جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب استثمار  6اكتوبر شهريونيوسنة 2022
* الفهرس
 -1قيود أفراد وشركات.
 -2تعديلت السجل التجارى افراد :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -3تعديلت السجل التجارى شركات :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -4تجديدات ( :افراد وشركات)
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قيود أفراد
 - 1الشاكر للعصائر الطبيعية لصاحبها بلل رشيد العمري تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-01برقم ايداع  5289ورقم قيد  23539محل رئيسى عن تجارة الجمله والتجزئه للعصائر
الطبيعية الفريش ( داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم
موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزارء رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية
مصر العربية رقم  356لسنة  ) 2008مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الجيزة محل رقم  -12الدور الرضي -
عمارة  - 5مشروع علي الدين سيتي مول  -امام جامعه  6أكتوبر
 - 2يثرب فوزى لتجارة القمشة والمنسوجات لصاحبها ( يثرب فوزى محمد عبد ا ) تاجر فرد رأس ماله
 25,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  5440ورقم قيد  23608محل رئيسى عن تجارة الجملة
والتجزئة للقمشة والمنسوجات داخل المناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده فيما عدا منطقة شبه جزيرة
سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار
رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركة
الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,بجهة محافظة الجيزة ش وسط البلد بجوار الموقف -
زاوية ابو مسلم  -مركز ابو النمرس .
 - 3ذا سوميت برودكشنس  the summit productaionsلصاحبها (سراج الدين احمد محمود جاد المولي
سليم ) تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  5493ورقم قيد  23617محل
رئيسى عن انشطه داخل ق الستثمار رقم  72لسنه  : 2017نشاط صناعه السينما ومنها إقامه او استئجار
استيدوهات او معامل النتاج السينمائي أو دور العرض أو تشغيلها  ,بما في ذلك من تصوير وتحميض وطبع
وإنتاج وعرض و توزيع .انشطه خارج ق الستثمار رقم  72لسنه  2017الدعايه والعلن تلتزم المنشأه
بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام المنشاه لهذا
الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارد بقانون الستثمار رقم  72لسنه  , 2017وكذا ل تتمتع
النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون مع مراعاه احكام القوانين والوايح
والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص الزمه لمباشره نشاطها ,بجهة محافظة الجيزة
 600شارع النور الحي  - 1مجاوره - 3
 - 4فلور للتجميل لصاحبها :امينه سليم ابراهيم سليم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-06برقم ايداع  5495ورقم قيد  23618محل رئيسى عن تجارة الجملة والتجزئة لمستلزمات
التجميل داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة
مسبقا مع مراعاة اما ورد بقرار رئيس الوزراء لسنة  2007ومراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم
 356لسنه  2008مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشائة الحصول علي كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,بجهة محافظة الجيزة مكتب-13الدور- 6مول ستي ستار  -برج  - 3المحور
المركزي
 - 5يلسه لصناعة المنظفات الصناعية و الصابون لصاحبها بلل فاروق محمود ابودقه تاجر فرد رأس ماله
 1,000,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  5507ورقم قيد  23626محل رئيسى عن اقامة و
تشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية و الصابون و العطور و مستحضرات التجميل مع مراعاة إحكام القوانين
و اللوائح و القرارات السارية وعلى المنشاء الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها,
بجهة محافظة الجيزة القطعه رقم  48منطقة مخازن الشباب 300م الصناعي امتداد المنطقة الصناعية السادسة
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 - 6كى اتش لبيلل  KH LABELLAلصاحبها ( دينا محمد رشدى سحلى ) تاجر فرد رأس ماله 5,000.000
قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  5853ورقم قيد  23819محل رئيسى عن انشطه داخل ق 72لسنه 2017
تجارة الجملة والتجزئة لمستحضرات التجميل والعناية بالطفل والزيوت الطبيعيه والمستخلصات النباتيه والعشاب
الطبيعيه والمكملت الغذائية والغذية وزيوت الفواحه والزيوت العطرية والطور والمعطرات والمنظفات
والمطهرات والمستلزمات والمستحضرات الطبيه والكسسوارات الحريمي والشنط والحذيه والمشغولت الفضيه
والمشغولت الذهبيه ( بعد الحصول على الموافقات اللزمة من مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة
التموين والتجارة الداخلية ) والمشغولت الفنية واليدوية والملبس بجميع انواعها والدوات المنزلية والمفروشات
والهدايا  .داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة
مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر
العربية رقم  356لسته 2008و انشطه خارج ق 72لسنه 2017التصنيع لدي الغير تلتزم المنشأه بإفراد حسابات
ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها
في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنه  , 2017وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون
الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة ?? التاريخ الذي بدأ فيه التاجر أعماله التجارية بمصر :
نشاطها  ,.بجهة محافظة الجيزة  15عماره  - 46الشباب  - 70الحي  - 11المجاوره الولي  6 -اكتوبر
 - 7أسماء حسانين عبد العال على لصاحبها ( أسماء حسانين عبد العال على ) تاجر فرد رأس ماله 1,000.000
قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  6112ورقم قيد  24000محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
كافة المنتجات الخشبية .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الجيزة  24الحى السادس  -المجاورة الثالثة  6 -اكتوبر ثان .
 - 8سكر للموبيليات الحديثه لصاحبها  /مهند محمد نور سكر تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-23برقم ايداع  6177ورقم قيد  24029محل رئيسى عن انشطه داخل قانون  72لسنه 2017
 oتجاره الجمله و التجزئه للموبيليات داخل المناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده فيما عدا منطقه شبه
جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه  2007ومراعاه
قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه  2008انشطه خارج قانون  72لسنه  o 2017اداره و
تشغيل معارض الثاث تلتزم المنشاءه بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار
وفي حاله عدم التزام المنشاءه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون رقم  72لسنه
 2017وكذا ل تتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارد بذات القانون مع مراعاه احكام
القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي المنشاءه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها ,بجهة
محافظة الجيزة عماره  - 41الحى  - 4مجاوره  6 - 1أكتوبر
 - 9مستر يوسف لصاحبها ( وفاء يوسف سيد خطاب ) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-26برقم ايداع  6222ورقم قيد  24065محل رئيسى عن داخل ق  72لسنة  : 2017تجاره
الجملة والتجزئه للحذية والمصنوعات الجلدية  ,داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا ر
رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد
يقرار رئيس مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنه  •2008انشطة من خارج ق  72لسنة
 : 2017توريد الحتية والمصنوعات الجلدية  " .على المنشأة اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة
بقانون الستثمار و في حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون
الستثمار رقم  72لسنة  2017على ان ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة
بذات القانون " مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة ,بجهة محافظة الجيزة شقة بالعقار رقم  15شارع عصفور الجنه  -حدائق زايد  -الشيخ زايد
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فروع الفراد
 - 1مستشفي المصري لصاحبتها  /ماجده عمار محمد شمس الدين قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع 6044
ورقم قيد  23956محل فرعى عن اقامه وتشغيل واداره المستشفيات المتخصصه او المتكامله او العامه وما تضمنه
من انشطه داخليه علجيه او طبيه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي شارع احمد ماهر _ امام صيدليه الشعب
_ المنيا
 - 2مستشفي المصري لصاحبتها  /ماجده عمار محمد شمس الدين قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع 6044
ورقم قيد  23956محل فرعى عن اقامه وتشغيل واداره المستشفيات المتخصصه او المتكامله او العامه وما تضمنه
من انشطه داخليه علجيه او طبيه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها بجهة محافظة الجيزة موقع ممارسه النشاط الدور الول والثاني بالعقار _
شارع المساكن ناصيه شارع الربعين _ بولق الدكرور _ محافظه الجيزه
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قيود الشركات
 - 1عباقر للنشر والتوزيع شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 5269ورقم قيد  23528مركز عام عن اقامة وتشغيل مطبعة للطباعة وتغليف وتجليد الكتب  .نشر
وتوزيع الكتب. .تجارة الورق. .التوريدات العمومية. .اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وأنشاء قواعد
البيانات ونظم المعلومات الكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . .ادارة المواقع اللكترونية .يجوز للشركه ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجود مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج ,كما يجوزلها ان تندمج في الهيئات السالفة
اوتشتريها او تلحقها بها وذلك طبقأ لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الجيزة
 5الدور السادس برج الوراقى  -منشأةالقناطر
 - 2بانوراما للزراير والبلستيك شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 5270ورقم قيد  23529مركز عام عن *انشطة داخل ق 72لسنه  2017اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
الزراير والبلستيك* .انشطة خارج ق  72لسنة  2017التصدير تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية ومركز
مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع
بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة , 2017وكذا لتتمتع النشطة خارج القانون
الستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر
او فى الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة
الجيزة القطعة رقم  7 /232المنطقة الصناعية الثانية
 - 3ماكنيا  makniaشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  5277ورقم
قيد  23534مركز عام عن تجارة وتوزيع وتسجيل الدوية البشرية والبيطرية ومبيدات الصحة العامة
والمبيدات الحشرية والمطهرات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل الجهزة الطبية والمكملت الغذائية
والعشاب الطبية والغذية الخاصة والزيوت العطرية والزيوت الطبيعية والمستخلصات بكافة انواعها في أجهزة
المعامل ومنتجات المنحل والعسل ومشتقاتة بكافة أنواعها وحقن العلج بسم النحل والخل والغذية والمشروبات
وتصنيع كل ماسبق لدى الغير  . .التصدير والتوكيلت التجارية  ,تلتزم الشركة الحكام القانون رقم 120لسته
1982في شان تنظيم اعمل الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد
الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة
لهذا الغرض  .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قنونا  .التوريدات العمومية  .ه ادارة الصيدليات  .ه
تقديم خدمات التعليم عن بعد  .ه اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجود مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبهة باعمالها أو
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة  4ش
فخرى الدالي من الدكتور لشين  -محطة شارع المستشفى  -فيصل
 - 4بانتون للدعايه و العلن  pantonشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم
ايداع  5278ورقم قيد  23535مركز عام عن الدعايه و العلن التسويق اللكتروني التصدير
و التوكيلت التجاريه تلتزم الشركه بأحكام القانون رقم  120لسنه  1982في شأن تنظيم اعمال الوكاله
التجاريه التوريدات العموميه  .يجوز للشركه ان تتكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقق 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
التنفيذيه مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات الساربه و علي الشركه الحصول علي كافه التراخيص
اللزمه لمباشره نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة  50شارع الحجاز  -المهندسين
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 - 5أولز لتنظيم الحفلت والمؤتمرات OWLS FOR EVENTS AND CONFERENCES
 ORGANIZINGشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  5280ورقم
قيد  23536مركز عام عن  oإقامة وتنظيم الحفلت العامة والمؤتمرات والمعارض (عدا السياحية وبشرط
تقديم خدمات التعهيد للحفلت العامة والمؤتمرات.
استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده) o
يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبية
باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الجيزة
الوحدة رقم  61بالدور الرضى  -مركز المدينة التجارى  -المحور المركزى  -قطعه  - 21مركز خدمات الحى
الثالث والرابع -
 - 6طلقة للغات  Talaka For Languagesشركة رأس مالها  500.000قيدت فى 2022-06-01
برقم ايداع  5281ورقم قيد  23537مركز عام عن اقامه وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنميه
الموارد البشريه لتعليم اللغات وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة مكتب طلقة  -الدور
الثاني علوي  -منطقه  247عمارة  -مول الحمد  -حدائق اكتوبر
 - 7زيدان محمد عبد الرحيم وشريكيه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم
انشطة داخل ق الستثمار رقم  72لسنة  :2017ـ
ايداع  5291ورقم قيد  23541مركز عام عن o
الستثمار العقاري  :بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما
عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة
 2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة  .2008انشطة خارج ق الستثمار
العقاري رقم  72لسنة  :2017ـ المقاولت العامة .تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لكل
نشاط على حدة وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون
الستثمار رقم  72لسنة  ,2017وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة
بذات القانون .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساري وعلي الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الجيزة مكتب رقم  3ــ الدور الرضي ــ مركز المدينة ــ
بلوك 3و ــ مدينة الفردوس
 - 8كونتراكتنج انجنيرنج للخدمات الهندسية CONTRACTING ENGINEERINGشركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  5296ورقم قيد  23543مركز عام عن
المقاولت العامة . .التوريدات العمومية . .توريد وتركيب الواح الطاقة الشمسية وكافة اجهزتها وانظمتها
ومستلزمتها ومعداتها وادواتها وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة لما سبق "مع مراعاة قرار وزير الدفاع و النتاج
الحربي رقم  46لسنة  . ."2003توريد وتركيب المعدات و اللت والجهزة وخطوط النتاج ومستلزمات
المصانع و الورش وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة لما سبق " مع مراعاة قرار وزير الدفاع و النتاج الحربي رقم
 46لسنة  ."2003وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة شقة  - 43الدور
الرابع  -عمارة  - 247Hدجلة بالمز -القطعة رقم  - 1طريق الواحات -
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 - 9السهم الفضي للتجاره شركة رأس مالها  800,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
ورقم قيد  23544مركز عام عن تجاره الجمله والتجزئه للمحاصيل الزراعيه والمنتجات الزراعيه
والغذائيه والمواد الخام داخل المناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء
فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزاراء رقم  350لسنه  2007ومراعاه قرار رئيس
جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه  . 2008يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحق بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذيه مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص
اللزمه لمباشره نشاطها بجهة محافظة الجيزة شقه رقم  4بالدور الرضي عقار رقم  20شارع الشبكات من
شارع المان  -حدائق اكتوبر
 - 10فور ام ايجبت لتصنيع الطارات الهوائية المجددة  4M EGYPTشركة رأس مالها 255,000.000
قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  5298ورقم قيد  23545مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الطارات الهوائية المجددة يجوز للشركة ان تكون لهآ مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى
الخارج كما يجوز لهآ ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة المصنع الكائن بالقطعة  577المنطقة الصناعية مخازن الشباب-
 - 11الفرعونيه للتشييد والبناء شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
الثابتة و
 5299ورقم قيد  23546مركز عام عن المقاولت العامة و اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم
الكافيريات والتوريدات العمومية و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج و كما يجوز لها يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة الحصول علي
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة  446اتحاد ملك مجمع نصر الدين اول ش
الهرام
 - 12يال تو برنت  YALLA TWO PRINTشركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى
اقامة وتشغيل مطبعة للطباعة
 2022-06-01برقم ايداع  5303ورقم قيد  23549مركز عام عن
الدعاية والعلن  .يجوز
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس ومستلزمات الهدايا
علي الملبس والهدايا
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانو ولئحتة التنفيذية مع مراعاه احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة
 2ش ابن خلدون  -الهرم -
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 - 13ام اس ايه للتنمية وإدارة المشروعات شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-01
إدارة المشروعات ( مع مراعاة القرار
برقم ايداع  5311ورقم قيد  23552مركز عام عن
إنشاء وإقامة
الوزارى رقم  300لسنة  2021بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط إجراءت التراخيص (
و تشغيل وإدارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية ( فيما ل يجاوز مرحلة التعليم الثانوى وفيماعدا المدارس
إنشاء وإقامة و تشغيل وإدارة
إنشاء وإقامة و تشغيل وإدارة المدارس ومعاهد التعليم الفنى .
الدولية .
إنشاء وإقامة و تشغيل وإدارة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وماتضمنه من
الحضانات .
أنشطة داخلية علجية أو طبية ( تلتزم الشركة بإخطار المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتى
يتسنى للمجالس الطبية المتخصصة اعمال شئونها ويشترط لتمتع هذه المراكز بضمانات وحوافز الستثمار بأن
إنشاء وإقامة و تشغيل وإدارة المراكز الطبية
تقدم  %10سنويا بالمجان من عدد السرة التى يتم شغلها .
التشخيصية و العلجية ( تلتزم الشركة بإخطار المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتى يتسنى
للمجالس الطبية المتخصصة اعمال شئونها ويشترط لتمتع هذه المراكز بضمانات وحوافز الستثمار بأن تقدم
اقامة و إنشاء وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة
 %10سنويا بالمجان من عدد السرة التى يتم شغلها ? .
المقاولت العامة والمتكاملة
اقامة وإنشاء و تشغيل وادارة المراكز التجارية والمولت? .
والكافيتريات ? .
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به
والمتخصصة  ? .مقاولت أعمال التشطبيات والديكورات ? .
تخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات
قانونا  ? .التوريدات العمومية ? .
( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى الجديد ) وذلك دون
الخلل بإحكام القوانيين واللوائح والقرارات السارية  .وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة  .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الجيزة 327
الدور الثالث القرية السياحية السادسة  6 -أكتوبر
 - 14سمارت ماشين للصيانة الكهروميكانيكية والتوريدات  SMART MACHINEشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  5323ورقم قيد  23553مركز عام عن التجارة
العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا التوريدات العمومية اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الماكينات
الصناعية وقطع غيار الماكينات واللوحات الكهربائية اقامة وتشغيل مركز لصيانة الماكينات الصناعية وقطع
غيار الماكينات واللوحات الكهربائية والكهروميكانيكية  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر
أو فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام االقانون بجهة محافظة
الجيزة ورشة بالمبنى  - 3حماده إمام  -الصناعية  - 3مجمع المل الصناعى  -ثانى أكتوبر
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 - 15فيردورا للتطوير العقارى شركة رأس مالها  50,000,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
 5327ورقم قيد  23555مركز عام عن  -1التطوير العقارى  -2اقامة وتشغيل الفنادق ( الثابتة )
والموتيلت والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية اوترفيهية
او رياضية او تجارية او ثقافية واستكمال المنشات الخاصة بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق
والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم ول يزيد اجمالى مساحة الواحدات المبيعة
منها على نصف اجمالى المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع  -3الدارة والتسويق السياحى للفنادق
والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات
الدارة الفندقية و وفقا لما ورد بموافقة واجراءات التراخيص بها  -4الستثمار العقارى  -5شراء وبيع
وتاجير وامتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد لقلمة
المنشات عليها واقامة المبانى و الوحدات التجارية والدارية والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او ادراتها او
استغللها لحسابها او لحساب الغير مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  35لسنة  2007ومراعاه قرار
رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة  2008وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة
الجيزة  24شارع محمد كامل مرسى المهندسين -
 - 16اكتوبر تراك لخدمات النقل شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
 5334ورقم قيد  23559مركز عام عن النقل البرى الداخلى للبضائع " و ل يتم مزاولة نشاط النقل
البرى للركاب او البضائع ( الداخلى او الدولى ) و المهمات و خدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه
البعد القيد بسجل الناقلين و استخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و
الدولى " التوريدات العمومية المقاولت العامه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى
مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهئيات سالفة الذكر او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا
لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة  242مدينة الفردوس ق م
 - 19محمد أحمد الخاني وشركاه شركة رأس مالها  3,000,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
 5344ورقم قيد  23566مركز عام عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية والمحمصات
تجارة الجملة
والتسالي والشيكولته والنوجا والملبن واليس كريم والياميش والحلويات والمكسرات والبن- .
والتجزئة للمواد الغذائية والمحمصات والتسالي والشيكولته والنوجا والملبن واليس كريم والياميش والحلويات
بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم
والمكسرات والبن- .
فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350
لسنة  2007ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنة  2008مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة الجيزة قطعة رقم  - 408مخازن الشباب  -المنطقة الصناعية 6 -أكتوبر ثاني -
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 - 17طلتي للبرمجيات  TALLATYشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
أعمال
أنشطة داخل ق الستثمار رقم  72لسنة o :2017
 5342ورقم قيد  23563مركز عام عن o
أعمال تصميم وإنتاج
التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعهاo .
إنتاج
البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليهاo .
ادخال البيانات على الحاسبات
المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصوره وبياناتo .
إنتاج وتطوير
أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعهاo .
وبالوسائل اللكترونيةo .
تنفيذ
أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البياناتo .
النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليهاo .
إنشاء واداره مراكز التدريب
التصالت وخدمات النترنتo .
وادارة شبكات نقل وتداول البياناتo .
النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت
لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلوماتo .
أنشطة خارج ق
وصوره وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفنيo .
التسويق اللكتروني  oتلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي
الستثمار رقم  72لسنة o :2017
مستقل لكل نشاط على حدة وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز
الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  ,2017وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات
والحوافز الواردة بذات القانون .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشارك تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الجيزة وحدة بالدور الثاني  44 -الحي السابع  -مجاورة 4
 - 18نوبل للدراسات المتخصصة شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
-1انشطه داخل ق 72لسنه 2017
 5343ورقم قيد  23564مركز عام عن
 انشاء وادارةانشاء الجامعات  /انشاء او اداره او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى
انشاء وادارة مراكز الستشاراتمراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات
والدراسات المتخصصه في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها  -صناعه تكنولوجيا المعلومات
والتصالت  ,بما تشمله من انشطه صناعيه صناعيه وتصميم وتطوير اللكترونيات  ,ومراكزالبيانات  ,وانشطه
ـ اقامه
التعهد  ,وتطوير البرمجيات  ,والتعليم التكنولوجي -2انشطه خارج ق  72لسنه 2017
وتشغيل وادارة مراكز لعداد وتنميه وتدريب الموارد البشريه في مجالت (اداره العمال  -تعليم الكبار  -تعليم
الكبار  -تعديل سلوك وتنميه مهارات صعبات التعلم  -الرشاد السرى والنفسي وقياسات الذكاء  -اللغات
والترجمه  -رياضه اطفال الكترونيات والشباكات النترنت وجودتها  -البحوث والدراسات العلميه  -السلمه
والصحه المهنيه  -التصويت اللكتروني  -اللغه العربيه والتصحيح اللغوي ) -المساحه والخرائط والنشاءات
الهندسيه  -اعداد مدربين رياض اطفال  -الحاسب اللي ونظم المعلومات  -والتدريب علي اداره الجوده في
 انشاء وتغيل مركز متخصص لتدريب الطفال الطبعيين وذوىالخدمات الرعايه الصحيه الطبيه
 تلتزم الشركه بافراد حسابات ماليهالحتياجات الخاصه والتدريب علي النطق وتعليم لغه التخاطب
ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في
التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72لسنه  2017وكذا لتتمتع النشطه خارج قانون
 بجهة محافظة الجيزة شقه 2 ,1مجمع نعمه الداريالستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون
 بجوار التوحيد والنور  -المحور المركزي - - 20لند جرين للبذور الزراعية وأنظمة الرى الحديث شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
تجارة البذور والحاصلت
 2022-06-02برقم ايداع  5346ورقم قيد  23568مركز عام عن
والمخصبات الزراعية ومستلزمات زراعة السطح وأنظمة الرى الحديثة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلي الشركة
الحصول علي كافة التراخيص الزمة المباشرة نشاطها .بجهة محافظة الجيزة شقة بالدور الرضي  26 -ش
احمد حموده  -جزيرة محمد  -الوراق
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 - 21ايبك للمقاولت والتوريدات& EPIC FOR CONSTRUCTION SUPPLIESشركة رأس
مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  5351ورقم قيد  23570مركز عام عن
المقاولت العامه التوريدات العمومية تقديم خدمات النظافة الحاق العماله المصريه بالداخل النقل البري
البضائع الداخلي والدولي (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 اللزمه بمزاوله
النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية
وعلي الشركه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها بجهة محافظة الجيزة عماره -305مساكن
دهشور -الدور الخامس-حدائق اكتوبر
 - 22اكسبديا هوتيل للستثمار السياحي ( )expedia hotel for tourism investmentشركة رأس
مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  5375ورقم قيد  23574مركز عام عن
إقامة وتشغيل الفنادق ,الثابتة ويخوت السفاري ,والموتيلت ,والشقق والجنحة الفندقية ,والقرى السياحية,
والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية ,واستكمال
المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها ,على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى
السياحية عن ثلثة نجوم وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من
الطاقة اليوائية للمشروع .المخيمات السياحية على أل يقل مستواها عن ثلثة نجوم ويستثنى من شرط الثلثة
النجوم بالبندين (أ)( ,ب) المشار إليهما المشروعات السياحية المقامة في محافظة الوادي الجديد والمناطق الواعدة
خارج نطاق الوادي القديم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .إقامة وتشغيل مارينا اليخوت
وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها .السياحة العلجية للمرضى وذلك
بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية ,وغيرها مما يصدر بتحديده قرار من
الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة .السياحة البيئية ,وذلك بإقامة وإدارة النزل
البيئية ,ومواقع مشاهدة الطيور والشعاب المرجانية وغيرها من النظم البيئية المتميزة .وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة محل  53سنتر المهندسين الحي الول المجاوره الولي -
 - 28مورنينج كوفي  MORNING COFFEEشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-05برقم ايداع  5403ورقم قيد  23584مركز عام عن اقامة وانشاء وتجهيز وتشغيل
وادارة المطاعم والكافيهات والكافتريات الثابتة لتقديم جميع انواع الماكولت والمشروبات والتيك اواى (عدا
الكحولية) .مع مرعاه احكام القانونين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة  138ل حدائق
الهرام _ الهرم
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 - 23حمدى لصناعة الملبس الجاهزة شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم
انشطة داخل ق  72لسنة 2017م  .إقامة وتشغيل
ايداع  5395ورقم قيد  23575مركز عام عن
مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابله للستزراع
واستزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون الرض مخصصة لغراض الستصلح
والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق
الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة 2008م .
انشطة خارج قانون  . 72التصدير التطوير العقارى تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل
للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا
والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  . 2017وكذا ل تتمنع النشطة خارج قانون
الستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  .يجوز للشركة ان تكون مصلحة أو تشترك باى وجه من
الوجوه مع الشركة وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر
أو فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
ولئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقررات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة  17ش السلم امام فندق اوروبا  -الهرم
 - 24هل للتسويق العقارى  HALLAشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم
ايداع  5396ورقم قيد  23576مركز عام عن التسويق العقارى التجارة اللكترونية عبر النترنت
ايجار وتاجير السيارات (فيما عدا التاجير التمويلى) التسويق السياحى للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية
والقرى السياحية السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم اجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية
والعلجية وغيرها مما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة
(ول يشمل ذلك نشاط الوساطة فى التامين) ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر
أو فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
ولئحته التنفيذية .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصولعلى كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة شقة  22ــ عقار رقم  48/50ـ ميدان عمان ـ
 - 25الرسالة لتقطيع الورق  elresala to cut paperشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-05برقم ايداع  5397ورقم قيد  23577مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
وتقطيع واعادة تدوير ورق التصوير وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,
ويشترط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  .ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه
مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الجيزة
مصنع بالقطعة رقم  66مخازن الشباب
 - 26نمر للنقل والشحن  TlGER TRANSPORT AND FRElGHTشركة رأس مالها
 200,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  5401ورقم قيد  23582مركز عام عن
الشحن والنقل البرى الداخلى للبضائع (ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب او البضائع (الداخلى  /الدولى )
والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه ال بعد القيد يسجل الناقلين واستخراج التراخيص
التجارة العامة فيما هو مسموح به
اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ) -
قانونا  - .التوريدات العمومية  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى
الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة
الجيزة عمارة  - 139مساكن أبناء الجيزة  -طريق الواحات
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 - 27ترانس أورينت للترجمة شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع
 5402ورقم قيد  23583مركز عام عن تقديم خدمات الترجمة ون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها
في مصر أو في الخارج .كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
بجهة محافظة الجيزة ( )6شارع عبدالخالق عزوز  -محطة المساحة  -الهرم -
 - 29دبابة لخدمات النقل شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع 5404
ورقم قيد  23585مركز عام عن خدمات النقل البرى للبضائع وما يستلزمة النشاط من استئجار وتأجير
السيارات ( فيما عدا التأجير التمويلى والليموزين ) ( ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب او البضائع (
الداخلى  /الدولى ) والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجة ال بعد القيد بسجل الناقلين
واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ) يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبية باعمالها او التى
قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها
او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة  4ش حامد عبد
العظيم من ترعة الزمر  -عمرانية غريبه
 - 30كيوب ميد  Cubemedشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع
 5405ورقم قيد  23586مركز عام عن إدارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزاري رقم  300لسنة
 2012بشأن شركات الدارة الفندقية وفقا لما ورد بموافقة وإجراءات الترخيص بها تقديم الستشارات وعلى
الخص في مجال الموارد البشرية (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم
بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في
مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية) .إعداد
دراسات جدوى المشروعات إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية التجارة العامة
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا التوريدات العمومية التوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون
رقم  120لسنة  1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية الوساطة في إنهاء الجراءات أمام الجهات الغير
حكومية يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج
في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة
محافظة الجيزة  3ش مسجد الفتح من ش اللبيني _ المريوطية _ الهرم
 - 31الحليبي للمقاولت العامة والتشطيبات شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم
ايداع  5406ورقم قيد  23587مركز عام عن  -المقاولت العامة  -مقاولت اعمال التشطيبات
والديكور  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى
تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .مع مراعاه
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافه التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
 .بجهة محافظة الجيزة شقة رقم  - 5الدور الدارى  -عقار رقم  - 114شارع الهرم الرئيسي
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 - 32اون تارجت لتسويق السلع والمنتجات  ON TARGET FOR MARKETINGشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  5407ورقم قيد  23589مركز عام عن -
تسويق المنتجات والسلع والخدمات  - .التوريدات العمومية  -تقديم الخدمات اللوجستية .التوكيلت التجارية
تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982فى شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشىء تأسيس
الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبية باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها
فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندرج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون ولئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة  75ب حدائق الهرام  -الهرام
 - 33نيو اجرى ميديا شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع 5408
ورقم قيد  23590مركز عام عن انشطة داخل ق  72لسنة  2017نشاط صناعة السينما ومنها اقامة او
استئجار استوديوهات او معامل النتاج السينمائي او دور العرض او تشغيلها بما في ذلك من تصوير وتحميض
وطبع وعرض وتوزيع انشطة خارج ق  72لسنة  2017النتاج الفني والتوزيع للفلم السينمائية
والتليفزيونيه وكافة العمال الفنية من ( تصوير  -صوت  -ميكساج  -دوبلج  -مونتاج  -تحميض نيجاتيف
تصحيح الوان ) تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي
حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72
لسنة  2017وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة اوتشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة
 9أ مركز المدينة  -الحي الستثماري  -مدينة الفردوس
 - 34الشوره اير زون  ELSHORA AiR ZONEشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-05برقم ايداع  5413ورقم قيد  23591مركز عام عن بيع وتركيب وصيانة التكييفات
التوريدات العموميه التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا يجوز للشركه أن تكون لها مصلحه أو تشترك
بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق
غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السابقه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون ولئحته التنفيذيه مع مراعاه أحكام القانون واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول
علي كافه التراخيص مباشره نشاطها بجهة محافظة الجيزة مكتب بالعقار  -1018شارع ابو جبل  -ثانى اكتوبر
 - 35فرست فوود للخدمات الغذائية  FIRST FOOD FOR FOOD SERVICESشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  5414ورقم قيد  23592مركز عام عن إقامة
وتشغيل وإدارة المطاعم الثابتة  - .التوريدات العموميه  .يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها
في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون ولئحته التنفيذية .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة الدور الثاني  9 -شارع البركات  -متفرع من
شارع طنطا
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 - 36ريفيل للترجمة
 REVEAL TRANSLATIONشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع
 5417ورقم قيد  23594مركز عام عن تقديم خدمات الترجمة التوريدات العمومية يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها
او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون واللئحة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة بمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة  128شارع
السودان
 - 37ليونك للتجارة والتوزيع  LIONKشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم
ايداع  5418ورقم قيد  23595مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
و اللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة الجيزة  317شارع الهرام  -الطالبية
 - 38الياسمين لدارة وتشغيل الصيدليات
 AL Yasmin pharmaciesشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع
 5420ورقم قيد  23597مركز عام عن إدارة وتشغيل الصيدليات وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطة  .ويجوز للشركة ان
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون  .بجهة محافظة الجيزة  5شارع زكي البطران من عبدالمجيد البطران -اللبيني  -الهرم
 - 39الرجوى للتطوير العقارى شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع
 5435ورقم قيد  23603مركز عام عن التطوير والتسويق العقارى  -المقاولت العامة وذلك دون
الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة شقة  3الدور الثالث  436 -شارع فيصل  -برج القريطى -
بجوار مستشفى تبارك  -فيصل
 - 40دي اس ام للتجارة والتوريدات  D S M FOR TRADE AND SUPPLIESشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  5439ورقم قيد  23607مركز عام عن التجارة
العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا التوريدات العمومية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك
بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق
غرضها فى مصر أو فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
االقانون  .بجهة محافظة الجيزة مكتب  8سنتر السراء بلزا  -الحى الثالث
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 - 41ستار جيت سيرفيس  STAR GATE SERVICEشركة رأس مالها  99,000,000.000قيدت فى
 2022-06-06برقم ايداع  5483ورقم قيد  23610مركز عام عن اقامة وتشغيل مركز لخدمة
وصيانة كافة انواع المحركات توريد وتركيب قطع غيار المحركات توكيلت التجارية  :تلتزم الشركة بأحكام
القانون رقم  120لسنه  1982فى شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تأسيس الشركه اى حق فى
مزاولة غرضها إل بعد الحصول على الترخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التى تزاول اعمل شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى
الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحة
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمه لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة وحدة  - 413الدور الرابع  -Aمبنى بورتال  -سوديك -
 - 42قعده رايقه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  5488ورقم قيد
 23611مركز عام عن اقامه وتشغيل واداره المطاعم الثابته والكافتريات وتوريد الوجبات الجاهزة وذلك
دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة
بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة محل رقم ( )24-23الدور الرضي -
عمارة  - 4قطعة  2/2/26ب  -مركز اكتوبر التجارى  -المحور المركزى -
 - 43أحمد السيد عبدالعال وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع
 5489ورقم قيد  23612مركز عام عن أنشطة من داخل ق  72لسنة  - : 2017تجارة الجملة التجزئة
 ,داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم  356لسنة  - 2008أنشطة من خارج ق  72لسنة  - : 2017التوريدات العمومية  " .على الشركة
اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط
يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017على أن ل تتمتع النشطة
خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون " مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة
الجيزة 14ج شارع الجرارات  -مدينة الفردوس
 - 44ام ام سي للدعاية العلن  MMCشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم
ايداع  5491ورقم قيد  23615مركز عام عن الدعاية والعلن .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقا ل حكام القانون.
