 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2012  بــ :  

76 - ابراهيم عثمان احمد عثمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2454   وتم ايداعه بتاريخ    

20-08-2008 برقم ايداع   1303 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2013  بــ :  اعادة تجديد وتشكيل مجلس 

الدارة لدورة جديدة .

77 - اورس مول URS MOLL  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5978   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-2014 برقم ايداع   1560 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2014  بــ :  ورئيس تنفيذي
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78 - سهيل عقيل محمد البنا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5978   وتم ايداعه بتاريخ    

الموافقة على تجديد مدة  03-12-2014 برقم ايداع   1560 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2014  بــ :  4-

تحديد  أعضاء مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات تبدأ من 31 مارس 2022 وتنتهي في 30 مارس 2025.   5-

صلحيات توقيع مجلس إدارة الشركة ليصبح على النحو التي:   أول: الغاء كافة صلحيات التوقيع السابقة 

بالنيابة عن الشركة واستبدالها بسلطات التوقيع التالية:  منح حق التوقيع بالنيابة عن الشركة على كافة المعاملت 

البنكية في حدود المنصوص عليه ادناه بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر, السحب واليداع من حسابات 

الشركة وإصدار الشيكات وكافة الوراق التجارية والتقديم على طلبات فتح خطابات اعتماد مستندية وغير 

مستندية, وربط وكسر الودائع وفتح العتمادات المستندية, استبدال العملت الجنبية, وابرام عقود الصرف 

وتطبيق جميع أنواع الصناديق والتصديق على بيان الحسابات وذلك للشخاص الدارجين بالمجموعات المبينة ادناه 

وفقا للشروط التية:  المجموعة )1( :  )1( سلطان أحمد بن سليم )مفوض بالتوقيع(  )2( سهيل عقيل محمد البنا  

جاي كومار داجا Jay Kumar Daga )مفوض  )3( يوفراج ناريان )مفوض بالتوقيع(  المجموعه )2(:  )1(

  URS MOLL  السيد/ أورس مول مصطفى محمد احمد سلطان )مفوض بالتوقيع(  )3( بالتوقيع(  )2(

محمد طارق شوكت محمد  علء نصر الدين احمد عوض )مفوض بالتوقيع(  )2( المجموعة )3( :  )1(

راشد محمد محمد خلفان المهيرى )مفوض بالتوقيع(  يلزم توقيعين من ايا من  حسنين )مفوض بالتوقيع(  )3(

المدرج اسمائهم في المجموعات المذكورة أعله في المعاملت البنكية التي ل تجاوز 100000دولر أمريكي )مئة 

ألف دولر أمريكي(.  يلزم توقيعين من أيا من المدرج اسمائهم في المجموعة )1( أو المجموعة )2( أو توقيع أحد 

المدرجين في المجموعة )1( مع توقيع احد المدرجين في المجموعة ) 2 ( في المعاملت البنكية التي تزيد عن 

100000 دولر امريكي ) مئة ألف دولر أمريكي ( ول تجاوز 5.000.000 دولر أمريكي ) خمسة مليين 

دولر أمريكي ( .  يلزم توقيع أي اثنين مجتمعين من المجموعة )1( في المعاملت البنكية التي تزيد عن 

5.000.000 دولر أمريكي )خمسة مليين دولر أمريكي ( ول تجاوز 30000000 دولر امريكي ) ثلثون 

مليون دولر أمريكي ( .  يلزم توقيعين من أيا من المدرج اسمائهم في المجموعة ) 1 ( او المجموعة  )2( او 

توقيع احد المدرجين في المجموعة )1( مع توقيع احد المدرجين في المجموعة ) 2 ( في كافة المعاملت مع الهيئة 

العامة للمنطقة القتصادية لقناة السويس أو الهيئة العامة لموانئ البحر الحمر أو شركة موانئ دبي العالمية بدبي 

او الشركة المصرية لتداول الحاويات ش.م.م , والمعاملت الخاصة بالوقود او المرتبات أو المصروفات 

الرأسمالية الموافق عليها وذلك بدون حد أقصى . ويلزم توقيع احد المدرجين في المجموعة ) 2 ( مع احد 

المدرجين في المجموعة ) 3 ( في المعاملت المذكورة أعله التي ل تجاوز 1,000,000 دولر أمريكي ) مليون 

دولر أمريكي (  ويحق لي اثنين مجتمعين من المجموعة )1( او توقيع أي اثنين مجتمعين من المجموعة )2( 

طلب القروض والضمانات البنكية والتسهيلت الئتمانية وابرام التفاقيات مع البنوك والتوقيع على عقود القروض 

نيابة عن الشركة واتخاذ كافة الجراءات اللزمة في سبيل ذلك ورهن أصول الشركة وممتلكاتها كضمانات للمبالغ 

المستحقة لدى البنوك و التوقيع على كافة المستندات المتعلقة بذلك وفتح الحسابات واليداع والسحب من البنوك 

نيابة عن الشركة يلزم موافقة مجلس إدارة الشركة بموجب اجتماع مجلس إدارة على أي معاملت بنكية تجاوز 

30,000,000 دولر امريكي )ثلثون مليون دولر أمريكي(  ثالثا: للسيد/ URS MOLL - عضو مجلس إدارة 

تمثيل الشركة أمام كافة الجهات  تمثيل الشركة أمام القضاء.  2- والرئيس التنفيذي للشركة الصلحيات التية:  1-

التعامل والتوقيع باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية بما  الحكومية وغير الحكومية.  3-

في ذلك المحافظات والبلديات وهيئة التأمينات الجتماعية؛ ومصالح الضرائب بكافة أنواعها بما في ذلك مصلحة 

ضريبة القيمة المضافة؛ وكافة مكاتب الشهر العقاري ومصالح الجمارك وهيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات 

العمرانية الجديدة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة؛ وكذلك تمثيل الشركة أمام 

تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة بكافة إداراتها وكافة فروعها وتقديم  أقسام الشرطة.  4-

واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها والطلع على ملف الشركة لدي الهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة واستخراج صور طبق الصل. إصدار توكيلت لتأسيس لكافة أنواع الشركات باسم 

الشركة واتخاذ كافة الجراءات اللزمة للتأسيس وفتح الحسابات البنكية باسم الشركة تحت التأسيس وتقديم واستلم 

تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية بكافة إداراتها  الشهادات البنكية للشركات تحت التأسيس.  5-

وكافة فروعها وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها والطلع على ملف 

تمثيل الشركة أمام البورصة  الشركة لدي الهيئة العامة للرقابة المالية واستخراج صور طبق الصل.  6-

تمثيل الشركة أمام  المصرية وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها.  7-
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شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بكافة إداراتها وكافة فروعها وتقديم واستلم كافة الطلبات 

والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها بما في ذلك كافة المستندات والجراءات اللزمة لقيد أسهم الشركة 

تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات  بشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي.  8-

والواردات بكافة إداراتها وكافة فروعها وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة 

تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكافة إداراتها وكافة فروعها وتقديم واستلم كافة  عنها.  9-

تمثيل الشركة أمام مصلحة الجمارك بكافة إداراتها  الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها.  10-

تمثيل الشركة أمام  وفروعها وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها.  11-

مصلحة الشهر العقاري بكافة مأمورياتها وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة 

تمثيل الشركة أمام مصلحة الضرائب بكافة مأمورياتها وإداراتها  عنها لثبات التاريخ على عقود اليجار.  12-

تمثيل الشركة أمام  وفروعها وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها.  13-

إدارة العلمات التجارية وتسجيل وتجديد علمة الشركة التجارية واختراعات ونماذج الشركة الصناعية والتوقيع 

علي كل ما يتعلق بتقديم طلبات التسجيل ومباشرة إجراءات تسجيلها وتجديدها وكافة المور الخرى المتعلقة 

بالعلمات التجارية كإجراء التعديلت والتأشير بالترخيص بالنتفاع وغيرها وفي المعارضة في التسجيلت التي 

يري فيها مساسا  بحقوق الشركة وفي تمثيل الشركة أمام لجان المعارضات, وفى إدخال أية تعديلت قد يراها علي 

علمة الشركة التجارية واختراعات ونماذج الشركة المسجلة وعلي أية أوراق أو مستندات قد يري تقديمها إلى 

التعامل والتوقيع باسم  الجهات المختصة وفى كل ما يلزم لتمام تسجيل الشركة أو تجديدها أو حمايتها.  14-

حق إبرام  الشركة وضمن أغراضها لستصدار وتجديد كافة أنواع التراخيص والموافقات المطلوبة.  15-

والتوقيع باسم الشركة على كافة أنواع العقود بما في ذلك عقود البيع البتدائية والنهائية, وعقود الشراء وعقود 

التصرف باسم الشركة في منقولت الشركة وممتلكاتها بما في ذلك السيارات والتوقيع  اليجار والنتفاع.  16-

على كافة المستندات اللزمة لتسجيل السيارات أمام كافة الهيئات والمصالح الحكومية بما في ذلك كافة إدارات 

تعيين وعزل موظفي  التوقيع باسم الشركة وتجديد بوالص التأمين بكافة أنواعها.  18- المرور.  17-

إقامة أو تعديل أي نظام تقاعدي أو  ومستخدمي ووكلء الشركة والتوقيع وإبرام عقود تقديم الخدمات.  19-

حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر وذلك في  مكافأة أو خطة حوافز لموظفي الشركة.  20-

التوقيع نيابة عن الشركة على اتفاقية الشروط المشتركة, و مستندات  حدود الصلحيات الممنوحة إليه.  21-

المشروع الرئيسية )كما هي معرفة بموجب اتفاقية الشروط المشتركة( , و على جميع التفاقيات و المستندات و 

المحررات و التفويضات و الخطابات و الموافقات و التصريحات و التصديقات و القرارات و التراخيص و 

البيانات اللزم إصدارها او تنفيذها فيما يتعلق بهذا الشأن , بما في ذلك على سبيل المثال و ليس الحصر , 

تعديلتها , و ايه ملحق , او وثائق , او ضمانات , او تنازلت او اخطارات او اقرارات او موافقات او أي 

مستندات أخرى )بما في ذلك أي طلب سحب او استخدام( متعلقة بذلك امام جميع الجهات الحكومية و غير 

الحكومية المصرية , و ايه كيانات أخرى , على النحو اللزم و اتخاذ ايه إجراءات لزمة لصرف القرض و نفاذ 

مستندات الصفقة المتعلقة بالمشروع و التصديق و الموافقة و قبول ابرام المستندات سالفة الذكر و التصديق على 

أي مستند تحرره الشركة لى شخص او جهة حكومية فيما يتعلق بالمشروع على انه نسخة طبق الصل.  22-

التوقيع نيابة عن الشركة امام جميع الجهات المختصة - بما في ذلك على سبيل المثال و ليس الحصر , مكتب 

الشهر العقاري و التوثيق و إدارة المساحة - فيما يتعلق باي رهن عقاري للنفس او للغير و/او رهن حق انتفاع 

تمنحه الشركة على اية أصول عقارية للنفس او للغير او حقوق انتفاع خاصة بالشركة للنفس او للغير كما يكون 

لكل منهم منفردين او مجتمعين و على النحو الذى يراه ملئما حق اصدار توكيلت للنفس او للغير امام مكتب 

الشهر العقاري و التوثيق للتوقيع نيابة عن الشركة على أي رهن عقاري للنفس او للغير و/او رهن حق انتفاع 

للنفس او للغير و التوقيع نيابة عن الشركة فيما يتعلق بتسجيل و تعديل و اصدار و تحديث و تجديد أي رهن 

عقاري و/او رهن حق انتفاع و التوقيع نيابة عن الشركة على عقود بيع حق النتفاع امام مكتب الشهر العقاري و 