مدة الشركة( :خمسة وعشرون) سنة تبدأ اعتبارا من تاريخ اكتسابها الشخصية العتبارية .وكل إطالة أو تقصير
لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة ,وتخطر بذلك الجهة الدارية لتخاذ
الجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات المشار اليه ولئحته التنفيذية .بجهة محافظة الجيزة  41شارع
البطل احمد عبد العزيز  -المهندسين
 - 45فونيكس تريد للتجاره  phoenix tredشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى 2022-06-06
برقم ايداع  5492ورقم قيد  23616مركز عام عن التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونيا
والتوريدات العموميه والتصدير يجوز للشركه أن تكون لها مصلحه أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التى تزاوله أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى
الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذيه ومع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص
اللزمه مباشره نشاطها بجهة محافظة الجيزة شقه اداري ب عماره  .77بمشروع التعاونيات 103
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- 46
اليم لخلط وتعبئة الزيوت البترولية شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع
 5500ورقم قيد  23620مركز عام عن إقامة وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة الزيوت البترولية وزيوت
السيارات والشحم  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه
مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تللحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة
القطعة رقم  - 354مخازن الشباب  -المنطقة الصناعية الثالثة  6 -أكتوبر ثاني
 - 47سوبر مصل للمكملت الغذائية SUPER MUSCLEشركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى
 2022-06-06برقم ايداع  5503ورقم قيد  23621مركز عام عن تجارة وتوريد واستيراد المكملت
الغذائية وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال
شبيها باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يحوز لها ان تندمج فيها او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة شقة رقم11الدور الخامس عمارة 582
ش الربيع الثانى 6اكتوبر اول
G I O I A FOR GENRAL TRADE AND
 - 48جى اى او اى ايه للتجارة العامه والتوريدات
 FOOD SOLUTIONS LLCشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع
 5506ورقم قيد  23625مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا • التوريدات
العمومية التوكيلت التجاريه  :تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه 1982في شان تنظيم اعمال الوكاله
التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و ة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .ه بيع المواد
الغذائية ه تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية البيع بالعمولة فيما هو مسموح به قانونا • تقديم الستشارات (
فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ
وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الجيزة
شقة  4C - 11منتجع بيراميد هيلز  -طريق القاهرة السكندرية الصحراوي  -قسم الهرم - - -
 - 49الثريا للتجارة والستيراد AND IMPORT ALTHORYA TRADEشركة رأس مالها
 2,000,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  5511ورقم قيد  23628مركز عام عن
اقامة وتشغيل مصنع لتعنبة وتغليف المنتجات بكافة انواعها واشكالها واحجامها  :التجارة اللكترونية عبر
النرنت  - :التسويق اللكتروني - .التوريدات العمومية  :الستيراد والتصدير (تلتزم الشركه باحكام القانون
رقم  121لسنه ???? في شان سجل المستوردين)  -اقامة وتشغيل مصنع لتعلبة وتغليف المنتجات بكافة انواعها
واشكالها  -التصنيع لدى الغير التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  :مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها وذلك دون
الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه
لممارسه هذه النشطه بجهة محافظة الجيزة 45شارع الشيخ محمد الغزالي قمبيز سابقا
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 - 50الوكيل لتوريد قطع غيار السيارات  Elwakelشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-06برقم ايداع  5512ورقم قيد  23629مركز عام عن تجارة وتوريد قطع غيار
السيارات بالعمولة  .يجوز للشركة ان يكون لها مصلحه او تشترك باى وجهه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التى تزوال اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج  .كما يجوز
لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة الجيزة  25ش خالد عزالدين من ش عدوى سليم  -العمرانية
 - 51كونسبتس للدوية  concepts pharmaceuticalشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-06برقم ايداع  5513ورقم قيد  23630مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا  -تجارة وتوزيع وتوريد الدوية والخامات الدوائية والكيماويات ومواد التعبئة والتغليف
والمكملت الغذائية والمستلزمات والجهزة الطبية واجهزة المعامل ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها
والغذية الخاصة واغذية الطفال والمحاليل الطبية والمطهرات والبان الطفال والمنتجات الورقية والمبيدات
التعبئة والتغليف لدى
الحشرية  -التصنيع لدى الغير للمكملت الغذائية والمطهرات ومستحضرات التجميل -
انهاء إجراءات تسجيل الدوية والمستحضرات الطبية امام
التوريدات العمومية -
الغير للدوية الطبية -
التصدير وذلك دون الخلل باحكام
الجهات المختصة  -التوزيع والتعبئة والتغليف لدى الغير للدوية -
القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة
ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر الو في الخارج كما يجوز بها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون بجهة محافظة الجيزة  34شارع مكة المكرمة  -ارض اللواء -
 - 52باك جراوند ميديا
 BACK GROUND MEDIAشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع
 5522ورقم قيد  23634مركز عام عن النتاج الفنى والتوزيع للفلم السينمائية والتلفزيونية والفيديو
والمسرحيات والمسلسلت الذاعية والتلفزيونية وكافة العمال الفنية من (تصوير سينمائي  -صوت  -ميكساج -
دوبلج  -مونتاج  -تحميض نيجاتيف  -تصحيح الوان )تاجير كافة المعدات للتصوير والتصوير السينمائي
والضاءة وبيعها ( فيما عدا التاجر التمويلي ) تقديم خدمات الكاستنج واكتشاف المواهب يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوة من الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها اوالتي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او خارج كما ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة  117شارع الشهيد -
الطوابق  -الهرم
 - 53البشاير للمقاولت شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع 5538
ورقم قيد  23640مركز عام عن المقاولت العامه التوريدات العموميه اداره المطاعم الثابته والكافيهات
الستثمار والتسويق العقارى استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع .
واستزراع الراضى المستصلحه ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح
والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر .فيما عدا المناطق
الصادره بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه  2007وقرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنه - . 2008
اقامه وتشغيل واداره المدارس وتقديم الخدمات التعليميه ( فيما ل يجاوز مرحله التعليم الثانوى )  -يجوز للشركه
ان تكون لها مصلحه مشتركه باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او
التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج  .كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  - .مع مراعاه احكام القانون واللوائح
والقرارت الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخبص الزمه لمباشره نشاطها بجهة محافظة الجيزة
 10شارع عمرو بن العاص من شارعالمطبعه  -فيصل  -الهرم -
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 - 54بعلم  B-elmشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  5540ورقم
قيد  23643مركز عام عن -1التسويق اللكتروني -2اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرامجيات
وقواعد البيانات والتطبيقات بمحتلف انواعها -3اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات
ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها -4انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفه من صوت
وصورة وبيانات -5ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه  -6اعمال التوصيف والتصميم
والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف انواعها -7انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  -8اعمال
التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتدوال البيانات  -9تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات -10التصالت
وخدمات النترنت -11انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات -12انشاء
وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها -13حاضنات
العمال التكنولوجيه ودعم رياده العمال -14النشطة المتعلقه بتحويل المحتوي التقليدي من صوت وصورة
وبيانات الي محتوي رقمي بما في ذالك رقمنه المحتوي العلمي والثقافي والفني وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز
للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة الدور الرابع16-ش ثرورت بين السريات -امام باب كليه تجارة
عمارة البنك الهلي -جامعة القاهرة - 55مطعم ليدا  LIDA RESTAURANTشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-07
برقم ايداع  5541ورقم قيد  23644مركز عام عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتتيريات الثابته
لتقديم جميع انواع المشروبات (عدا الكحوليه ) وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك اووى وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص الزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز
للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى شركة أخرى او معها او ان تتحول
الى شركة من طبيعه اخرى وذلك كلة طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة محل رقم  1يمين مدخل العقار
الكائن  14ميدان الشهداء ناصية عبدالقوى احمد مع شارع محمد شفيق المتفرع من شارع شهاب ميدان
الشهداء المهندسين
 - 56ديزاين انوفيشن للديكور شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع
 5545ورقم قيد  23646مركز عام عن مقاولت اعمال التشطيبات والديكورات  .ه توريد كافة خامات
البناء  .ه تقديم الستشارات الهندسية (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم
بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في
مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة الجيزة شقة رقم  - 1الدور الول  -عمارة  - 339الحي السابع  -المجاورة الولى  6 -اكتوبر
 - 57ميد بوينت للنتاج الفنى  MID POINT FOR MEDIA PRODUCTIONشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  5546ورقم قيد  23647مركز عام عن النتاج
الفنى و التوزيع للفلم السينمائية و التلفزيونية والفيديو و المسرحيات و المسلسلت الذاعية و التلفزيونية و
كافة العمال الفنية من (تصوير  -صوت-ميكساج -دوبلج  -مونتاج  -تحميض نيجاتيف  -تصحيح الوان)
الدعاية و العلن اقامة وتنظيم المعارض و المؤتمرات و الحفلت العامة (عدا السياحية و بشرط استصدار
التراخيص اللزمة لكل معرض على حده ) وذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح والقرارات السارية
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه
من الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى
الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة الجيزة
 323السياحية الرابعة  -شارع عبد المنعم رياض
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 - 58كييو ميديا لب
 QUEE MEDIA LABشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع 5549
إنتاج المحتوي اللكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة
ورقم قيد  23649مركز عام عن
وبيانات - .التسويق اللكتروني وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج
 ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة الجيزة عمارة
 - 159مج  - 1الحي  - 9ق.ش
 - 59المشرق لدارة المدراس والحضانات شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم
ايداع  5551ورقم قيد  23650مركز عام عن اقامه وتشغيل المدارس ( فيما ل يجاوز مرحلة التعليم
الثانوي) اقامه وتشغيل واداره الحضانات ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر
او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون رقم
 159لسنة  81ولئحتة التنفيذية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة
محافظة الجيزة القطعه رقم  1منطقة خدمات كمبوند جاردنيا الشمس محور جمال عبدالناصر
 - 60اس جي كار سرفيس  6اكتوبر  SG CARشركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
 2022-06-07برقم ايداع  5559ورقم قيد  23653مركز عام عن اقامة وتشغيل مركز خدمة
وصيانة السيارات يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبفا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها بجهة
محافظة الجيزة تعاونيات  164عماره  -العقار رقم  31الثابت
 - 61موبايل بي يو زد زد لبيع الموبايلت  mobile B U Z Zشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-07برقم ايداع  5564ورقم قيد  23657مركز عام عن بيع و تجاره الموبايلت و جميع
اكسسواراتها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال تشابه اعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان
تندمج مع الهيات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيزيه مع مراعاه
احكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و علي الشركة الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره
نشاطها بجهة محافظة الجيزة  53شارع بهجت الشوربجى
 - 62لب ستور للتجارة و التوريدات العمومية  Lap Storeشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-07برقم ايداع  5565ورقم قيد  23658مركز عام عن تجارة و بيع الجهزة و
المستلزمات المعملية و الكيماويات ( عدا الكيماويات الخطرة ) و الكواشف المعملية و قطع غيار الجهزة الطبية
و المستلزمات الطبية و جميع التجهيزات المعملية ( عدا الدوية) التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية
و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة شقة رقم 3 - 4
شارع مصدق
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 - 63فاين تك جروب للتوريدات شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع
 5567ورقم قيد  23660مركز عام عن التوريدات العمومية التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح
به قانونا التصدير التوكيلت التجارية  :تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982فى شأن 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 .وذلك دون
الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام االقانون بجهة محافظة الجيزة مكتب  8سنتر السراء بلزا  -الحى
الثالث
 - 64سكن لدارة المشروعات شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
 5580ورقم قيد  23664مركز عام عن إدارة المشروعات :مع مراعاة القرار الوزاري رقم  300لسنة
التسويق العقاري:
 .2012بشان شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة
محافظة الجيزة  17س  -البوابة الثانية  -حدائق الهرام
 - 65اي ام اية تراست  EMA Trustشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم
ايداع  5581ورقم قيد  23665مركز عام عن المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصه مقاول اعمال
التشطبيات والديكورات مقاولت اعمال شبكات الري اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية
فيما ل يجاوز مرحلة التعليم الثانوى وفيما عدا المدارس الدولية) ادارة المشروعات مع مراعاء القرار الوزاري
رقم  ??.لسنه 2012بشان شركات الدارة الفندقية و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها اقامة
وتشغيل الفنادق ( الثابتة ) والموتيلت والشقق و الجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة أو المرتبطة
بذلك سواء كانت خدميو أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية او ثقافية واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع
فيها التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا /التوريدات العمومية التصدير والتوكيلت التجارية ,
تلتزم الشركة بإحكام القانون رقم  120لسنه  1982في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية  ,ول ينشي تأسيس
الشركة اي حق في مزاولة عرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة عرضها من الجهات
المختصة وبما ل يخل بالحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية
التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ,ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي
مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري
بطريقة الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس
الجمهورية رقم  356لسنة  . 2008تربية جميع انواع الحيوانات  ,سواء كان ذلك لنتاج السللت و اللبان أو
التسمين أو اللحوم .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريح أو إنتاج
البيض أو التسمين أو اللحوم إقامة المزارع السمكية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز الشركة أن تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
أو في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة
الجيزة شقة  48برج  1شارع المريكين الحصري
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 - 66الشمس لخدمات رجال العمال شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم
ايداع  5583ورقم قيد  23666مركز عام عن تقديم خدمات رجال العمال ( فاكس  -تصوير
مستندات  -كتابة كمبيوتر  -تليفون ) التوريدات العمومية ه المقاولت العامة ه الحاق العمالة المصرية للعمل
بالداخل السارين من ا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها بجهة محافظة الجيزة  19ش محمود سالم  -من ش عز الدين عمر ـ قسم الطالبية .
 - 67عبد الرحمن حسين مصطفي وشريكيه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى 2022-06-08
برقم ايداع  5584ورقم قيد  23667مركز عام عن انشطة داخل ق  72لسنة اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الدوية البيطرية والمستلزمات البيطرية واضافات العلف تجارة الجملة والتجزئة للدوية البيطرية
والمستلزمات البيطرية واضافات العلف داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة
شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2017
ومراعاه قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم  356لسنه  2008تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان
ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم انشطة خارج ق  72لسنه  2017توريد الدوية البيطرية
والمستلزمات البيطرية واضافات العلف التصنيع لدي الغير للدوية البيطرية والمستلزمات البيطرية واضافات
العلف التصدير علي الشركة اللتزام بافراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة باقانون الستثمار في
حاله عدم التزام الشلركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزيا او الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72
لسنه  2017علي ان تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذت القانون مع
مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية علي الشركة والحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها بجهة محافظة الجيزة 128ز شارع الضغط العالي حدائق الهرام الهرم الهرام
 - 68يمن كايرو للستثمار العقارى YEMEN CAIRO FOR REAL ESTATE INVESTMENT
شركة رأس مالها  75,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  5588ورقم قيد 23669
مركز عام عن تاجير السيارات فيما عدا التاجير التمويلي والليموزين) الستثمار والتسويق العقاري اعداد
الدراسات التسويقية والدارية  .مقاولت اعمال التشطيبات التصدير تأجير الوحدات العقارية التوريدات
العموميه مع مرعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص
اللزمه لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة 45شارع الشيخ محمد الغزالي
 - 69كوين برس للطباعه  QUEEN PRESSشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-08برقم ايداع  5590ورقم قيد  23671مركز عام عن ـ اقامه وتشغيل مطبعة ـ التجاره
العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا ـ التوريدات العموميه يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون ولئحته التنفيذيه مع مراعاه احكام القوانين واللوائح الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه
التراخيص الزمه لمباشره نشاطها بجهة محافظة الجيزة 3شارع احمد عبدالجواد ـ من ش زغلول ــ الهرم
 - 70ايجيبت الشام للمواد الغذائية  EGYPT ELSHAMشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-08برقم ايداع  5592ورقم قيد  23673مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
وتعبئة وتغليف اليس كريم والعصائر والحلويات والمعجنات واللبان والجبان ومشتقاتها  oتجارة الجملة
والتجزئة للمواد الغذائية  :بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم
فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350
لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنه  2008يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها
اوتلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة بجهة محافظة الجيزة محل رقم  17و  18مول
الحرية  -شارع  25سنتر الحرية  -الحي الخامس -
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 - 71انفرا ستركتشر المقاولت العامة  INFRASTRUCTURE CONTRACTINGشركة رأس
مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  5593ورقم قيد  23674مركز عام عن
مقاولت عامة ومتكاملة ومتخصصة  - .القيام باعمال الديكورات والتشطيبات  -ادارة المشروعات
تقديم الستشارات  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا - .التوريدات العمومية - .مقاولت
اعمال حفر الساسات العميقة وسند جوانب الحفر والبار  -تأجير معدات الحفر والساسات ( ماعدا التأجير
التمويلى )  -أقامة وتشغيل وصيانة محطات و شبكات المياه وخطوط الصرف الصحى و محطات الرى - .
مقاولت عمال الطرق والكبارى والممرات ومهابط الطائرات  - .استصلح و تجهيز الراضى بالمرافق
الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة (ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون
الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق
الغمر ( فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاه قرار رئيس
جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة  ) 2008وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة
الجيزة الوحدة  543زون سى مول بارك افيو الكيلو  -28مصر اسكندرية الصحراوى
 - 72ابراهيم السيد عبد الوهاب المام وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى 2022-06-08
برقم ايداع  5595ورقم قيد  23676مركز عام عن أنشطة داخل قانون  72لسنة  2017تجارة
الجملة والتجزئة -:بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا
منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة
أنشطة خارج قانون  72لسنة
 2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة o .2008
 2017التوريدات العمومية .مع اللتزام بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون
الستثمار ,وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 72
لسنة  ,2017مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .مع
مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة الجيزة شقة  - 6الدور الول  -عمارة  - 7المجاورة  - 7الحي الول
 - 73العسل المصفى للتجارة شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
 تجارة 5601ورقم قيد  23677مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.
المواد الغذائية يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن
تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .مع مراعاة أحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة الجيزة وحدة رقم  - 113مبنى رقم  - 1الدور الول  -مدخل  - 4مول بلزا اسبانيا -
 - 74أم  .أند  .أم لتنظيم المعارض والمؤتمرات  M&Mشركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى
 2022-06-08برقم ايداع  5602ورقم قيد  23678مركز عام عن تنظيم المعارض والمؤتمرات عدا
السياحية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة تقديم خدمات الترجمة الفورية يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانونولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية و علي الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة
مكتب رقم  - 8عمارات الشركة الردنية  -منطقة الحي السابع  -قسم اول  6اكتوبر
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 - 75شيماء محسن للمستلزمات الطبية وأدوات التجميل شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
التجارة العامة والتوزيع وما هو
 2022-06-08برقم ايداع  5603ورقم قيد  23679مركز عام عن
مسموح به قانونا التوريدات العمومية بيع المستلزمات الطبية وأدوات التجميل ويجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد
تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .مع مراعاة القوانين واللوائح والقرارات السارية
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  .بجهة محافظة الجيزة  31شارع الباشا المتفرع
من شارع الفاتح -خلف مستشفي الرمد  -الجيزة -
 - 76القائد للتصدير والتجارة شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
 5605ورقم قيد  23680مركز عام عن التصدير التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجه من الوجوه من مع الشركات وغيرها التي
تزاول اعمال شبيهه بإعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن
تندمج في الخيرات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك وطبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاه
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافه التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
بجهة محافظة الجيزة  36شارع عابدون بشير الطوابق فيصل
 - 77ارتقاء للتطوير المؤسسي و الفردي شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم
ايداع  5606ورقم قيد  23681مركز عام عن انشاء وتشغيل مركز متخصص لتدريب الطفال
الطبيعيين وذوي الحتياجات الخاصة والتدريب على النطق وتعلم لغة التخاطب ( فيما ل يجاوز التعليم الثانوي) .
إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب و تنمية الموارد البشرية .تقديم الستشارات ( فيما عدا الستشارات
القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية
عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون
سوق رأس المال ولئحته التنفيذية)  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
ولئحته التنفيذية .بجهة محافظة الجيزة شقة رقم  - 5الدور الثالث  -عقار  - 73شارع مصدق
 - 78هابي هاوس لتجارة المواد الغذائية شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم
تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية بجميع
ايداع  5607ورقم قيد  23682مركز عام عن
انواعها وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال
شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة الدور الرضي 293-ز البوابة الولي -
حدائق الهرام
 - 79اجو للملبس الجاهزه واليونيفورم شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم
ايداع  5608ورقم قيد  23683مركز عام عن تقديم الستشارات التجاريه والتسويقيه والداريه ( فيما
عدا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال والستحواذ وكذا
الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله في مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في
الماده  27من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذيه )  .التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا /
التوريدات العموميه  .التصدير والتوكيلت التجاريه  .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه 1982
والقانون رقم  121لسنه  1982في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ولينشئ تاسيس
الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات
المختصه وبما يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض  .اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  .ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات
السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة الجيزة  58ش
محي الدين ابو العز ــ
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 - 80نور لدارة المطاعم والكافيهات شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم
ايداع  5611ورقم قيد  23686مركز عام عن اقامة وانشاء لتجهيز وتشغيل واداره المطاعم
والكافيهات الثابته لتقديم جميع انواع الماكولت والمشروبات والتيك اواي عدا المشروبات الكحوليه تجاره
وتوزيع الماكولت والوجبات الجاهزه والمشروبات عند الكحوليه تقديم خدمات الكاترينج يجوز للشركه ان تكون
لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي
قطعونها على تحفيظ عرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في اليات السالفه او تشتريها او
تلحقها بها وذلك تبقى الحكام القانون ول يحتوي التنفيذيه احكام القوانين واللوائح والقرارات السريع وعلى
الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها بجهة محافظة الجيزة  16شارع وزاره الزراعه
 - 81انفينيتي للعمال الكهروميكانيكيه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم
مقاولت اعمال التشطيبات
ايداع  5617ورقم قيد  23690مركز عام عن المقاولت العامه o
والديكورات  oادارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزاري رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة
التجارة العامة
مقاولت العمال الكهروميكانيكيه o
الفندقية وفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها o
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا يجور للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تتدمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الجيزة مكتب تجاري رقم  2بالدور الرضي المرتفع  -عماره رقم - 1
شارع المدينه لمنوره  -المريوطيه -فيصل
 - 82ليتشي لداره المطاعم والكافيهات  Lecceشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-08
برقم ايداع  5621ورقم قيد  23691مركز عام عن اقامه وتشغيل واداره المطاعم الثابته والكافتريات
والكافيهات لتقديم جميع انواع الماكولت والمشروبات (عدا المشروبات الكحوليه) وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز
للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة  19شارع اليمن  -ميدان لبنان -المهندسين
 - 83ود الشرق للدارة و التسويق السياحي شركة رأس مالها  19,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم
ايداع  5626ورقم قيد  23692مركز عام عن الدارة والتسويق السياحي والموتيلت والشقق الفندقية
والقري السياحية مع مراعاة القرار رقم 300لسنة 2012بشان شركات الدارة الفندقية و فقا لما ورد بموافقة
وإجراءات الترخيص بها الشركة أن تكون لها مصلحة اوتشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول اعمال شبيه بأعمالها اوالتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر اوفي الخارج كما يجوز لها أن
تندمج في الهيئات السالفة اوتشتريها اوتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة
محافظة الجيزة 19شارع جمال عبدالناصر فيصل
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 - 84اينتجريتد سيستمز للتكنولوجيا شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
 5632ورقم قيد  23695مركز عام عن بيع و توريد و تركيب و تشغيل كافه انواع و اجهزه و انظمه و
معدات الشبكات و شبكات المعلومات و النظمه التكنولوجيه و اللكترونية و انظمه تكنولوجيا المعلومات و تقديم
خدمات الصيانه المتنقله لما سبق " مع مراعاه قرار وزير الدفاع و النتاج الحربي رقم  64لسنه - " 2003
اعمال تصميم و إنتاج البرامج و التطبيقات و إنشاء قواعد البيانات و نظم المعلومات اللكترونية و تشغيلها و
التدريب عليها  - .حاضنات العمال التكنولوجيا و دعم رياده العمال  -انشاء و اداره المناطق التكنولوجيه "
مع مراعاه قرار وزير الدفاع و النتاج الحربي رقم  64لسنه  - " 2003التصدير و التوكيلت التجاريه  ,تلتزم
الشركة باحكام القانون رقم  120لسنه  1982في شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,و ل ينشئ تاسيس الشركة
اي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصه و
بما ل يخل بحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض  -التجاره العامه و التوزيع  -التوريدات العمومية  -تقديم
الستشارات ( فيما عدا الستشارات القانونيه و الستشارات و الدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس
المال و الستحواذ و كذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله في مجال الوراق
الماليه المنصوص عليها في الماده  27من قانون سوق راس المال و لئحته التنفيذيه مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة الجيزة عماره رقم  - 10الدور الثالث  -مكتب  - B103بيفرلي هيلز -
 - 85الحياة للمقاولت العامة وتجارة المواسير البلستيك شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-09برقم ايداع  5643ورقم قيد  23699مركز عام عن  /المقاولت العامة التوريدات
العمومية  /2تجارة وتوريدات مواسير البلستيك  /3مقاولت اعمال حفر ابار المياه وانشاء وتمهيد الطرق
والكباري  /4توريد وتركيب كافة معدات ومستلزمات وانظمة واللواح محطات الطاقة المتجددة والطاقة
الشمسيه وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة لما سبق "مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنة
 /5 2003القيام باعمال المساحة وقياس المسافات والمساحات  /6تقديم الستشارات الزراعية ( فيما عدا
الستشارات والدراسات المتعلقة بالتقيم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن
الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون
سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  /7 .استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة
للستزراع.واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة
لغراض الستصلح والستزراع  ,وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادربها قرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة
 2008ي وجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
اعمال شبيهه باعمالها اوالتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتها التنفيذيه مع مراعاه احكام
القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها بجهة
محافظة الجيزة الرهاوي  -طريق نكل الرهاوي  -منشأه القناطر  -بجوار مدرسة العداديه الجديده
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 - 86هيكسا هيلز انترناشيونال لدارة المشروعات Hexa hills international for project
 managementشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  5645ورقم
قيد  23700مركز عام عن المقاولت العامة و المتخصصه  -التوريدات العمومية  -التجارة العامة
والتوزيع فيما مسموح بيه قانونا  -القيام باعمال الديكورات والتشطيبات  -تقديم الستشارات (فيما عدا
الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا
الستشارات المالية عن الوراق الماليه لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في
المادة  27من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية )  -اعداد التصميمات الهندسية  -ادارة المشروعات
مع مراعاه القرار الوزاري رقم  300لسنة  2013بشأن شركات الدارة الفندقية و وفقا لما ورد بموافقة
تلتزم الشركة باحكام القانون رقم
التوكيلت التجاريةالتصنيع لدي الغير
واجراءات الترخيص بها
 تأجير واستئجار السيارات تجارة السيارات 120لسنة  1982في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية
 التصدير  -تقديم خدمات النظافة للمباني والمنشأتلحساب الغير ( عدا االتأجير التمويلي واللموزين)
 التسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشققومكافحة الفات والحشرات والقوارض والصيانة المنتقله لها
مع مراعاه القرار الوزاري رقم  300لسنة  2012بشأن شركات الدارة الفندقية
الفندقية والقري السياحية
 تشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم جميعووفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها
تنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة ( عداانواع المأكولت والمشروبات ( عدا الكحوليه)
المعارض السياحية ) بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حده يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها
او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة الجيزة  33الحي  - 11ذاجيت بلزا-
ميدان الفق -اركان مول  -المحور المركزي -
 - 87عبير العبد لتجارة الجملة والتجزئة  ABEER AL ABEDشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-09برقم ايداع  5646ورقم قيد  23701مركز عام عن تجاره الجمله والتجزئة -داخل
المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع
مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم
 356لسنة  2008يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع
مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها بجهة محافظة الجيزة الدور  - 13برج الخلص  -شارع الشهيد متفرغ من ش المغفره
 - 88النمر للمقاولت العامة والتوريدات شركة رأس مالها  249,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم
مقاولت
ايداع  5648ورقم قيد  23702مركز عام عن المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة -
مقاولت اعمال التشطيبات المتخصصة
العمال الهندسية والنشائية والمدنية والبناء والتشييد والنشاء- .
تقديم
والديكورات - .القيام بأعمال تنسيق وصيانة وإدارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين (اللند سكيب) -
الستشارات (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال
والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية
إدارة المشروعات -
المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والحته التنفيذية)- .
مع مراعاة القرار الوزاري رقم  300لسنة  2012بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة
التوريدات العمومية مع
واجراءات الترخيص بها  -تقديم خدمات الصيانة المتنقلة للمباني والمنشآت -
مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة الجيزة  4شارع محمد محمود متفرع من شارع النصر  -ارض الجمعية  -امبابه -
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 - 89يال فوود جروب  yalla Food Groupشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-09
برقم ايداع  5651ورقم قيد  23703مركز عام عن توريد الغذية الصحية وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز
للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة الدور الثالث الوحدة  303العقار 190ش النيل
 - 90مجدوب للتعمير والمقاولت شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
 5652ورقم قيد  23704مركز عام عن المقاولت عامة مقاولت التشيد والبناء والتعمير ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات
السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .بجهة محافظة الجيزة شقة  1الدور
الول  6-شارع عبدالغني عبدا-التعاون-فيصل
 FOOD MIRACLEشركة رأس مالها  120,000.000قيدت فى
 - 91فوود ميراكل
 2022-06-09برقم ايداع  5654ورقم قيد  23705مركز عام عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم
والكافتريات الثابتة لتقديم انواع المشروبات ( عدا الكحولية ) وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك اواى o
اقامة وتشغيل الفنادق ( الثابتة) والموتيلت والشقق
اقامة وتشغيل وادارة وحدات الطعام المتنقلة o .
والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية
او تجارية او ثقافية  ,واستكمال المنشات الخاصة بها والتوسع فيها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على
تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة مكتب رقم  - 1الدور
الثانى  -عمارة  - D1المعز بلزا -
 - 92كريم فارما تريد شركة رأس مالها  5,000,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع 5655
ورقم قيد  23706مركز عام عن التجارة العامه و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  ,التوريدات العموميه
,تجاره وتوزيع وتوريد الدويه والمستلزمات الطبيه والصيدلنيه ومستحضرات التجميل  0إداره الصيدليات
الستيراد والتصدير و التوكيلت التجارية تلتزم الشركه بأحكام القانون رقم  121لسنه  1982فى شأن سجل
المستوردين ,وبأحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ,ول ينشىء تأسيس
الشركه اى حق فى مزاوله غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات
المختصه وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض  .يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك بأى
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها
فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون ولئحته التنفيذيه .مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على
كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة شقه رقم  2بالعقار رقم  40ش حامد عبد
العظيم  -العمرانيه
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 - 93بيس جروب للمواد الغذائيه شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
التصدير تجارة وبيع وتوزيع وتوريد كافه انواع المواد
 5656ورقم قيد  23707مركز عام عن
الغذائيه وزيت الطعام والسمن والخل والبقوليات والخضروات والفاكهه والبهارات والتوابل والعشاب والنباتات
العطرية والحاصلت الزراعيه وتصنيع وتعبئه وتغليف وتجهيز وتجفيف وحفظ وتجميد كل ما سبق لدى الغير
التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا التوريدات العموميه التوكيلت التجاريه تلتزم الشركه بأحكام
القانون رقم  120لسنه  1982فى شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تاسيس الشركه اى حق في
مزاوله غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل
بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض يجوز للشركه أن تكون لها مصلحه أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذية مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة  5شارع عبدالمنعم الشرقاوى من شارع مراد الجيزة
 - 94المذاق الول للغذية والمشروبات The First Taste Company for Food and Beverage
شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  5658ورقم قيد 23709
مركز عام عن إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم جميع انواع الماكولت والمشروبات (
عدا المشروبات الكحولية)  - .التوريدات العموميه  .يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه
من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
القانون ولئحته التنفيذية.
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة الدور الول  5 -شارع الجهاد
متفرع من ش السودان  -امبابة
 - 95الزهارنة لتشكيل المعادن شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
 5659ورقم قيد  23710مركز عام عن اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الشكمانات و تشكيل المعادن
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
و اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة
محافظة الجيزة 13ش ناصر الثوره  -الهرم
 - 96ديل سول كونسيبتس  DEL SOL CONCEPTSشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-09برقم ايداع  5661ورقم قيد  23711مركز عام عن اقامة وانشاء وتجهيز وتشغيل
وإدارة المطاعم والكافيهات والكافتيريات الثابته لتقديم جميع انواع المأكولت والمشروبات والتيك اواي ( عدا
المشروبات الكحولية ) توريد المأكولت الجاهزة إدارة وحدات الطعام المتنقلة وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز
للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة الوحدة رقم  305بالمجمع الدارى ايزار ( )IZARقرية جرين
هيلز -التوسعات الشرقية _قطعة 13/12
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- 97
ياسر مصطفى محمد عبدالمنعم وشريكيه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم
انشطة داخل قانون  72لسنة  -: 2017اقامة وتشغيل
ايداع  5664ورقم قيد  23712مركز عام عن
مصنع لتصنيع وخلط وتعبئة السمدة والمخصبات والمبيدات والكيماويات وبدائل المبيدات الزراعية  .استصلح
وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة ويشترط ف
هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى
الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر  .فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350
لسنة 2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  . 2008تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك
لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم  .تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج
السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم  .إقامة المزارع السمكية .تجارة الجملة والتجزئة :
بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبة جزيرة
سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة  2007ومراعاه قرار
رئيس جمهورية مصر العربيه رقم  356لسنه  . 2008انشطة خارج قانون  72لسنة  2017القيام باعمال
تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين ( اللندسكيب ) .التصدير  .التوكيلت التجارية :
تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشيء تأسيس
الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى
مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا
والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار
بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة فيل  - 11بلوك 15 /9
 مجاورة  - 13شارع النرجس  -غرب سوميد - 101تومية للمأكولت السوريه شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
 5676ورقم قيد  23716مركز عام عن اقامة وإدارة وتشغيل المطاعم لتقديم جميع أنواع المأكولت
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
السورية.
تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها
ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة الجيزة  324د  -شارع جاردينيا  -بوابه  - 1حدائق الهرام- -
 - 108تى اند اف للمقاولت  T and F for contractorsشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  5696ورقم قيد  23733مركز عام عن المقاولت العمومية .وذلك دون
الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.
يجوز للشركة أن تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيه بأعمالها أو التى
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة  46ش صالح ابو النون  -المعتمديه -كرداسة
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 - 98انترجست ايجيبت للستشارات الدارية  Intergest Egyptشركة رأس مالها  100,000.000قيدت
فى  2022-06-09برقم ايداع  5670ورقم قيد  23713مركز عام عن تقديم الستشارات المالية
والدارية والفنية واستشارات العلقات العامة والتواصل (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات
والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية
لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال
إقامة وتشغيل
إقامة وتشغيل مركز لتقديم خدمات الدعم الفنى وخدمة العملء o .
ولئحته التنفيذية) o .
إدارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300
مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية o .
لسنة  2012بشأن شركات الدارة الفندقية وفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها  .إعداد دراسات
الشراف على تنفيذ المشروعات  - .إعادة هيكلة الشركات من الناحية الدارية - .
الجدوى للمشروعات - .
إعداد الدراسات والبحاث التحليلية
إعداد الدورات والبرامج التدريبية ودورات وبرامج التطوير الدارى - .