التوثيق , مع توقيع و تنفيذ اتفاقيات شراء و بيع الصول المتعلقة بالمشروع و يكون له الحق في التوقيع على كافة 

عقود القتراض و الرهن بكافة انواعه للنفس او للغير و له حق التوكيل لصالح البنوك في كل او بعض ما ذكر 

اتخاذ كافة الجراءات لتسجيل مستندات الصفقة والتوقيع نيابة عن  امام مصلحة الشهر العقاري  والتوثيق.  23-

الشركة امام جميع الجهات المصرية الحكومية وغير الحكومية المختصة او أي جهة بما في ذلك على سبيل المثال 

وليس الحصر, البورصة المصرية, وشركة مصر المقاصة واليداع والقيد المركزي ومكتب الشهر العقاري 

والتوثيق, ومصلحة السجل التجاري وسجل الضمانات المنقولة, المنشئ بموجب القانون رقم 115 لسنة 2015 
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وافقت الشركة على اقتراض الشركة لمبلغ يصل حده  فيما يتعلق بالضمانات التي ينطبق عليها هذا القانون.  24-

القصى الي 300مليون دولر امريكي من بنك المارات دبي الوطني وبنك المارات دبي الوطني ش.م.م. 

ومؤسسات مالية أخري وذلك ضمن مسائل اخرى بموجب اتفاقية الشروط المشتركة, وحيث أبرمت الشركة اتفاقية 

تفويض السيد/ جاي كومار دلجا Jay Kumar Daga و  الشروط المشتركة المؤرخة 3 سبتمبر 2020  25-

السيد/ أورس مول  URS MOLL مجتمعين او منفردين في التوقيع نيابة عن الشركة على أي اتفاقيات و 

مستندات ومحررات وتفويضات وشهادات وخطابات و موافقات وتصريحات وتراخيص وكشوف حساب وأدوات 

الوفاء لزم إصدارها أو توقيعها بشان اتفاقية الشروط المشتركة المؤرخة 3 سبتمبر 202 و مستندات المشروع 

الرئيسية بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر أي تعديلت و ملحقات و مستندات و اقرارات التنازل عن الحق 

واخطارات واقرارات وطلبات السحب أو استخدام القرض امام كافة الجهات المصرية الحكومية وغير الحكومية 

والغير , بحسب الحوال ولتخاذ أي إجراء ات لزمة لصرف القروض ونفاذ المستندات المتعلقة بما سبق كما 

وافقت الجمعية العامة بالجماع على  يكون لي منهم الحق في تفويض الغير في كل او بعض ما سبق.  26-

تفويض السيد/ جاي كومار داجا Jay Kumar Daga و السيد/أورس مول      URS MOLL مجتمعين أو 

منفردين في التعامل  نيابة عن الشركة أمام جميع الجهات  الحكومية او غير الحكومية بما في ذلك على سبيل 

المثال و ليس الحصر, مصلحة  الشهر العقاري و التوثيق ومكاتبها ومأمورياتها   في تقديم كافة طلبات  التسجيل 

و تقديم طلبات الرهن وتعديلها والتنازل عنها والتوقيع عليها وعلى اللتماسات وتسلم الوراق والمستندات وسحبها  

والتعامل مع مديرية المساحة ومكاتبها والتوقيع على الستمارات المساحية فيما يتعلق بتسجيل حق النتفاع او 

الرهن العقاري للنفس أو للغير و/أو رهن حق انتفاع تمنحه الشركة على أية أصول عقارية للنفس أو للغير أو 

حقوق انتفاع خاصة بالشركة للنفس أو للغير كما يكون لكل منهم منفردا أو مجتمعين, و على النحو الذي يراه 

ملئما, حق إصدار توكيلت للنفس أو للغير والتوقيع على  كافة  العقود البتدائية او النهائية للعقارات او 

المنقولت  بالشراء او بالبيع وكافة عقود الرهن  الصيلة او تكمليه او تعديلتها أمام  مصلحة  الشهر العقاري و 

التوثيق  ومكاتبها ومأموريتها نيابة عن الشركة والتوقيع على أي رهن عقاري للنفس أو للغير و/أو تسجيل حق 

النتفاع و رهن حق النتفاع للنفس أو للغير, و التوقيع نيابة عن الشركة فيما يتعلق بتسجيل, و تعديل, و إصدار, 

و تحديث, و تجديد أي رهن عقاري و/أو رهن حق انتفاع أو رهن المحل التجاري ,و توقيع و تنفيذ اتفاقيات شراء 

و بيع الصول المتعلقة بالمشروع. ويكون لهم الحق في التوقيع على كافة عقود الرهن بكافة أنواعها سواء عقاريه 

او تجاريه للنفس أو للغير ولهم حق التوكيل مجتمعين او منفردين لصالح البنوك او الغير في كل أو بعض ما ذكر 

كما يكون لي منهم الحق متجمعين أو منفردين اتخاذ كافة الجراءات  أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق  27-

لتسجيل مستندات الصفقات والتوقيع نيابة عن الشركة أمام جميع الجهات المصرية الحكومية وغير الحكومية 

المختصة أو أي جهة. بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر, البورصة المصرية, وشركة مصر للمقاصة 

واليداع والقيد المركزي ومصلحة الشهر العقاري والتوثيقـ ومكاتبها ومأموريتها ومصلحة السجل التجاري, وسجل 

الضمانات المنقولة, المنشئ بموجب القانون رقم 115 لسنة 2015 فيما يتعلق بالضمانات التي ينطبق عليها هذا 

كما يكون لي منهم الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق. القانون.  28-

79 - بيدر سوندرجارد Peder Sondergaard  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5978   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-12-2014 برقم ايداع   1560 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2014  بــ :  

80 - حسن مطر حسن عبدا محمد Hassan Matar Hassan Abdulla Mohammad  عضو مجلس 

ادارة   المقيد برقم قيد    5978   وتم ايداعه بتاريخ    03-12-2014 برقم ايداع   1560 تم التأشير فى تاريخ 

03-12-2014  بــ :  

81 - تيامين جيرتس ميستر Tiemen Geerts Meesster  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5978   

وتم ايداعه بتاريخ    03-12-2014 برقم ايداع   1560 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2014  بــ :  

Christopher James Young - 82 كريستوفر جامز يانج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5978   

وتم ايداعه بتاريخ    03-12-2014 برقم ايداع   1560 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2014  بــ :  

83 - نبيل عبدا حسن قائد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5978   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-2014 برقم ايداع   1560 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2014  بــ :  
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85 - طارق سعيد على الشافعى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6088   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2015 برقم ايداع   398 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2015  بــ :  يكون للسيد / رئيس مجلس الدارة 

منفردا  الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار الخطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وله حق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتعامل مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب 

وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل وله منفردا   حق القتراض والرهن وكذلك التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة والسيارات باسم الشركه ولرئيس مجلس الدارة كافة الصلحيات المقررة قانونا  لعمال الدارة 

الفعلية وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

86 - احمد حسني محمد سعيد جميل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6088   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2015 برقم ايداع   398 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2015  بــ :  

87 - محمد السيد علي محمد عبد الكريم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6088   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2015 برقم ايداع   398 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2015  بــ :  

88 - عوض جبر عوض خليل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    13363   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-03-1984 برقم ايداع   410 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2015  بــ :  الموافقه علي اضافه 

التوقيعات التاليه في معاملت الشركة مع البنوك . أ- اضافه توقيع المحاسب / محمد سيد محمد علي  ) توقيع ثان 

( مع السيد الدكتور / عوض جبر عوض خليل ) توقيع اول . ب- اضافه توقيع المحاسب محمد سيد محمد علي ) 

توقيع ثان ( مع السيد الدكتور / ناجي محمد حسن ) توقيع اول ( و ذلك في حدود 50000 ) فقط خمسون الف 

جنيها (. ج الغاء توقيع المحاسب / اشرف عبد الفتاح سلم . د بقاء جميع التوقيعات السابقه كما هي .

89 - عوض جبر عوض خليل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    13363   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-03-1984 برقم ايداع   410 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2015  بــ :  )أاستقاله ( الغاء كافه 

الصلحيات الممنوحه له .

90 - احمد السيد على ليله  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    13363   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-1984 برقم ايداع   410 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2015  بــ :  الموافقه علي تفويض السيد / احمد 

السيد علي ليله رئيس مجلس الداره و العضو المنتدب في التوقيع نيابه عن الشركة علي العقود و القروض طويله 

الجل و متوسطه الجل و قصيره الجل و التسهيلت الئتمانيه و الرهن و تجديدها و تفويضه في التوقيع نيابه 

عن الشركة امام الجهات الحكوميه و الغير حكوميه - الموافقة على إضافة التوقيعات التالية فى تعاملت الشركة 

السيد الدكتور  /  احمد السيد على ليله رئيس مجلس الداره و العضو المنتدب  - مع أيا  من  مع البنوك :   "

المحاسب / عماد تمراز السباعي المحاسب / محمد سيد محمد  المحاسب / وليد محمد عطيه عبد الخالق    

علي .الغاء توقيع السيد الدكتور / عوض جبر عوض خليل في التوقيع نيابه عن الشركة في تعاملتها مع البنوك و 

ذلك نظرا للستقاله .  بقاء جميع التوقيعات السابقه كما هي .

91 - دعاء درويش محمد عبده  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    6887   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2017 برقم ايداع   253 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2017  بــ :  
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92 - عبد الخالق شوقى عبد الخالق على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    6887   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2017 برقم ايداع   253 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2017  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين  السيدة / دعاء درويش محمد عبده والسيد / عبد الخالق 

شوقي عبد الخالق على مجتمعين أو منفردين  ولهما الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك لهما حق التوقيع على 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات ولهما حق التوقيع أمام 

مصلحة الشهر العقاري والتعامل مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب ولهما الحق   في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولها حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر فيما عدا الشريك الموصي

93 - زكريا محمد محمود الشافعى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3580   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-06-2003 برقم ايداع   407 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2017  بــ :  تجديد تعيين السادة 

اعضاء مجلس ادارة الشركة لمدة ثلث سنوات اخري مع بقاء كافة صلحياتهم السابقة كما هي .

94 - مؤمن مصطفي ابوطالب احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5828   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2014 برقم ايداع   885 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2017  بــ :  ) اعادة الثقة في مجلس الدارة 

الحالي وتجديد تعيينه لمدة ثلث سنوات (

95 - بلمى سيزر Belma Sezer  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7686   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2018 برقم ايداع   695 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2018  بــ :  إعادة تشكيل مجلس الدارة . على 

أن تكون اختصاصات مجلس الدارة على النحو التالي:  السيده/ بلمى سيزر BELMA SEZER رئيس مجلس 

الدارة حق التوقيع على كافة معاملت الشركة المالية والدارية وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والمعاملت البنكية بكافة أشكالها والتسهيلت البنكية والرهون والقروض المفتوح لها اعتمادات بالبنوك 

ولها منفرده نيابة عن الشركة حق التوقيع على عقود القتراض والرهن بكافة انواعها للنفس أو للغير ولها حق 

التوكيل لصالح البنوك في كل او بعض ما ذكر ولها الحق في كفالة الغير ولها منفرده أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولها منفرده الحق في الشراء والبيع وإيجار 

كافة الصول الثابتة والمنقولة ولها منفرده تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر ولها حق إصدار 

التوكيلت للغير للتعامل باسم الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية في كل أو بعض ما ذكر أمام كافة 

مكاتب توثيق الشهر العقاري.  تفويض السيد / مهمت التنالمظ Mehmet Altinalmaz عضو مجلس الدارة 

في التوقيع منفردا على كافة المعاملت البنكية بكافة أشكالها أمام كافة البنوك بحد أقصى لمبلغ 10000000 

دولر أمريكي شهريا )فقط عشرة مليين دولر أمريكي(  أو ما يعادلها من العملة المحلية أو العملت الخرى 

وفى التعامل والتوقيع باسم الشركة أمام هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن وهيئة التنمية الصناعية والرقابة 

الصناعية والغرفة التجارية والسجل التجاري والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والدفاع المدني ومصلحة 

الجمارك وهيئة الموانئ وشركات الملحة ومكاتب التأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب بكافة مأمورياتها  

والتوقيع على كافة العمال الدارية بالشركة وفى التعاقد مع شركات توريد العمالة في الداخل والخارج والتوقيع 

على عقود العمل وذلك لستقدام وتوظيف عمالة للشركة وكذلك تفويضه في التعامل مع مكاتب الجوازات والهجرة 

والجنسية والسفارات والقنصليات ومكاتب تصاريح العمل لستصدار تصاريح العمل والقامات للعمالة المستقدمة 

من الخارج وله توكيل او تفويض الغير في ذلك وإصدار توكيلت للشركات لتوظيف واستقدام عمالة من الخارج 

وفقا للقانون.

96 - سليم سانكايا Selim Sankaya  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7686   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2018 برقم ايداع   695 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2018  بــ :  

97 - شانول سانكايا Senol Sankaya  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7686   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2018 برقم ايداع   695 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2018  بــ :  

98 - مهمت التنالمظ Mehmet Altinalmaz  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7686   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-04-2018 برقم ايداع   695 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2018  بــ :  
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99 - محمد سالم خالد موسي  مدير   المقيد برقم قيد    9128   وتم ايداعه بتاريخ    29-03-2021 برقم ايداع   

591 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2021  بــ :  

100 - خالد موسي خالد موسي  مدير   المقيد برقم قيد    9128   وتم ايداعه بتاريخ    29-03-2021 برقم 

ايداع   591 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2021  بــ :  

101 - محمد موسى خالد موسى  مدير   المقيد برقم قيد    9128   وتم ايداعه بتاريخ    29-03-2021 برقم 

ايداع   591 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2021  بــ :  يمثل السيد / محمد موسي خالد موسي مديرا  الشركة فى 

علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل بإسمها فيما عدا مااحتفظ به 

هذا العقد او قانون الشركات او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه .  وله الحق في التعامل باسم الشركه وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات 

واستصدار  خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع علي عقود القتراض و الرهن وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية  

والراضي و السيارات وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولتحقيق اغراضها  وله حق التوقيع أمام مصلحة الشهر 

العقاري و التعامل مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي  ووكلء الشركه 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وله  قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه  و التجارية 

و أبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توکيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.  يمثل السيد / منصور حسن منصور حسن ,و السيد / محمد سالم خالد 

موسي  ,و السيد / خالد موسي خالد موسي    مديرين لهم حق اداره العلقات العامه مجتمعين او منفردبن

102 - منصور حسن منصور حسن  مدير   المقيد برقم قيد    9128   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-29 

برقم ايداع   591 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2021  بــ :  

103 - اشرف عبدالهادي حماد حماد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9170   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2021 برقم ايداع   841 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2021  بــ :  ممثل عن شركة قناه السويس 

للستثمار

104 - عاطف عثمان محمد عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9170   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2021 برقم ايداع   841 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2021  بــ :  ممثل عن شركة قناه السويس 

للستثمار بدل من السيد المهندس/ محمد السيد عادل عبدالقادر والسيد المهندس/ محمد غريب ابو الرجال

105 - عبد الباسط محمود مللوك  مدير عام   المقيد برقم قيد    7926   وتم ايداعه بتاريخ    2018-07-31 

برقم ايداع   1576 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  

106 - عمر عبدالرحمن محمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    7926   وتم ايداعه بتاريخ    2018-07-31 

برقم ايداع   1576 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  علقات عامة

107 - نور الدين محمود دشان  مدير عام   المقيد برقم قيد    7926   وتم ايداعه بتاريخ    31-07-2018 برقم 

ايداع   1576 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  يمثل المدير او المديرون الشركه في علقتها مع الغير 

ولهم منفردين او مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعية العامه و للسيد / عبدالباسط محمود مللوك و السيد/ 

نورالدين محمود دشان مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات ولهم حق التوقيع امام مصلحة الشهر العقاري والتعامل مع السجل التجاري ومصلحة 

الضرائب ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم  ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة الع قود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

108 - محمد محمد عبدالعظيم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    7926   وتم ايداعه بتاريخ    2018-07-31 

برقم ايداع   1576 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  علقات عامة  ) استقالة (
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109 - خالد محمد محمود حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9614   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-09 

برقم ايداع   1086 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  

110 - كريم عبد الكريم عبد الغني علي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9617   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2022 برقم ايداع   1093 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

111 - مايكل رشدى سليمان عطاا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9618   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2022 برقم ايداع   1107 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

112 - مايكل رشدى سليمان عطاا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9618   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2022 برقم ايداع   1096 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

113 - مايكل رشدى سليمان عطاا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9618   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2022 برقم ايداع   1104 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

114 - مايكل رشدى سليمان عطاا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9618   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2022 برقم ايداع   1101 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

115 - وائل فوزى عواد الجمل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    9299   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2021 برقم ايداع   1532 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  

116 - حمدى مصطفى عبدة عثمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    9299   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2021 برقم ايداع   1532 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  

117 - احمد فريد احمد معاذ  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    9299   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2021 برقم ايداع   1532 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  

118 - مصطفى اسامه علي محمد الطرش  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9625   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-2022 برقم ايداع   1159 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  

119 - كايود فيمى اوموتوسو  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9628   وتم ايداعه بتاريخ    17-05-2022 برقم 

ايداع   1198 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  

120 - عبدا محمد ظافر توكل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9634   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-19 

برقم ايداع   1229 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  

121 - سميرالسيد حسن حسن حسين  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    2100   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2008 برقم ايداع   284 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  ) خروج (

122 - محمد علي عباس صالح البطوط  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2100   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2008 برقم ايداع   284 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة و التوقيع و 

المسئولية أمام الجهات الرسمية للسيد/ محمد علي عباس صالح البطوط منفردا .

123 - رشدي السيد حسن حسين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2100   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2008 برقم ايداع   284 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

124 - عماد عادل اسماعيل محمد مطر  مدير   المقيد برقم قيد    8547   وتم ايداعه بتاريخ    2019-07-28 

برقم ايداع   1362 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله 

منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحه عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللسيد/ عماد عادل اسماعيل محمد مطر منفردا الحق  في التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وله حق التوقيع امام مصلحة الشهر العقاري والتعامل مع السجل 

التجاري ومصلحة الضرائب وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة  وتحديد مرتباتهم واجورهم وله 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافه العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ماذكر.
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125 - منه ا عبد العزيز محمد عبد العزيز  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    8701   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2019 برقم ايداع   2721 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

126 - وهبي محمد كامل جوده  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    8701   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2019 برقم ايداع   2721 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  تعديل صفة الشريك من شريك 

متضامن الي شريك موصي .

127 - صلح الدين محمد الصادق المهدي شاكر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9644   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2022 برقم ايداع   1277 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

128 - محمد محمد سراج الدين فرح محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5127   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2022 برقم ايداع   1296 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

129 - ماهندار سامى سوبر أمانيم Mahendir Samy Amaniam  مدير عام   المقيد برقم قيد    8163   

وتم ايداعه بتاريخ    22-10-2018 برقم ايداع   2277 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  يمثل المدير 

/ المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهما منفردين او مجتمعين  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللسيد 

PRABHU KALAIARASAN  رضا محمد شلبى محمود والسيد / برابوة كاليار اسانى بلنيسامى  /

PALANISAMYوالسيد / ماهندار سامى سوبر أمانيم Mahendir Samy Amaniam ولهما مجتمعين أو 

منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات ولهم حق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتعامل مع 

السجل التجاري ومصلحة الضرائب ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم  ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في 

كل أو بعض ما ذكر .

130 - برابوة كاليار اسانى بلنيسامى PRABHU KALAIARASAN PALANISAMY  مدير عام   

المقيد برقم قيد    8163   وتم ايداعه بتاريخ    22-10-2018 برقم ايداع   2277 تم التأشير فى تاريخ 

26-05-2022  بــ :  

131 - رضا محمد شلبى محمود  مدير عام   المقيد برقم قيد    8163   وتم ايداعه بتاريخ    2018-10-22 

برقم ايداع   2277 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

132 - اسحاق فضل تادرس جرجس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8316   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2022 برقم ايداع   1319 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

133 - حبيبه عربي اسماعيل محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    9589   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2022 برقم ايداع   932 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  وللسيدة/ حبيبه عربي اسماعيل 

محمد الشريكة المتضامنة منفرده لها الحق في التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها  

وكذلك لها حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات ولها حق التوقيع امام مصلحة الشهر العقاري والتعامل مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب ولها 

الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولتحقيق اغراضها ولها حق توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر وذلك  فيما عدا الشريكة الموصية .

134 - عبدالسلم ابوساطي عبدالسلم محمد  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    9589   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-04-2022 برقم ايداع   932 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  ) خروج(
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135 - احمد صلح محمد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9654   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-30 

برقم ايداع   1350 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  

136 - محمد هيثم عبد الوهاب عبد القادر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    8767   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2020 برقم ايداع   261 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسميه للشريك المتضامن // محمد هيثم عبد الوهاب عبد القادر منفردا وله الحق في 

التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات 

واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها وكذلك له التوقيع لدي الشهر العقاري  وله الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وحق القتراض والرهن 

وحق التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات  وله حق توكيل 

الغير في كل او بعض ما ذكر

137 - محمد هانى عبدالوهاب عبدالقادر  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    8767   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2020 برقم ايداع   261 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  

138 - سميه محمد محمد عبدالواحد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    8767   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2020 برقم ايداع   261 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسميه للشريكة المتضامنة سميه محمد محمد عبدالواحد منفردة ولها الحق في التعامل 

بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات 

واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها وكذلك لها التوقيع لدي الشهر العقاري  ولها الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وحق 

القتراض والرهن وحق التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات  ولها حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر فيما عدا الشريك الموصي .

139 - محمد صلح الدين فايز فؤاد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    6591   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-01-2005 برقم ايداع   1008 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2022  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة لفترة جديدة .

140 - ياسمين مجدي اسماعيل احمد  مدير   المقيد برقم قيد    6591   وتم ايداعه بتاريخ    2005-01-25 

برقم ايداع   1008 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2022  بــ :  مسئول للشركة من الناحية السياحية بدل من 

السيد/ عصام وجيه حليم غبر .
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تجديد افراد

1 - النخيل للستثمار العقاري والتعبئة والتغليف لصاحبتها نهله نبيل محمد إبراهيم حجازي  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   4646   قيدت فى   21-03-2012 برقم ايداع    565 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-03-20

2 - السيف تكس للمنسوجات لصاحبتها سهام على اسماعيل منازع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7115   قيدت 

فى   26-04-2017 برقم ايداع    889 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-25

3 - منشاة وليد ابراهيم جبر لصاحبها وليد ابراهيم محمود جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   909   قيدت فى   

24-05-2006 برقم ايداع    525 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-23

4 - البكرشي لستصلح الراضى و تنسيق الحدائق لصاحبها محمد ثابت اسماعيل عبد العال  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   6622   قيدت فى   13-07-2016 برقم ايداع    1101 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2026-07-12

5 - كاربت للغزل و النسيج لصاحبها محمود محمد محمد شحاته جامع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7051   

قيدت فى   13-03-2017 برقم ايداع    607 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-12

6 - المهندس لتجارة مواد البناء و التوريدات العموميه لصاحبتها عبير عبد العزيز عبد المعز على  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   1545   قيدت فى   13-05-2007 برقم ايداع    647 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-05-12

7 - ياسر رشاد عبدالعزيز حسن للتوريدات العمومية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   262   قيدت فى   

26-05-2005 برقم ايداع    376 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-05-25

8 - التحاد للكيماويات والمننظفات يو ايه سى UAC لصاحبها طارق فتحى عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   1170   قيدت فى   11-10-2006 برقم ايداع    1129 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-10-10

9 - ام. سى . اس . فرى . زون لصاحبها وائل عبد الرحمن بكر ابراهيم .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1587   

قيدت فى   30-05-2007 برقم ايداع    761 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-29

10 - فيتو لمستحضرات التجميل لصاحبها عبد النبى إبراهيم محمد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6943   

قيدت فى   21-02-2017 برقم ايداع    388 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-20

11 - الورشة الهندسيه للكهرباء و المحركات لصاحبها عمرو محمد مصطفى محمد بسيونى  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   1622   قيدت فى   12-06-2007 برقم ايداع    858 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-06-11

12 - العمدة للستثمار والتنمية لصاحبها محمود ممتاز محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6754   قيدت 

فى   22-11-2016 برقم ايداع    1894 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-21

13 - كوبى سنتر للكمبيوتر لصاحبها معوض سليمان رزق ا إبراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4250   

قيدت فى   08-08-2011 برقم ايداع    1225 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-07
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تجديد شركات

1 - أحمد محمود محمد لبيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4967  قيدت فى  10-10-2012 برقم ايداع   

1564 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/10/2022  12:00:00ص

2 - أحمد محمود محمد لبيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4967  قيدت فى  10-10-2012 برقم ايداع   

1000003 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/10/2022  12:00:00

ص

3 - السخنه للتكرير و البتروكيماويات )ش0م0م( بنظام المناطق الحره الخاصة   شركة سبق قيدها برقم :   

1544  قيدت فى  13-05-2007 برقم ايداع   644 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  12/05/2027  12:00:00ص

4 - هيثم محمد محمد حسن زرمبه و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6871  قيدت فى  02-02-2017 برقم 

ايداع   213 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/02/2027  12:00:00

ص

5 - المجموعة المصرية للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   1782  قيدت فى  

21-08-2007 برقم ايداع   1250 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/08/2022  12:00:00ص

6 - نادر فتحى محمد الشوا وشركاه ) والسمة التجارية ( طيف وود لتصنيع الخشاب والثاث والديكور   شركة 

سبق قيدها برقم :   4679  قيدت فى  18-04-2012 برقم ايداع   719 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  17/04/2027  12:00:00ص

7 - كيوتى دنت للخدمات الطبية CUTIE DENT   شركة سبق قيدها برقم :   6782  قيدت فى  

06-12-2016 برقم ايداع   2027 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/12/2026  12:00:00ص

8 - الخليج للتنمية الزراعيه ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   1531  قيدت فى  07-05-2007 برقم ايداع   

603 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2027  12:00:00ص

9 - الخليج للتنمية الزراعيه ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   3507  قيدت فى  02-02-2016 برقم ايداع   

199 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/02/2026  12:00:00ص

10 - الخليج للتنمية الزراعيه ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   3507  قيدت فى  11-05-2010 برقم ايداع   

1026 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2025  12:00:00ص

11 - رويال سويس للتوكيلت الملحية Royal Swiss Agency   شركة سبق قيدها برقم :   6728  قيدت 

فى  02-11-2016 برقم ايداع   1776 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/11/2026  12:00:00ص

12 - شركة الستى مولد مصر   شركة سبق قيدها برقم :   1301  قيدت فى  31-05-1997 برقم ايداع   358 

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2027  12:00:00ص

13 - شركة بور سعيد للصناعات المعدنية )مبكو صابر السيد حسن حميد و شريكية   شركة سبق قيدها برقم :   

1981  قيدت فى  24-12-2007 برقم ايداع   1772 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  23/12/2022  12:00:00ص

14 - ديموند بلزا للتنمية السياحية   شركة سبق قيدها برقم :   2448  قيدت فى  18-08-2008 برقم ايداع   

1287 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/08/2023  12:00:00ص

15 - المؤسسة المتحدة للستثمار العقاري والستيراد والتصدير والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   4648  

قيدت فى  25-03-2012 برقم ايداع   571 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  24/03/2027  12:00:00ص

16 - فرع شركة بان مارين انترناشيونال انك منطقة حرة - فرع شركة اجنبية   شركة سبق قيدها برقم :   4764  

قيدت فى  31-05-2012 برقم ايداع   984 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  30/05/2027  12:00:00ص
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17 - فريش اليكترونك للجهزة المنزلية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   536  قيدت فى  2005-08-01 

برقم ايداع   867 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/07/2025  

12:00:00ص

18 - شركة فريش اليكتريك للجهزة المنزلية )ش0م0م(   شركة سبق قيدها برقم :   556  قيدت فى  

17-08-2005 برقم ايداع   953 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/08/2025  12:00:00ص

19 - شركه فريش اليكتريك للجهزه المنزليه ش . م . م   شركة سبق قيدها برقم :   982  قيدت فى  

09-07-2006 برقم ايداع   713 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/07/2026  12:00:00ص

20 - وليد إبراهيم محمود جبر وشركاه00 السمه التجاريه للشركه : أفريقيا المتحدة للصناعات.   شركة سبق قيدها 

برقم :   1570  قيدت فى  23-05-2007 برقم ايداع   708 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  22/05/2027  12:00:00ص

21 - فريش اليكتريك للجهزة المنزلية   شركة سبق قيدها برقم :   3558  قيدت فى  07-04-2011 برقم ايداع   

472 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/04/2026  12:00:00ص

22 - فريش اليكتريك للجهزة المنزلية   شركة سبق قيدها برقم :   3558  قيدت فى  07-04-2011 برقم ايداع   

473 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/04/2026  12:00:00ص

23 - شركة فريش اليكتريك للجهزة المنزلية   شركة سبق قيدها برقم :   3558  قيدت فى  2007-08-19 

برقم ايداع   1240 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/08/2022  

12:00:00ص

24 - فريش اليكتريك للجهزة المنزلية   شركة سبق قيدها برقم :   3558  قيدت فى  01-12-2013 برقم ايداع   

1855 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/11/2023  12:00:00ص

25 - )شركة فريش اليكتريك للجهزة المنزلية ش0م0م(   شركة سبق قيدها برقم :   3558  قيدت فى  

19-12-2005 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/12/2025  12:00:00ص

26 - )شركة فريش اليكتريك للجهزة المنزلية ش0م0م(   شركة سبق قيدها برقم :   3558  قيدت فى  

16-05-2016 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/05/2026  12:00:00ص

27 - )شركة فريش اليكتريك للجهزة المنزلية ش0م0م(   شركة سبق قيدها برقم :   3558  قيدت فى  

29-08-2012 برقم ايداع   1000004 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/08/2022  12:00:00ص

28 - ايفور ميتشل حنيف وشريكه بنظام المناطق الحرة العامة بالسويس )والسمة التجارية ( انترناشيونال 

كونتراكت باكجينج للكيماويات   شركة سبق قيدها برقم :   4670  قيدت فى  11-04-2012 برقم ايداع   684 

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/04/2027  12:00:00ص

29 - النمر لوصلت البلستيك فاطمة يس حسن وشريكيها   شركة سبق قيدها برقم :   33571  قيدت فى  

28-08-2002 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/08/2022  12:00:00ص

30 - تعديل السم التجارى الى : جراند للصناعات ش 0 م 0 م بنظام المناطق الحرة العامه بالسماعيلية   شركة 

سبق قيدها برقم :   1532  قيدت فى  07-05-2007 برقم ايداع   609 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2027  12:00:00ص

31 - شركة براعم للخدمات الصحيه و ادارة و تشغيل المستشفيات   شركة سبق قيدها برقم :   3119  قيدت فى  

06-01-2016 برقم ايداع   30 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/01/2026  12:00:00ص

32 - كونج هانج جو و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   3177  قيدت فى  22-05-2002 برقم ايداع   654 

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  12:00:00ص
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33 - الرايا لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة   شركة سبق قيدها برقم :   4634  قيدت فى  12-03-2012 برقم 

ايداع   503 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2027  12:00:00

ص

BIOSTER -                ) 34 - بيوستر المتحدون لخدمات التعقيم ) بيوستر المتحدون مصر

    MOTAHDON FOR Sterilizahon SERVICES ) BIOSTER - MOTTAHDON EGYPT

شركة سبق قيدها برقم :   1534  قيدت فى  08-05-2007 برقم ايداع   615 وفى تاريخ  22-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2027  12:00:00ص

35 - شركة فندق طابا الول ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   1569  قيدت فى  23-05-2007 برقم ايداع   

703 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/05/2027  12:00:00ص

36 - انترلوج للنقل الدولى INTER LOG INTERNATIONAL LOGSTIES   شركة سبق قيدها برقم :   

1634  قيدت فى  19-06-2007 برقم ايداع   895 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  18/06/2027  12:00:00ص

37 - دولوميتا للتعدين   شركة سبق قيدها برقم :   4747  قيدت فى  22-05-2012 برقم ايداع   931 وفى 

تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  12:00:00ص

38 - البورسعيدية للصناعات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   7129  قيدت فى  07-05-2017 برقم ايداع   

949 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2027  12:00:00ص

39 - انترناشيونال ديوتى فرى تريونج اند ايجانس   شركة سبق قيدها برقم :   1574  قيدت فى  2007-05-27 

برقم ايداع   724 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2027  

12:00:00ص

40 - انترناشيونال ديوتى فرى تريونج اند ايجانس   شركة سبق قيدها برقم :   1574  قيدت فى  2007-05-27 

برقم ايداع   725 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2027  

12:00:00ص

41 - البروج العالمية للحاق العمالة المصرية بالخارج   شركة سبق قيدها برقم :   6923  قيدت فى  

15-02-2017 برقم ايداع   229 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/02/2027  12:00:00ص

42 - دمج شركة ابكوت للفنادق في شركة ابكوت للتنمية و السياحة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1453  

قيدت فى  18-09-1996 برقم ايداع   310 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  17/09/2026  12:00:00ص

43 - ابكوت للتنميه والسياحه )لبليا سابقا(   شركة سبق قيدها برقم :   1453  قيدت فى  10-07-1997 برقم 

ايداع   1000001 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/07/2022  

12:00:00ص

44 - صابر على سليمان عبد القادر وشريكيه )و السمة التجارية ( التحاد العربى للستثمار   شركة سبق قيدها 

برقم :   4494  قيدت فى  01-01-2012 برقم ايداع   8 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  31/12/2026  12:00:00ص

45 - بيلدرز للمقاولت العامة والستثمار العقاري شركة ذات مسئولية محدودة   شركة سبق قيدها برقم :   

4627  قيدت فى  07-03-2012 برقم ايداع   469 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  06/03/2027  12:00:00ص

G-ENVIRO FOR CONSTRUCTION AND  46 - جي - انفيرو للنشاءات والصناعة

INDUSTRY  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   6598  قيدت فى  05-06-2016 برقم ايداع   932 

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/06/2026  12:00:00ص

47 - اشرف محمد احمد الشوربجى وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   1475  قيدت فى  2007-04-12 

برقم ايداع   479 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/04/2027  

12:00:00ص
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48 - سيفل جروب للمقاولت العمومية والستثمار العقاري   شركة سبق قيدها برقم :   4150  قيدت فى  

06-06-2011 برقم ايداع   828 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/06/2026  12:00:00ص

49 - السادس من اكتوبر للمشروعات الزراعية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   21977  قيدت فى  

09-01-2007 برقم ايداع   235 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/01/2027  12:00:00ص

50 - المهند للستثمارات العقارية .   شركة سبق قيدها برقم :   29572  قيدت فى  11-03-1996 برقم ايداع   

535 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2026  12:00:00ص
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