والدراسات والبحاث السوقية  .يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج  .كما
يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .مع
مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة الجيزة  - 402ResCowork02مبنى  - 4الشيخ زايد أركان بلزا  -أكتوبر أمام
مدخل زايد  - 2000الدور الرابع 11728
 - 99ايه  -زد  .كومبانى لتجارة وتوزيع المذيبات  A- Z . COMPANYشركة رأس مالها 15,000.000
قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  5674ورقم قيد  23714مركز عام عن تجارة وتوزيع
التصنيع لدى الغير للمذيبات العضوية و الكيميائية وذلك دون الخلل
المذيبات العضوية و الكيميائية o
باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه .
ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التى
قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة قرية المنصورية طريق المريوطية حوض الرميه الوسطانى
مركز اوسيم
 - 100اوديكس لتكنولوجيا المعلومات شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم
ايداع  5675ورقم قيد  23715مركز عام عن صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله
من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراکز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و
التعليم التكنولوجي  - .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف
أنواعها  - .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية
وتشغيلها والتدريب عليها  - .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات - .
إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  - .أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف
أنواعها  - .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  - .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل
وتداول البيانات  - .تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  - .إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد
الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - .إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في
مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها  - .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال - .
النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه
المحتوى العلمي والثقافي والفني  - .تقديم الستشارات (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات
والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية
لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال
ولئحته التنفيذية )  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة الجيزة  15شارع الجيزة
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 - 102ايجى لينز لصناعة وتشكيل المسامير  egy linesشركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
 2022-06-09برقم ايداع  5677ورقم قيد  23717مركز عام عن انشطة داخل قانون  72لسنه 2017
 :اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل المعادن والمسامير _ انشطة خارج قانون  72لسنة  : 2017التوريدات
العمومية  .مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله
عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم  72لسنه
 2017مع عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون ويجوز للشركة
ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة مصنع رقم  7شارع حمادة امام  -المنطقة الصناعية الثالثة 6 -
اكتوبر
 - 103أجرى بلنتس للتوريدات الزراعية  AGRI PLANETSشركة رأس مالها  250,000.000قيدت
فى  2022-06-12برقم ايداع  5680ورقم قيد  23723مركز عام عن  -التوريدات العمومية و
بالخص توريد جميع أنواع الشتلت الزراعية و المستلزمات الزراعية و اللت الزراعية  - .الشراف على
تنفيذ المشروعات  -تقديم الستشارات الزراعية (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات
المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق الماليه لنشطة
الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق راس المال ولئحته
التنفيذية ) استصلح و تجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضى
المستصلحة و يشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح و الستزراع و ان
تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع و ليس الرى بطريق الغمر  .فيما عدا المناطق الصادر بها قرار
رئيس الوزراء رقم  350لسنه  2007و قرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنه  - . 2008يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و على
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة عقار رقم (  - ) 5حارة
رمضان عبد الغنى من مصطفى كامل  -صفط اللبن -
 - 104شهاب الدين للتجارة والتوريدات والتصنيع
 SHEHAB ELDIN FOR SUPPLIES AND MANUFACTURINGشركة رأس مالها
 500,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  5691ورقم قيد  23728مركز عام عن
الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقري السياحية إقامة وتشغيل القري السياحية
والفنادق (الثابتة) والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهيه ورياضية وتجارية وثقافية إقامة
وتشغيل وإدارة المطاعم الثابتة والكافيهات الثابتة لتقديم المأكولت والمشروبات والتيك أواي(عدا المشروبات
الكحولية والخمور) توريد المواد الغذائية والمأكولت والمشروبات والوجبات الجاهزة والمصنعة ( عدا
المشروبات الكحولية والخمور ) تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية ومنتجات اللبان واليس كريم بكافة
أنواعهما واشكالهما ومشتقاتهما إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج منتجات اللبان واليس كريم والحلويات
الشرقية والغربية والمخبوزات والمربي والكيك الجاهز والحلوى من العجين والشيكولتة(كل ما سبق بكافة
انواعهم وأشكالهم ومشتقاتهم) يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجة من الوجوة مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  .كما
يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع
مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها بجهة محافظة الجيزة الدور الرضي والول من مصنع رقم  505منطقة مخازن الشباب الصناعي -
إمتداد المنطقة الصناعية السادسة
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 - 105سيجما مودرن للهندسة  sigma modern engineeringشركة رأس مالها 400,000.000
قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  5692ورقم قيد  23729مركز عام عن انشطة داخل قانون
 72لسنة  2017اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الواح وكابلت ومستلزمات الطاقة الشمسية اعمال التصميمات
الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع اعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويح لها.
انتاج المعدات وخطوط النتاج .اعمال ادارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق علي
اختلف انشطتها واعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع .استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي
تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي
مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق
الغمر .فيما عدا المناطق الصادربها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم
 356لسنة  .2008تجارة الجملة والتجزئة  :بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق
خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس
الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة  2008العمال
المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة .معالجة السطح من الترسيبات .الخدمات المتعلقة بانزال مواسير
التغليف وانابيب النتاج .صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت  ,بما تشمله من انشطة صناعية وتصميم
وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات  ,وانشطة التعهيد  ,وتطوير البرمجيات  ,والتعليم التكنولوجي .انشطة
خارج قانون  72لسنة  2017توريد وتركيب الواح ومولدات ومحولت وكبلت ومستلزمات محطات الطاقة
الشمسية .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  ,وفي حالة
عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة
 2017مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الورادة بذات القانون .ويجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شيبهة
بإعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات
السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة
عمارة  1- 16ش محمد شوقي  -متفرع من ش نصر المنوفي  -اللبيني  -فيصل  -قسم الهرم
 - 106بولريس فوود بلس  POLARIES FOOD PLUSشركة رأس مالها  500,000.000قيدت
فى  2022-06-12برقم ايداع  5693ورقم قيد  23731مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
تجارة الجملة والتجزئة داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة
وتعبئة وتغليف المواد الغذائية
فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهئية مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350
لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة  2008يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد
تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهئيات السالفة او تشتريها أو
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .مع مراعاة احكام القوانيين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة الوحدة رقم -99
بمجمع ب  - 2قطعة  146بالمنطقة الصناعية الثالثة
 - 107كونسبت لتجارة المواد الغذائية شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم
ايداع  5694ورقم قيد  23732مركز عام عن التجارة العامة للمواد الغذائية وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة الدور الرضي  - 348-الدور الرضي  -البوابة الرابعه -
حدائق الهرام

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

Page 33 of 236

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 109إبتا للتجارة  EPTA TRADING -شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى 2022-06-12
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح بة
برقم ايداع  5697ورقم قيد  23735مركز عام عن o
التوريدات العمومية  oالتصدير والتوكيلت التجارية  ,تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة
قانونا o
 1982في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ,ولينشى تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها إل بعد
الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وربما ل يخل باحكام القوانين المنظمة
إدارة المشروعات  -مع
إقامة وتشغيل المحلت التجارية o
المقاولت العامة o
لهذا الغرض o
مراعاة القرار الوزاري رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقية و وفقا لما ورد بموافقة واجراءات
تقديم الستشارات ( فيما عداالستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم
الترخيص بها o
بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العامة في
في مجال الوراق المالية المننصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحتة التنفيذية ) o
تقديم خدمات
الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل o
استغلل العلمات التجارية ( الفرنشايز ) o
التعهيد يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة
محافظة الجيزة  41شارع انس ابن مالك  -الدور الثالث  -متفرع من شارع شهاب  -المهندسين -
 - 110جرافيكا للدعاية والعلن والتسويق اللكتروني شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  5698ورقم قيد  23736مركز عام عن الدعاية والعلن • التسويق
اللكتروني • التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في اقتصر او لخير كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيسية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة الجيزة  8ش عوايد  -ش احمد عبدالواحد  -ش الدقي
 - 111هاي فاليو للتصدير
 HIGH VALUE FOR EXPORTATIONشركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  5706ورقم قيد  23738مركز عام عن التصدير التجارة العامة
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  .التوريدات العمومية  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها
في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة
محافظة الجيزة الدور الرضي عمارة - 8 /19المجاورة الولي -الحي الثامن -
 - 112حبيبه ميديا برنت  Habiba Media Printشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
الطباعة
الدعاية والعلن
 2022-06-12برقم ايداع  5707ورقم قيد  23739مركز عام عن
التصدير وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار
لدى الغير
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما
يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الجيزة الدور الثالث
اداري  5 -برج  - 4قطعة  - 44 /2/ 1المحور المركزي  -سنتر سيلفر مول -
 - 118كوتاج للنشاء والتعمير  COTAGEشركة رأس مالها  10,000,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  5722ورقم قيد  23748مركز عام عن المقاولت العامة والمتكاملة
التوريدات العمومية يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن
تندمج فى الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .مع مراعاة أحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لممارسة نشاطها.
بجهة محافظة الجيزة  267شارع السودان  -المهندسين
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 - 113ألفا للمعادن وتدوير المخلفات شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم
 تجارةايداع  5711ورقم قيد  23741مركز عام عن أنشطة من داخل ق  72لسنة - : 2017
الجملة والتجزئة للخردة والمعادن  ,داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه
جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة
قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم  356لسنه  . 2008إقامة وتشغيل مصنع لعادة تدوير المخلفات
والمخلفات اللكترونية  .أنشطة من خارج ق  72لسنة  : 2017التوريدات العمومية  " .علي الشركة
اللتزام بافراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط
يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017علي ان ل تتمتع النشطة
خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون "  .يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي
تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي
الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة شقة  - 4الدور الثاني -
 176ش المريوطية  -برج الصفا  -متفرع من ش الهرم
 - 114سي تريتس سناكس  SEA TREATSشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى 2022-06-12
برقم ايداع  5712ورقم قيد  23742مركز عام عن تجارة وتوزيع البن والمقرمشات والشيكولته
والكوكيز والوافلز والشيبسي والسناكس والمشروبات السخنه والبارده (عدا المشروبات الكحولية) يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او
التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة 13ش
النيل البيض  -ميدان لبنان -
 - 115اتش ايه ام جروب للمقاولت العامه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-12
برقم ايداع  5718ورقم قيد  23744مركز عام عن * المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة *
التوريدات العمومية * التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح بيه قانونا * التوكيلت التجارية تلتزم الشركة
باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شأن تنظيم اعمال الوكالة * استغلل العلمات التجارية (الفرنشايز)
* مقاولت العمال الكهروميكانيكيه واعمال التيار الخفيف وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذة النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك باي
وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها
في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
بجهة محافظة الجيزة  7ش حسن محمد-فيصل
 - 116هيلثي كير اكسكلوسيف  Healthy care Exclusiveشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  5720ورقم قيد  23746مركز عام عن التصنيع والتعبئة والتجهيز لدي
الغير لمستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والمكملت الغذائية وتسجيلها لدي الجهات المختصه بيع
وتوزيع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والمكملت الغذائية ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر
أو في الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخري أو معها أو ان تتحول إلي شركة من طبيعة أخري وذلك
كله طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة 23ش سعد بن ابي وقاص  -المجزر اللي  -الهرم
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 - 117كونين للتجارة والتوزيع  konnen trading and distributionشركة رأس مالها 50,000.000
.التجارة العامة
قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  5721ورقم قيد  23747مركز عام عن
والتوزيع فيما هو مسموح بة قانونا .التوريدات العمومية .تجارة المواد الغذائية يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد
تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة ق- 1الحي الرابع -
مج - 5
 - 119سوفت كاندي  soft kandyشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع
 5724ورقم قيد  23750مركز عام عن -أنشطة داخل ف الستثمار رقم  72لسنه - 2017إقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية وعلي الخص الحلويات -تجاره الجمله والتجزئة (داخل المناطق
النائيه والمجتمعات العمارانية الجديدة فيما عدا منطقة شبة جزيره سيناء فليزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما
ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه  2017ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه
- 2008أنشطة خارج ق الستثمار رقم 72لسنه - :2017تصنيع وتعبئة وتغليف لمواد الغذائية لدي الغير -
التصدير تلتزم الشركة بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة وفي حالة عدم التزام
الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72لسنه  2017وكذا ل
تتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحه او تشترط باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد
تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او
تلحقها بها وذالك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه
وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة  195ب شارع
جاردنيا  -حدائق الهرام  -الهرم
 - 120نيو هوب لتجارة المواد الغذائية شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم
تجارة المواد الغذائية بجميع انواعها وذلك دون
ايداع  5725ورقم قيد  23751مركز عام عن
الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة الدور الرضي  3 - 348-ش حسين الخولي  -الكوم الخضر
 فيصل - - 256تريد لتجارة العلف  Tradeشركة رأس مالها  35,000,000.000قيدت فى 2022-06-26
اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف
برقم ايداع  6220ورقم قيد  24064مركز عام عن
العلف والسمدة الحيوانيه والزراعية التوريدات العموميه تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج
السللت او اللبان او التسمين او اللحوم تربيه الرانب سواء كان ذلك لنتاج السللت او التسمين او اللحوم
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسيه التي تجعلها قابله للستزراع  .واستزراع الراضي المستصلحة.
ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون اراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع  .وان تستخدم طرق
الري الحديثه في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بعا قرار رئيس الوزراء رقم
 350لسنه  2007وقرار رئيس الجمهوريه وقم  356لسنه  .2008الستيراد والتصدير تلتزم الشركه باحكام
القانون رقم  121لسنه  1982في شان سجل المستوردين وتعديلته التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به
قانونا وعلي الخص تجاره العلف يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذيه مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص
اللزمه لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الجيزة شقه رقم  8عماره رقم  18عمائر الشريف الجهاز الول حدائق
اكتوبر
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 - 121المصراوي للتشييد والبناء والمقاولت شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-13
المقاولت العامه -2التجاره العامه والتوزيعبرقم ايداع  5736ورقم قيد  23759مركز عام عن
في ما هو مسموح به قانونا -3الستثمار العقاري  -4تقديم الستشارات الهندسيه (فيما عدا الستشارات القانونيه
والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال والستحواذ وكذلك الستشارات الماليه عن
الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله في مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في الماده  27من قانون
سوق راس المال و لئحه التنفيذيه) -5 .اعداد التصميمات الهندسيه -6مقاولت اعمال الديكور والتشطيبات
-7شراء الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامه
المنشأت عليها واقامه المباني و الوحدات السكنيه والتجاريه والداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها أو ادارتها
او استغللها لحسابها او لحساب الغير-8 .اقامه وتشغيل الفنادق الثابته والموديلت والشقق والجنحه الفندقيه
والقرى السياحيه والنشطه المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او
ثقافيه واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحه
الفندقيه والقرى السياحيه عن ثلثة نجوم وأل يزيد اجمالي مساحه الوحدات المبيعة منها على نصف اجمالي
المساحات المبنيه .من الطاقه اليوائيه للمشروع-9 .اقامه وتنظيم المؤتمرات والندوات العامه والمعارض ماعدا
المعارض السياحيه (بشرط استصدار التراخيص اللزمه لكل معرض على حده) -10 .اقامه وتشغيل مركز
لعداد وتدريب وتنميه الموارد البشريه -11التصدير  -12 .التوكيلت التجاريه  :تلتزم الشركه باحكام القانون
رقم  120لسنه  1982في شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تاسيس الشركه اي حق في مزاولة
غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل بأحكام
القوانين المنظمة لهذا الغرض  -13 .تجارة قطاعات ومواسير اللومنيوم بجميع أنواعها والكسسوارات اللزمة
لها  -14أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع التركيبات المعدنية والستائر المعدنية  -15إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل
قطاعات اللومنيوم وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة فيل رقم - 16الدور
8,7فوق البدروم والراضي والميزانين  -بالعقار رقم  21شارع اليمن -ميدان لبنان -المهندسين  -قسم الجيزه
 - 122داين ديجيتال  DYNE DIGITALشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-13
برقم ايداع  5737ورقم قيد  23760مركز عام عن صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما
تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطة التعهيد وتطوير البرمجيات
والتعليم التكنولوجى  ,اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف
انواعها  ,اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها
والتدريب عليها  ,وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات  ,استغلل العلمات التجارية ( الفرنشايز ) يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غلرضها فى مصر او فى الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة
الجيزة وحدة رقم  - G43ماونتن فيو  -الكيلو  22طريق مصر اسكندرية الصحراوى
 - 123فينكس لدارة المواقع شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع
 5759ورقم قيد  23761مركز عام عن ادارة وتشغيل المواقع الليكترونية التجارة العامة والتوزيع فيما
هو مسموح به قانونا التوريدات العمومية التسويق اليكترونى نشر وتوزيع الكتب وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة  17ش المغفرة من ش العشرين فيصل

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

Page 37 of 236

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 124المبراطور لتعبئة المواد الغذائية شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم
ايداع  5760ورقم قيد  23762مركز عام عن أنشطة داخل ق الستثمار رقم  72لسنة  - : 2017اقامة
وتشغيل مصنع لتعبئة المواد الغذائية الجافة والسائلة  -أنشطة خارج ق الستثمار رقم  72لسنة- : 2017
توزيع المواد الغذائية الجافة والسائلة تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل لكل نشاط على
حدة وفى حالة عدم إلتزام الشركة بها الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار
رقم  72لسنة  2017وكذا لتتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة
لعمالها أو التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها
أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة ش الرشاح  -إمتداد ش أبو خضرة  -بجوار سوبر
ماركت التعاون  -الحوامدية
 - 125باموك للملبس النسائية شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع
 5764ورقم قيد  23765مركز عام عن بيع الملبس النسائية بكافة انواعها وكافة المصنوعات الجلدية
والكسسوارات النسائية التجارة اللكترونية عبر النترنت التصدير التوكيلت التجارية تلتزم الشركة
باحكام القانون رقم  120لسنة  1982فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ويجوز للشركة أن تكون لها
مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها أو
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة عقار  22شارع
الفتح المتفرع من شارع شهاب  -قسم العجوزة
 - 126الواحة سنتر للغات  OASIS LANGUAGE CENTERشركة رأس مالها 2,000,000.000
اقامة وتشغيل مركز
قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  5765ورقم قيد  23766مركز عام عن
لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية على اللغات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر أو في الخارج,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الجيزة  20ش المساحة
 - 127روان للستثمار الزراعى شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع
 5766ورقم قيد  23767مركز عام عن * استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها
قابلة للستزراع  .وإستزراع الراضى المستصلحة  .ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون الراضى مخصصة
لغراض الستصلح الزراعى  ,وأن تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر .
فيما عدا المناطق الصادرة بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356
لسنة  * . 2008القيام بأعمال تنسيق وصيانة وإدارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين ( اللند سكيب ) .
وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج  .كما يجوز لها ان تندمج في شركة اخري
او معها او ان تتحول الي شركة من طبيعة اخري وذلك كله طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الجيزة  146أ
 -ش فيصل
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 - 128بلونايل هايتس للتنمية العقارية شركة رأس مالها  10,000,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم
* الستثمار العقاري  ,اقامة وتشغيل الفنادق (الثابتة)
ايداع  5767ورقم قيد  23768مركز عام عن
والموتيلت والشققو الجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او
ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية ,واستكمال المنشات الخاصة بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى
الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه الوحدات
المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقة اليوائية للمشروع .ويجوز للشركة ان تكون
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج مع الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الجيزة شارع شعبان
ابوالقاسم  -متفرع من خالد ضيف ا  -من احمد ضيف ا  -المريوطية  -الهرم
 - 129ميج ماركتينج  meg marketingشركة رأس مالها  15,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم
ايداع  5768ورقم قيد  23769مركز عام عن التسويق اللكترونى يجوز للشركه ان تكون لها
مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد
تعاونها على تخقيق غرضها فى مصر او غى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذيه مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه
و على الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة  35شارع عبد
الرازق من شارع السودان
 - 130الهرم للشحن شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  5774ورقم
قيد  23773مركز عام عن تقديم خدمات الشحن والنقل البري للبضائع ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى
للركاب أو البضائع ( الداخلي والدولي ) والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه ال بعد الفيد
بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي ه
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا • التوريدات العمومية التصدير يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة  27ك حدائق
الهرام  -بوابه خفرع
 - 131فاست ميديكال للصناعات الطبية والمطهرات fast medical for industries and
 disinfectantsشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  5775ورقم
قيد  23774مركز عام عن  oأنشطة داخل ق  72لسنه  - 2017اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع
المستلزمات والجهزة الطبية والمطهرات والمذيبات والمنظفات ومستحضرات التجميل والكيماويات ( عدا مواد
الكيماويات الخطرة )  -تجارة الجملة والتجزئة داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا
منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه
أعمال تصميم وانتاج البرامج
 2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنه - 2008
والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  oأنشطة خارج ق
 72لسنه  - 2017التصنيع لدي الغير  -التصدير  -التوريدات العموميه تلتزم الشركة بإفراد حسابات
مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا النشاط يسقط عنها
في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنه  , 2017وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون
الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون يجوز للشركة أن تكون لها مصلحه أو تشترك بأي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في
مصر أو في الخارج منا بجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة وحده - f7قطعه  - s17المنطقة الخامسة -
المطورين مشروع بوصلة  - 2مجمع بولريس الزامل  -المنطقة الصناعية بالتوسعات الشمالية
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 - 132ار  .اس إن سي للتوريدات العمومية  R.SNC FOR GENERALشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  5776ورقم قيد  23775مركز عام عن
التوريدات العمومية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة شقة  -5الدور
الخامس  44 -ش البطل احمد عبد العزيز  -المهندسين -
 - 133مشاعر للستثمار السياحي شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع
 5777ورقم قيد  23776مركز عام عن إقامة وتشغيل الفنادق ,الثابتة ويخوت السفاري ,والموتيلت,
والشقق والجنحة الفندقية ,والقرى السياحية ,والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية
أو رياضية أو تجارية أو ثقافية ,واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها ,على أل يقل مستوى الفنادق
والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة
منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع .المخيمات السياحية على أل يقل
مستواها عن ثلثة نجوم ويستثنى من شرط الثلثة النجوم بالبندين (أ)( ,ب) المشار إليهما المشروعات السياحية
المقامة في محافظة الوادي الجديد والمناطق الواعدة خارج نطاق الوادي القديم التي يصدر بتحديدها قرار من
رئيس مجلس الوزراء .إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها
أو المرتبطة بها .السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية
والعلجية ,وغيرها مما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص
بالسياحة .السياحة البيئية ,وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية ,ومواقع مشاهدة الطيور والشعاب المرجانية وغيرها
من النظم البيئية المتميزة .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة كفر الوصلين بجوار
شركه الكهرباء اطفيح
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 - 134بى تو بى للتوكيلت التجارية  B 2 Bشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى 2022-06-13
برقم ايداع  5778ورقم قيد  23777مركز عام عن توريد المنتجات الغذائية ومنتجات اللبان
التصدير و التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام
والجبان بكافة انواعها والمجمدات بكافة انواعها- .
القانون رقم  120لسنه  1982في شان سجل المستورين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ولينشي تأسيس الشركه
أي حق في مزواله غرضها البعد الحصول علي التراخيص الزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما
بيع
التجارة العامة و التوزيع كل ماهو مسموح به قانونا -
ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض -
التوريدات العمومية على الخص توريد الغزول بكافة
مستلزمات التعبئة والتغليف -بيع مطبوعات ورقبة -
انواعها وادوات النظافة والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل و الملبس الجاهزة بكافة انواعها
ومستلزمات تصنبعها و القمشة بانواعها والمفروشات والمنسوجات بكافة انواعها و الحذية و الجهرة
الكهربائية والدوات المنزلية و التكيف ومستلزماته وقطع غياره و الدوات الكتابية والمكتبية والمدرسية بكافة
انواعها و اجهزة الكمبيوتر بكافة انواعه ومستلزماته والحبار والطابعات والفاكس وماكينات التصوير و
المنتجات الورقية بكافة انواعها و مواد التعبئة والتغليف والمنتجات البلستيكية بكافة انواعها والمواد الغذائية
والحاصلت الزراعية بكافة انواعها ومستلزمات الكافيهات والمطاعم بكافة انواعه ( مستلزمات البوفيه ) و
مستلزمات الفنادق والقرى السياحية بكافة انواعها والمهمات الثقيلة والصناعية و مصنوعات الخشاب بكافة
انواعها و الثاث المكتبى والمنزلى ومستلزمات الملعب بكافه انواعها و مواد البناء الحديثة بكافة انواعها
توريد وتركيب أنظمة وأجهزة التصالت بأنواعها والجهزة
والدوات الصحية ومستلزمات السباكة - .
اللكترونية وشبكات التصالت السلكية واللسلكية وأجهزة النذار والحريق وأنظمة استشعار الحريق وأجهزة
وكاميرات المراقبة ( بوابات الكترونية وكاميرات مراقبة داخلية وأجهزة الكنترول والتحكم اللى واجهزة البصمة
والنصراف بكافة انواعها وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة لكل ماسبق ( مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج
المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة و القيام باعمال الديكورات
الحربى رقم  64لسنة - )2003
والتشطيبات - .تقديم الستشارات [ فيما عدا الستشارات القانونيه و الستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم
بمناسبه زياده راس مال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطة الشركات العامله في
إدارة
مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في الماده 27من قانون سوق راس المال و لئحته التنفيذ يه ) -
المشروعات مع مراعاه القرار الوزاري رقم 300لسنه  2012بشان شركات الدارة الفندقيه وو فقا لما ورد
بموافقه وإجراءات التراخيص بها وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزوال اعمال شبيهة بأعمالها أو التتى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج ,كما يجوز لها أن تدمج فيها أو تشتريها أوتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الجيزة
مكتب بالعقار رقم  114الحى  9البوابة الثانية  -حدائق الهرام  -الهرم -
 - 135والينز للقهوة المختصة
 Wallen s Specialty Coffeeشركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم
ايداع  5785ورقم قيد  23782مركز عام عن إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم الثابتة والكافتريات
والكافيهات لتقديم جميع أنواع المأكولت والمشروبات والمخبوزات والتيك أواى (عدا المشروبات الكحولية)o .
التوريدات العمومية.
تجارة المواد الغذائيةo .
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناo .
تحميص وطحن
إقامة وإدارة وتشغيل المحلت التجاريةo .
 oإستغلل العلمات التجارية (الفرنشايز)o .
وخلط البن o .الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية .تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة 1982
والقانون رقم  121لسنة  1982في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية  ,ول ينشىء تأسيس
الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها
في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الجيزة وحدة تجارية (محل تجاري) بسوديك استريب مول 2
 الكائن بطريق وصلة دهشور (طريقة محور  )P01الكائن بمبنى المول رقم  LOT16العبور حاليا) بالقطاعالسادس -
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 - 136ابراج لتجارة المواد الغذائيه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع
 5787ورقم قيد  23784مركز عام عن تجارة المواد الغذائيه بجميع انواعها وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز
للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة الدور الرضي  43-ش ستوديو مصر  -المريوطيه  -هرم
 - 137روبيكس للستشارات المالية  Rubix Advisoryشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-13برقم ايداع  5788ورقم قيد  23785مركز عام عن تقديم الستشارات المالية و
الدارية ( فيما عدا الستشارات القانونية و الستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال و
الستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية
المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحتة التنفيذية) .يجوز للشركة أن تكون لها
مصلحة او تشترك بأى وجة من الوجوة مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبية بأعمالها او التى قد
تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الجيزة  134شارع
المستقبل الحى السابع  -المجاورة الولى
 - 138بياناس لبحاث السوق  Baianas for market researchشركة رأس مالها  20,000.000قيدت
فى  2022-06-13برقم ايداع  5789ورقم قيد  23786مركز عام عن اعداد دراسات الجدوى
للمشروعات وابحاث السوق المكملة لها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الجيزة  14المستثمر الصغير  -جنوب الحياء
 - 153نيومايون للتجاره والخدمات اللكترونية  NEW.MYONشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-15برقم ايداع  5865ورقم قيد  23825مركز عام عن التسويق اللكتروني عبر
النترنت الدعاية والعلن تجارة الجهزة الطبية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة
الجيزة محل رقم  10الدور الثاني الحى  11سنتر الردنيه الدور الثانى
 - 139شامنج لهندسة وصيانة المعدات  SHAMING - E S Eشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
المقاولت العامة  -2تقديم
 2022-06-13برقم ايداع  5790ورقم قيد  23787مركز عام عن -
الستشارات الهندسية ( فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة
رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق
المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية ) -3 .اقامة وتشغيل مركز
لخدمة وصيانة المعدات الثقيله والهندسيه والخرسانه الجاهزه  -4التوكيلت التجاريه :تلتزم الشركه باحكام
القانون رقم  120لسنة  1982في شأن تنظيم اعمال الوكالبه التجاريه ول ينشئ تأسيس الشركه اي حق في
مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي الترخيص الزم لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل
باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض  -5التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا يجوز للشركه ان
تكون له مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او
التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها فب مصر او في الخارج كما يجوز له ان تندمج في الهيئات السالفه او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه مع مراعات احكام القوانين والوائح
والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافة التراخيض اللزمه لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة
القطعه  - Cالكيلو  28طريق مصر السكندريه  -امتداد شارع تويتا مصر  -ابو رواش -
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 INCODE HUB - 140انكود هاب شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم
ايداع  5793ورقم قيد  23792مركز عام عن *اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد
البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها- .اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم
المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الجيزة  6أ ميدان اسوان -المهندسين
 - 141هيثم عبدالنعيم حسين احمد وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى 2022-06-13
برقم ايداع  5794ورقم قيد  23793مركز عام عن اقامه وتشغيل مصنع لنتاج اطعمه الفطار المكونه
من حبوب الغلل كورن فليكس سير سناكس اقامه وتشغيل مصنع لتعبئه وتغليف المواد الغذائيه يجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات
السالفة أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة
لقطعه  291مخازن الشباب  300م المنطقه الصناعيه
 - 142نخيل الصعيد الزراعيه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع
 5797ورقم قيد  23794مركز عام عن استصلح الراضي الزراعية بالمرافق الساسيه التي تجعلها
قابله للستزراع واستزراع الراضي المستصلحه ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة
لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثه في الستزراع وليس الري بطريق الغمر
في ما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه  2007وقرار رئيس الجمهوريه رقم 356
لسنه  2008وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية,وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها أن
تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة الدور الول عقار رقم 1
شارع دردير عبد السلم شارع  6اكتوبر
 - 143العروبة لتوصيل الطلبات الستهلكية شركة رأس مالها  19,000.000قيدت فى 2022-06-13
برقم ايداع  5798ورقم قيد  23795مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به
قانونيا -التوريدات العمومية  -تقديم خدمات الشحن و توصيل الطلبات ول يتم مزاولة نشاط النقل البري
للركاب او البضائع ( الداخلي و الدولي ) و المهمات و خدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بهد
القيد بسجل الناقلين و استخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي و الدولي
 تشغيل و ادارة المطاعم الثابتة والكافيهات لتقديم جميع انواع الماكولت و المشروبات و التيك اواي ( عداالشروبات الكحولية ) يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها
ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاه
احكام القوانين و اللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة مكتب رقم  78طيبة مول الدور الثانى ميدان فودافون
 - 144خيرا سليم للمقاولت العامة شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم
ايداع  5850ورقم قيد  23817مركز عام عن المقاولت العامة والتوريدات العمومية كما يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاه احكام القانون واللوائح
والقرارات السارية وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة
شقه  4الدور التاني قطعه رقم  10بلوك  15/51المنطقه السياحية الثالثة
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 - 145اكس  -أى للتصدير شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع
 5818ورقم قيد  23803مركز عام عن التصدير وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  .ويجوز للشركة أن تكون
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون بجهة محافظة الجيزة القطعة  – 740الحى الثالث – المجاورة الرابعة –
 - 146ام اند ار للمشروبات والمأكولت
 M & R FOR DRINKS AND FOODشركة رأس مالها  30,000.000قيدت فى 2022-06-14
برقم ايداع  5825ورقم قيد  23804مركز عام عن اقامه وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابته
ادارة وتشغيل
لتقديم جميع انواع المشروبات ( عدا الكحولية ) وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك اواي -
ويحوز للشركه ان تكون لها مصلحه
ادارة وتشغيل محلت العصائر الطبيعيه -
محلت السوبر ماركت -
او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي
تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك
مع مراعاة احكام القوانين والقرارات الساريه وعلي الشركة الحصول
طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية -
علي كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة المحل رقم  9مول لسيتيه  -شارع مكتبة
الجامعه  -الحصري
 - 147قيمه للتسويق اللكتروني  QIMAشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم
ايداع  5838ورقم قيد  23810مركز عام عن التسويق اللكتروني عبر النترنت والمقاولت العامه
والتوريدات العمومية ويجوز الشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما
يجوز لها ان تندمج ف الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع
مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها بجهة محافظة الجيزة  121عمارة رقم  10ش جزيره العرب المهندسين
 - 148أن أي أن للحلول المتكاملة  N E N INTEGRATED SOLUTIONSشركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  5841ورقم قيد  23812مركز عام عن
صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت  ,بما تشمله من انشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ,
ومراكز البيانات  ,وانشطة التعهيد  ,وتطوير البرمجيات  ,والتعليم التكنولوجي اعمال التوصيف والتصميم
لشبكات ونقل وتداول البيانات  -اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية وعلى الخص
التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات والتصالت واللغات والمحاسبة واللكترونيات ونظم ادارة الجودة
والمن الصناعي والنظم المعمارية والهندسية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة مبنى  - 121شارع  - 2الحي الخامس -
 - 149سوبريور فوودز للتجارة والصناعات الغذائية  Superior Foodsشركة رأس مالها 50,000.000
قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  5844ورقم قيد  23813مركز عام عن التصنيع والتعبئة
التوريدات
تجارة وبيع وتوريد وتوزيع المواد الغذائية بكافة انواعها o .
والتغليف لدي الغير للمواد الغذائية o .
العموميه  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
اعمال شبيه بعملها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  .مع مراعة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة الجيزة  512أ ش  18حدائق الهرام  -الهرم
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 - 150اليسيل  ELAICELشركة رأس مالها  50,000,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع
انشطة من داخل ق  72لسنة  2017انشاء او ادارة او
 5847ورقم قيد  23815مركز عام عن
تشغيل المدارس (فيما ل يجاوز مرحلة التعليم الثانوى ) انشاء الجامعات انشاء او ادارة او تشغيل مدارس و
معاهد التعليم الفنى انشطة من خارج ق  72لسنة  2017اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تدريب و
تنمية الموارد البشرية على المنشاة اللتزام بافراد حسابات مالية مستقلة النشطة الواردة بقانون الستثمار و فى
حالة عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط الحقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72
لسنة  2017غلى ان ل تتمتع النشطة خارج القانون بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون مع مراعاة
احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها بجهة محافظة الجيزة شقه رقم  -4الدور الرضى  12 -تقسيم المنتزة  -ش سليم متفرع من ش فيصل -
الهرم -
 - 151مينستري اوف مييت  Ministry of meatشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
اقامة وتشغيل واداره المطاعم
 2022-06-14برقم ايداع  5849ورقم قيد  23816مركز عام عن
الثابتة والكافتريات لتقديم واعداد وتجهيز الوجبات الجاهزة والمشروبات بأنواعها عدا الكحولية وذلك دون
الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.
ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعملها او التي
قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة الجيزة المحل رقم  3بالدور الرضي  -برج رقم  4بالمشروع المقام
علي القطعه  49-3بالمحور المركزي -
 - 152اوك باي لدارة المطاعم والكافتيريات
 OAK BAY FOR MANAGING RESTAURANTS AND CAFETERIASشركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  5855ورقم قيد  23821مركز عام عن
اقامة و انشاء و تجهيز و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيهات و الكافتيريات الثابتة لتقديم جميع انواع المأكولت
و المشروبات و التيك اواي ( عدا المشروبات الكحولية ) مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات
السارية و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز
للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة وحدة رقم  g11الدور الرضي  -مول مجاز الكائن بالقطعة
رقم  4بالتوسعات الشرقية
 - 154كونسالت برو للستشارات و التدريب consult Pro Consulting And Training CPCT
شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  5866ورقم قيد 23826
مركز عام عن تقديم الستشارات (فيما عدا ما يتعلق باسواق الةراق المالية و كذا الستشارات القانونيه و
الستشارات و الدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال و الستحواذ و كذا الستشارات المالية عن
الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون
إقامة و تشغيل مركز
تقديم خدمات الترجمة
دعم ريادة العمال
سوق رأس المال و لئحتة التنفيذية )
لعداد و تدريب و تنمية الموارد البشرية  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و اقرارت السارية  ,و
بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذة النشطة  .و يجوز للشركة ان تشترك بأي وجة من الوجة
مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيها باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ,كما يجوز لما ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة
الجيزة فيل  429ن  -حدائق الهرام  -الهرم -
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 - 155فوكاس ميديا بروداكشن  Focas Media Productionشركة رأس مالها  100,000.000قيدت
فى  2022-06-15برقم ايداع  5870ورقم قيد  23828مركز عام عن يباشر المديرون وظائفهم
لمدة غير محددة يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولما مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات
لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لءحته التنفيذية للجمعية
العامة والمديرة مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على
الشيكات والفراج عن راس المال وحق القراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق
التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لحول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت
ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة
ولصالحها ولما حق قبض ودفع المبالغ وتحويل وتوقيع وبيع وتسديد كافة السندات الغنية والتجارية وابرام كافة
العقود والمشارطات والصفحات التى تتعلق بمعاملة الشركة بالنقد او بالجل ولما حق توكيل او تفويض الغيرفى
كل او بعض ما ذكر بجهة محافظة الجيزة شقة  2بالعقار  31ب شارع أمير الرافعى
 - 156ايلند فيو للمقاولت العامه شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع
 5876ورقم قيد  23835مركز عام عن المقاولت العامه و التوريدات العموميه وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة الدور الول 109 -ش الملك فيصل -فيصل
 - 157المدينة المنورة للنقل الجماعي شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم
النقل البري التعليمي للطلب والنقل البري الجماعي
ايداع  5877ورقم قيد  23836مركز عام عن
للركاب (عدا النقل السياحي)  .ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب أو البضائع (الداخلي والدولي)
والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجة ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص
الزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي
تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ل لحكام
القانون ولئحته التنفيذية .مع مراعاه احكام القوانيين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الجيزة  118ه  -حدائق الهرام -بوابه خفرع  -الهرام
 - 158لفيستيفا  LA FESTIVAشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع
التجارة العامه
 5878ورقم قيد  23837مركز عام عن تجارة وبيع وتوزيع الملبس الجاهزه -
التصدير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحه
التصنيع لدي الغير -
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -
او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي
تحقيق غرضها في مصر او الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك
طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركة
الحصول علي كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الجيزة  368ز  -البوابه الولي  -حدائق
الهرام-
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 - 159سكاى للمصاعد  SKY ELEVATORSشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-15برقم ايداع  5879ورقم قيد  23838مركز عام عن توريد وتركيب وتطوير المصاعد
و السللم الكهربائية وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة لما سبق مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم
 64لسنة  - 2003المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة  -تقديم الستشارات فى مجال تركيب المصاعد
والسللم الكهربائية (فيما عدا الستشارات القانونيه والستشارات و الدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبة زيادة رأس
المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحتة
التنفيذية) - .يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات او غيرها التى
تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن
تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة الجيزة ع 33أ -حى  -16م  -5الكرمة ريزيدنس
 - 160ريدلين لمكافحة الفات
 Red Lineشركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  5884ورقم قيد
 23841مركز عام عن تقديم خدمات النظافة وابادة الحشرات والقوارض * *تقديم الستشارات فيما عدا
(الستشارات القانونية والستشارات والدرسات المتعلقة بالتقييم وزيادة راس المال والستحواذ وكذالك
الستشارات المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها فالمادة  27من قانون
سوق رأس المال ولئحته التنفيذية) * تأهيل الشركات للحصول علي شهادات الجودة * التوريدات العمومية
وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة للمارسة
هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  .كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة
الجيزة مكتب  -13الدور  4برج  3مول ستي ستار  -المحور المركزي
 for bless for general tradeشركة رأس مالها
 - 161فور بليس للتجارة العامة
 50,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  5890ورقم قيد  23846مركز عام عن
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على
تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة  146ب حدائق الهرام
 البوابة الولى  -الدور الثانى -شقة - 14الهرم - 162الجيل الخامس لحلول مزارع اللبان GENERATION FIVE FOR DAIRY FARM
 SOLUTIONSشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  5894ورقم
قيد  23848مركز عام عن تقديم الستشارات في مجال مزارع اللبان والخدمات الزراعية (فيما عدا
الستشارات القانونية الستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا
الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في
المادة  27من قانون سوق العمل ولئحته التنفيذية) . .ادارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300
لسنة  2012بشأن شركات الدارة الفندقية لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها . .التجارة العامة والتوزيع
فيما هو مسموح به قانونا . .التوريدات العمومية . .انشاء وادارة وصيانة المنشأة والمباني .يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة وتشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات او غيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او
التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مرعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الجيزة عمارة
 -615الحي الرابع  -المجاورة الثانية -
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 - 163تيم ورك للملبس الجاهزة  TEAM WORKشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
انشطه من داخل ق  72لسنه
 2022-06-15برقم ايداع  5896ورقم قيد  23850مركز عام عن
 : 2017اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة تجاره الجمله والتجزئة للملبس الجاهزه داخل المناطق
النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاة ما
ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنه
 2008انشطه من خارج ق  72لسنه  : 2017توريد الملبس الجاهزة " .علي الشركه اللتزام بأفراد حسابات
ماليه مستقلة النشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع
بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنه  2017علي أن ل تتمتع النشطه خارج قانون
الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون " يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه
من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في
مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي
كافه التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الجيزة طريق ابورواش ناهيا امام مدرسه الشهيد جمال
محمود ابورواش خارج الزمام الصناعي كرداسه
 - 164أس أيه جي للمقاولت العامة و التوريدات العمومية  S.A.Gشركة رأس مالها  100,000.000قيدت
المقاولت العامة _
فى  2022-06-15برقم ايداع  5898ورقم قيد  23852مركز عام عن
التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع
مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة الجيزة أبراج برعي بلزا  -برج رقم  - 1الدور الرابع  -مكتب رقم  - 1401ميدان
الحصري -
 - 165بونبيلد للمقاولت والتجارة
 BONBUILD CONTRACTING AND TRADINGشركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى
المقاولت العامة و المتكاملة و
 2022-06-15برقم ايداع  5900ورقم قيد  23853مركز عام عن
المتخصصة  .التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  .التوريدات العمومية  .التوكيلت التجارية
,تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية و ل ينشئ تاسيس
الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
المختصة و بما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .استغلل العلمات التجارية (الفرنشايز) .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحتة التنفيدية مع مراعاة احكام القوانين و
اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمبائرة نشاطها بجهة محافظة
الجيزة 13 /1حي الفردوس استثماري  -طريق الواحات
 - 166ذا ويلنيس بليس  THE WELLNESS PLACEشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-15برقم ايداع  5901ورقم قيد  23854مركز عام عن اقامة و تشغيل مركز لعداد
وتدريب و تنمية و تأهيل الموارد و الكوادرالبشرية و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى
مصر او الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على الشركة الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الجيزة الدور الول رقم - B3-1F-11B
بعيادات سوديك ويست - WMC
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 - 167ميس الريم للعطور
 Mays Alreemشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  5902ورقم
قيد  23855مركز عام عن التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلي الخص تجارة وبيع
العطور ومستحضرات التجميل .التوريدات العمومية .التصنيع لدي الغير للعطور ومستحضرات التجميل
يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التو تزاول أعمال
شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلي الشوكه الحصول علي كافه التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة
الجيزة الوحدة رقم - 1زمزم مول-الحي السابع
 - 168هبة ا للصناعة والتجارة  HEBATULLAH INDUSTRIES& TRADINGشركة رأس
مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  5903ورقم قيد  23857مركز عام
عن انشطه داخل  - :72اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع السللم والسقالت المعدنية بكل الخامات
والطوال والحمولت والشكال وتصنيع ويرات التحميل والمان بجميع انواعها ومقاستها وحمولتها وتصنيع
تجارة الجملة والتجزئه لللت والمعدات الصناعيه  ,داخل
ادوات القياس بانواعها ومقاستها المختلفة -
المناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا مع
مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم
على الشركه اللتزام بافراد
التجاره العامه -
انشطه خارج قانون - / 72
 356لسنة - 2008
حسابات مستقله للنشطه الوارده بقانون الستثمار او فى حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى
التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة قطعة - 336شارع  - 53امتداد المنطقه الصناعية الثالثه
 - 169سوشي استوديو  SUSHI STUDIOشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى 2022-06-15
برقم ايداع  5904ورقم قيد  23858مركز عام عن اعداد تصميمات الجرافيك اعداد و تصميم و
تنفيذ و رسم اللوحات و الرسومات الفنية اقامة و تشغيل مركز لعداد و تدريب و تنمية الموارد البشرية
ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال
شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  .مع مراعاه احكام القوانين واللوائح
والقرارات الساريه  ,وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها بجهة محافظة
الجيزة شقة رقم  9الدور الثالث فوق الرضي  -بالعقار رقم  16ش الفردوس -
 - 170أفضل حلول للتسويق العقاري شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 5908ورقم قيد  23864مركز عام عن التسويق العقاري يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقآ لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي
الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة شقه  6الدور الثاني بعد
الرضي عمارة  47ب  -الحي الثامن  -المجاورة الثانية
 - 176ام اتش كي فودز  M.H.K Foodsشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-16
برقم ايداع  5923ورقم قيد  23873مركز عام عن اقامه وتشغيل واداره المطاعم الثابته والكافتريات
والكافيهات لتقديم جميع انواع الماكولت والمشروبات عدا المشروبات الكحوليه وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز
للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة محل  2009الممشى السياحي محور جمال عبد الناصر
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 - 171اكسبنسف  EXPENSIVEشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 5915ورقم قيد  23866مركز عام عن الستثمار العقارى  -التسويق العقارى -التطوير العقارى -
المقاولت العامة -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التصدير  -استصلح وتجهيز الراضى
بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين ان
تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع
وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار
رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى
الخارج كما يجوز لها ان تتندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة
 -436برج القوريطى  -بجوار مستشفى تبارك  -اول فيصل
 - 172اوتوفاز تريد  autofaz tradeشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم
بيع وتوريد قطع غيار السيارات وذلك دون الخلل
ايداع  5916ورقم قيد  23867مركز عام عن
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة  88ش الملك فيصل عماره المركب فيصل الهرم
 - 173إن بي سي للستثمار الهندسية  NBCشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-16
تقديم الستشارات
المقاولت العامة o
برقم ايداع  5917ورقم قيد  23868مركز عام عن o
الهندسية (فيما عدا الستثمارات القانونية والستثمارات والدراسات المتعلقة بالتقديم بمناسبة زيادة راس المال
والستحواذ وكذا الستثمارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركة العاملة في مجال الوراق المالية
إدارة المشروعات مع
المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق راس المال ولئحة التنفيذية ) o
مراعاة القرار الوزاري رقم  300لسنة  2012بشأن شركات الدارة الفندقية و وفقا لما ورد بموافقة واجراءات
التطوير العقاري  oالتوريدات العمومية  oاعداد
ادارة و شغيل المولت التجارية o
الترخيض بها o
تقييم الصول العقارية يجوز للشركة
تخطيط واقامة المدن العمرانية الجديدة o
التصميمات الهندسية o
ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها علي تحقيقي غرضها في مصر او في الخارجة كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك وذلك طبقا لحكام القانون ولئحة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الزامة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة
مكتب -G4الدور الرابع 0مبني  -10مشروع البوليجون -سوديك ويست
 - 174امباير للتجارة والتوريدات  EMPIRE TRADING AND SUPPLIES - ETSشركة رأس
مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  5921ورقم قيد  23871مركز عام
التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا التوريدات العمومية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
عن
واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون بجهة محافظة الجيزة فيل  120المجاورة الثانية  -حي الدبلوماسيين -
 - 175جميل لتجارة السيراميك والدوات الصحية شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-16برقم ايداع  5922ورقم قيد  23872مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا تجارة السيراميك والدوات الصحية التوريدات العمومية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون بجهة محافظة الجيزة  1ش رزق يوسف  -ترسا  -الهرم
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 - 177فرام للتطوير العقاري والمقاولت العمومية شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى
التطوير العقاري  oالمقاولت
 2022-06-16برقم ايداع  5925ورقم قيد  23874مركز عام عن o
اقامة وتشغيل مصنع
العامة  oالتسويق العقاري  oالتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا o
اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن o
لتصنيع السلك والمسامير والشمبر والشدة المعدنية o
التصدير  oالستيراد  :تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  121لسنه  1982في شأن سجل المستوردين ؛ ول
ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاوله غرضها من
الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون بجهة محافظة الجيزة طريق مصر اسيوط الحوامدية  -بجوار جاماباك  -قسم الحوامديه
 - 178بركات للصناعة شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع 5928
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث المكتبى والمدرسى والوسائل
ورقم قيد  23875مركز عام عن
التعليمية الخشبية والمعدنية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة الوحدتان رقم  20و
 -22مجمع الشمس -قطعة رقم-162 -الصناعية الثالثة
 - 179الجيزة جروب للهندسة والمقاولت شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى 2022-06-16
* المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة
برقم ايداع  5935ورقم قيد  23877مركز عام عن
* التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية التصدير والتوكيلت التجارية ,
تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية  ,ول ينشيء تأسيس
الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  * .مقاولت أعمال إنشاء شبكات التصالت
السلكية واللسلكية * توريد وتركيب كافة معدات ومستلزمات وأنظمة شبكات التصالت السلكية واللسلكية
ومحطات الكهرباء والطاقة وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة لما سبق " مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج
الحربي رقم  64لسنة  " 2003يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذية  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة  3/31المدينة الفيصلية  -المريوطية  -فيصل
 - 180محمد عبدا رشاد وشركاه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات الفوم والبلستيك بكافة
 5938ورقم قيد  23879مركز عام عن
اشكالها وانواعها واحجامها وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة القطعة رقم - 178
امتداد المنطقة الصناعية الثالثة
 - 181ترتيل لتنمية الموارد البشرية شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 5939ورقم قيد  23881مركز عام عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد الشرية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة اوتشتريها او تلحقها بها وذلك طبقأ لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافه التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة
محافظة الجيزة  2ش مسجد السلم -ارض الحداد-
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 - 182الرؤية للنظمة الدارية  VISION MANAGMENT SOLUTIONSشركة رأس مالها
 250,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  5940ورقم قيد  23882مركز عام عن
تقديم استشارات التوظيف واستشارات التطوير لمجال التعليم والتدريب واستشارات ادارة العمال والستشارات
الدارية واستشارات تقنية المعلومات والتحول الرقمي ( فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات
والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية
لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من فنون سوق رأس المال
ولئحته التنفيذية )  - .إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزاري رقم  300لسنة  2012پشان شركات
الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات .
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  . .أعمالتصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والكريب عليها -
إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات - .إدخال البيانات على الحاسبات
وبالوسائل اللكترونية  - .انشاء وتشغيل وادارة المواقع اللكترونية  - .التجارة اللكترونية عبر النترنت .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجود مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها أو تلحقها ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة
محافظة الجيزة وحدة رقم (  - ) J - 2-03الدور الثاني  -مبني جوپيتر رقم  - B3المجرة -
 - 183السرحى التجارية شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 5941ورقم قيد  23883مركز عام عن تجارة المواد الغذائية ومواد البناء  -التصدير  -المقاولت
العامة  -التوريدات العمومية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة  105برج الروضة
نصر الدين اول الهرم -
 foods primeشركة رأس مالها 1,000,000.000
 - 184فوودز برايم لدارة و تشغيل المطاعم
قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  5942ورقم قيد  23884مركز عام عن إقامة و تشغيل
المطاعم و الكافتريات الثابته لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية) لتجهيز و تقديم جميع أنواع الماكولت
و التيك اواي *تجارة و بيع الماكولت الطازجة و المجمدة *التوريدات العمومية *استغلل العلمات
التجارية (الفرنشايز) *التصدير يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية .مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة الحصول علي كافة
التراخيص الزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة  - 604الجزيرة بلزا
 - 189بينير جلوبال  BENER GLOBALشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
التجارة العامة
 2022-06-16برقم ايداع  5950ورقم قيد  23892مركز عام عن التصدير -
التوريدات العموميه يجوز لشركة أن تكون لها مصلحه او تشترك باى
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها
فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون ولئحته التنفذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الجيزة شقة  - 18الدور الخامس  11 -شارع شهاب -
المهندسين
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 - 185ايرا اكس  ERA Xشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
التسويق اللكتروني عبر النترنت التجارة اللكترونية عبر
 5943ورقم قيد  23885مركز عام عن
النترنت انشاء وتشغيل وادارة المواقع اللكترونيه التوكيلت التجارية  -تلتزم الشركه بالحكام القانون رقم
??? لسنه ???? في شان تنظيم أعمال الوكالة التجارية  ,ول ينشي تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها إل
بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة فرضها من الجهات المختصة وبما لهذا الغرض .ل يخل بأحكام
القوانين المنظمة لهذا الغرض الوساطة التجارية اعداد دراسات الجدوى للمشروعات اعداد البحاث
والدراسات التسويقية والقتصادية اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  .ادارة
المشروعات مع مراعاه القرار الوزاري رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد
بموافقة و أجراءات الترخيص بها اعادة هيكلة الشركات من الناحية الدارية فقط  -القيام باعمال الترجمة
اقامة وتنظيم والمؤتمرات والحفلت العامة والمعارض ماعدا المعارض السياحية (بشرط استصدار التراخيص
اللزمة لكل معرض على حدة) أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات
بمختلف أنواعها  .أعمال تصميم و إنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات
اللكترونية وتشغيلها و التدريب عليها انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات
ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية أعمال التوصيف والتصميم النظم الحاسبات بمختلف
انواعها  .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  .أعمال التوصيف والتصميم وتداول
البيانات تنفيذ و ادارة شبكات نقل وتداول البيانات التصلت وخدمه النترنت و المشروعات التي تثتثمر في
تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءت الختراع والنماذج والرسوم الصناعيه انشاء واداره مراكز
رالتدريب لعداد الباحثين مراكز نقل تكنولوجيا المعلومات "  .انشاء واداره مراكز الستشارات والدراسات
المتخصصة في مجالت المعلومات والتصلت وتطويرها حضانات العمال التكنولوجيا ودعم رياده العمال
النشطه المتعلقه بتحويل النحتوي التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي ما في ذلك رقمته
المحتوى العلمي والثقافي والفني .تصميم وتنفيذ برامج اداره العمال مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة
45شارع الشيخ محمد الغزالي
 - 186رايت كليك للحلول الرقمية  RIGHT CLICK DIGITAL SOLUTIONSشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  5945ورقم قيد  23887مركز عام عن
أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  - .أعمال تصميم
وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  -إنتاج
المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  - .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل
اللكترونية  - .أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  - .إنتاج وتطوير النظم المدمجة
وتشغيلها والتدريب عليها  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة عمارة  - 37المجاورة  - 3الحي 1
 - 187امبريل للتسويق العقاري  UMBRELLA FOR REAL ESTATE MARKETINGشركة
رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  5946ورقم قيد  23888مركز عام
عن التسويق العقاري مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة 45شارع الشيخ محمد الغزالي قمبيز سابقا
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 - 188على بابا ع الحطب  ALI BABAشركة رأس مالها  150,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم
ايداع  5949ورقم قيد  23891مركز عام عن اقامه وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابته لتفديم
جميع انواع المشروبات ( عدا الكحوليه )وتقديم جميع انواع الماكولت والتيك اواى  -تعبئه وتغليف المواد
الغذائيه لدى الغير ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال
شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي
الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة محل رقم  2عمارة 510
شارع ذكى عويس من ش المساكن  -بولق الدكرور
 - 190بي اتش الفراعنه للثاث  PH ALFARAANA FURNITUREشركة رأس مالها 15,000.000
قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  5952ورقم قيد  23894مركز عام عن تجارة الثاث المنزلي
التوريدات العموميه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع
والمكتبي -
الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج
 ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
 .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمه
لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة عمارة  - 1451شارع احمد مؤمن  -خلف ماركت التحرير  -الحي الرابع
 المجاورة - 7 - 191إرم للستثمار العقارى شركة رأس مالها  55,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 5955ورقم قيد  23896مركز عام عن الستثمار العقارى  ,التسويق العقارى  ,تقديم خدمات رجال
العمال من ( فاكس  -تصوير  -تليفون  -كتابة كمبيوتر )  ,تاجير السيارات ( فيما عدا التاجير التمويلى
والليموزين ) وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات التى تزاول اعمال
شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة شقة  151الدور  19 - 15شارع
المساحة -
 - 192تيستي موود شركة رأس مالها  150,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  5957ورقم
اقامه وتشغيل واداره المطاعم والكافتريات الثابته لتقديم جميع انواع
قيد  23898مركز عام عن
اقامه وتشغيل واداره وحدات
المشروبات( عدا الكحوليه) وتقديم جميع انواع الماكولت والتيك أوائل.
الطعام المتنقله  .توريد المنتجات الغذائيه واللحوم والخضروات بكافه اشكالها وانواعها المصنع منها والغير
استغلل العلمات التجاريه(الفرنشايز) -يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او
مصنع بكافه صورها .
تشترك باي وجه من الوجه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالها اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها
على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها
بها .وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه ..مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى
الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها .بجهة محافظة الجيزة  13شارع السراء
المعلمين
 - 196كية اية بى للتسويق العقارى  KABشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-19
برقم ايداع  5978ورقم قيد  23907مركز عام عن التسويق العقارى وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية ,و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .يجوز
للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التر تزوال أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد
تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون  .بجهة محافظة الجيزة وحدة رقم  2203بمشروع مول بارك ستريت الشيخ زايد بجوار كابيتال
بيزنس بارك
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 BOCشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-19
 - 197بى او سى للخدمات الطبية
برقم ايداع  5982ورقم قيد  23908مركز عام عن اقامة وتشغيل وتملك المستشفيات المتخصصة او
المتكاملة او العامة وما تضمنه من انشطة علجية أو طبية (( وتلتزم الشركة بأخطار المجالس الطبيه المتخصص
فور قيامها ببدء نشاطها حتى يتثنى للمجالس الطبية المتخصصة اعمال شئونها )) أقامة وتشغيل مركز طبى
متخصص فى التحاليل الطبية (( وتلتزم الشركة بأخطار المجالس الطبيه المتخصص فور قيامها ببدء نشاطها
حتى يتثنى للمجالس الطبية المتخصصة اعمال شئونها )) اقامة وتشغيل المراكز الطبية والعيادات الطبية
التخصصية (( وتلتزم الشركة بأخطار المجالس الطبيه المتخصص فور قيامها ببدء نشاطها حتى يتثنى للمجالس
الطبية المتخصصة اعمال شئونها )) وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او في
الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الجيزة
برج ساريدار  -الدور السادس  92 -شارع التحرير
 - 193ام زد ام للنتاج الفني والعلني والبرامجي  M.Z.Mشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
 2022-06-19برقم ايداع  5969ورقم قيد  23903مركز عام عن النشاط الشامل لصناعة السينما
و منها إقامة أو استئجار استديوهات و معامل النتاج السينمائي ودور العرض و تشغيلها بما في ذلك من تصوير
النتاج الفني والتوزيع للفلم السينمائية و التلفزيونية و الفيديو
و تحميض وطبع وإنتاج و عرض وتوزيع -6
و المسرحيات والمسلسلت الذاعية و التلفزيونية وكافة العمال الفنية من (تصوير _صوت _ميكساج _
الدارة و التسويق السياحي للفنادق و الموتسكلت
دوبلج_مونتاج _تحميض نيجاتيف _تصحيح الوان ) -7
والشقق الفندقية والقري السياحيه مع مر اعاه القرار الوزاري رقم  300لسنة  2012بشأن شركات الدارة
تشغيل وإدارة المراسي النيلية متكاملة الخدمات
الفندقية ووفقالماورد بموافقة وإجراءات الترخيص بها -8
 -9الدعاية والعلن  -10تنظيم وإدارة المعارض والندوات والمؤتمرات والحفلت العامة (عدا السياحيه
التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حدة) -11
تقديم خدمات الصيانه و النظافه للمباني والمنشآت والمركب
به قانونا  -12التوريدات العمومية -13
السياحية  -14إدارة وتشغيل مركز لعداد و تدريب وتنمية الموارد البشرية علي ورش التمثيل والمسرح -15
التصنيع لدي
تصميم و إدارة المواقع اللكترونية و التطبيقات -17
التجارة و التسويق اللكتروني -16
تشغيل وإدارة المدارس و تقديم خدمات التعليمية (فيما ل يجاوز
الغير  -18تقديم خدمات التعليم عن بعد -19
إدارة وتشغيل مدارس و معاهد التعليم الفنى -21
مرحلة التعليم الثانوي وفيما عدا المدارس الدولية -20
تشغيل وإدارة المطاعم الثابتة و الكافيتريات الثابته و تقديم جميع انواع المشروبات (عدا المشروبات الكحولية
)  -22اعمال التشطيبات و الديكورات للمباني والمنشآت والقري السياحيه و تقديم خدمات الصيانه المتنقلة لما
سبق  -23التصديرد .يجوز للشركة أن تكون لها مصلحه أو تشترك باي وجة من الوجه مع الشركات
وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها اوالتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج .كما
يجوز لها أن تندمج في الهينات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحتة التنفيذية
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و علي الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة 11شارع  26يوليو ميدان لبنان المهندسين
 - 194بريميم شيلد  Premium shieldشركة رأس مالها  48,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم
الصيانة المتنقله لكافة المنشأت والمبانى -ايداع  5973ورقم قيد  23904مركز عام عن
المقاولت العامه  -شراء وبيع وتاجير واقامة الوحدات الدارية والسكنية والفندقية يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها
او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح و القرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الجيزة 446
مجمع نصر الدين  -الدور الثالث  -شارع الهرام  -نصر الدين -الهرم -
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 - 195فوود بلنيت لدارة المطاعم  Food Planetشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-19برقم ايداع  5977ورقم قيد  23906مركز عام عن * إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
وتعبئة وتغليف وتجهيز كافة المواد والمنتجات الغذائية * التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
وعلى الخص تجارة وتوزيع المواد الغذائية * التوريدات العمومية وعلى الخص توريد المواد الغذائية *
إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم الثابتة والكافتريات * إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة ( عدا
المعارض السياحية ) بشرط إستصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده * التوكيلت التجارية تلتزم
الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982فى شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية * إقامة وتشغيل المحلت
التجارية * إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ المواد الغذائية وتبريدها وتجميدها * تجارة وتجهيز
الوجبات الجاهزة * إستغلل العلمات التجارية ( الفرنشايز ) يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك
بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق
غرضها فى مصر أو فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة  162شارع الهرم  -العمرانية
 - 198سدرا للستصلح الزراعى و تعبئة المواد الغذائية شركة رأس مالها  1,100,000.000قيدت فى
 2022-06-19برقم ايداع  5987ورقم قيد  23912مركز عام عن أنشطة داخل قانون : 72
استصلح و تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة
ويسترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق
الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريقة الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء 350
لسنه  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنه  2008اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المحاصيل
الزراعية من خضراوات وفواكة وتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية أنشطة خارج قانون  :72التصدير ول
ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من
الجهات المتخصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة
غرضها من الجهات المتخصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .وذلك دون الخلل باحكام
القوانين واللوائج والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر لو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون  .بجهة محافظة الجيزة شقة  8أ الدور الرابع بعد الرضى عقار رقم  38ش عبدة مراد -
العجوزة  -الجيزة
 - 199عمرو رياض بيلدنج هوس  Amr Riad building houseشركة رأس مالها 100,000.000
قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  5991ورقم قيد  23914مركز عام عن المقاولت العامة
والمتكاملة  -التوريدات العمومية  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح السارية بشرط استصدار
التراخيص اللزمة للمارسة هذة النشطة  .ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجة من الوجوة مع الشركات
وغيرها التى تزوال اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  ,كما
يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الجيزة 6ط حدائق
الهرام -البوابة الثانية  -الدور الرضي الهرم
 - 200امير عبد الباسط البرش و شريكه شركة رأس مالها  400,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم
انشطة داخل ق  72لسنه  2017اقامة و تشغيل
ايداع  5993ورقم قيد  23915مركز عام عن o
مصنع لتصنيع و تعبئة و تغليف مستحضرات التجميل و العطور و المنظفات الصناعية و المواد الغذائية o
انشطة خارج ق  72لسنه  2017التصنيع و التشغيل لدي الغير تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية و
مركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في
التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  , 2017و كذا ل تتمتع النشطة خارج قانون
الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و
علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة قطعة رقم 860
شباب  -مخازن الشباب -المنطقة الصناعية السادسة

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

Page 56 of 236

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 201السعيد السيد محمد ابو مسلم وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى 2022-06-19
اقامه وتشغيل مصنع لعاده
برقم ايداع  5995ورقم قيد  23918مركز عام عن انشطه داخل :72
داخل المناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده
تجاره الجمله والتجزئه
تدوير المخلفات والقمامه
فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350
انشطه خارج قانون / 72
لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة 2008
تقديم خدمات النظافه للمنشأت والمباني
التخلص المن من النفايات والمخلفات الصلبه والسائله
تلتزم الشركه بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون
والصيانه المتنقله لها
الستثمار وفي حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون
الستثمار رقم  72لسنه  2017وهكذا لتتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات
القانون .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال
شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة مكتب رقم - 9الدور التالت  -برج ز -
ابراج علي الدين خلف زمزم مول  -الحصري -
 - 202تويزر  TWIZERشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع 5997
ورقم قيد  23919مركز عام عن تجارة الجملة و التجزئة للمستلزمات الطبية و طب السنان (بالمدن و
المجتمعات العمرانية الجديدة و المناطق النائية و المناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء
فيلزم موافقة الهيئة مسبقأ مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاة قرار رئيس
جمهورية مصر العربية  356لسنة  ) 2008انشطة خارج قانون 72لسنة 2017توريد مستلزمات طبية و
طب السنان مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة و مركز مالي مستقل للنشطه الواردة بقانون الستثمار و في
حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون رقم 72لسنة, 2017
مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها قي مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقأ لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و
القرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة
محل رقم  - 21برج (ج)  -علي الدين سيتي مول
 - 203ديفاريو لحلول البرمجيات  Devario for software solutionsشركة رأس مالها 5,000.000
أعمال
قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  6003ورقم قيد  23922مركز عام عن
التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها -أعمال تصميم وإنتاج
إدخالالبرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .
أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية
إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية
إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل لكل
مهارات الموارد البشرية وتقديم خدمات التعهيد
نشاط على حدة وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون
الستثمار رقم  72لسنة  2017وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات
القانون بجهة محافظة الجيزة  52شارع الشهيد طارق حجاج ارض اللواء
 - 204أدميرال بيكو للصيانة  .ADMIRAL BEKOشركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى
إقامة وتشغيل مركز لخدمة
 2022-06-19برقم ايداع  6005ورقم قيد  23924مركز عام عن
وصيانة الجهزة المنزلية .يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما
يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع
مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة الجيزة  22ش فتحي جمعة من ش جمال عبد الناصر
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 - 205سواعد للمقاولت والتجارة  sawaed for contracting and tradingشركة رأس مالها
o
 500,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  6006ورقم قيد  23925مركز عام عن
المقاولت العامه والمتكاملة والمتخصصة oالتوريدات العمومية oتقديم خدمات النظافة للمنشأت والمباني
والطرق oمقاولت اعمال رفع المخلفات oتقديم خدمات الصيانه المتنقلة للطرق والكباري oاقامه وتشغيل
وإدارة المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم جميع انواع المأكولت والتيك ازاي والمشروبات ( عدا المشروبات
الكحولية) oالتجارة العامة والتوزيع فيما هوا مسموح به قانونا يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك
بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق
غرضها في مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول
علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة وحده  - 6عمارة  - 30بيت العيلة
 - 206جلوبوبى  GLOBOBEشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع
 6007ورقم قيد  23926مركز عام عن انشاء وتشغيل وادارة المواقع اللكترونية  -التجارة
اللكترونية  -التسويق اللكتروني  -تصميم النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  -تصميم وتطوير
البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  -اعداد
دراسات الجدوي للمشروعات  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -الدعاية والعلن  -بيع
وتوزيع وتسجيل وتاجير كافة أنواع المصنفات السمعية والبصرية وعلي الخص الكتب وألعاب الفيديو
والشرطة الصوتية والسطوانات المدمجة ( عدا التأجير التمويلي )  -اقامة وتشغيل وادارة مراكز التصالت
( كول سنتر ) ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية  .مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة مكتب  - G18الجريك كامبس  -بوابة  - 5مول العرب  -ميدان جهينة -
 - 207دار تك للمحتوي اللكتروني  DAR TECHشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-19برقم ايداع  6010ورقم قيد  23929مركز عام عن تقديم الستشارات في مجال تقنية
البرامج (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبة زيادة راي المال
والستحواذ وكذلك الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العامله في مجال الوراق الماليه
انتاج المحتوي اللكتروني بصورة
المنصو عليها في الماده  27من قانون سوق المال ولئحتة التنفيذيه )
وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه بشرط
المختلفه من صوت وصورة وبيانات .
ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع
استصدار التراخيص اللزمه لمباشرة النشطه .
الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج
كما يجوز لها ان تندمج في شركةاخري او معها او ان تتحول الي شركة من طبيعه اخري وذلك طبقا لحكام
مع مراعاة احكام القوانين والقرارات الساريه وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمه
القانون .
لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة فيل  - 13مجاورة  - 10بلوك  - 15/10شارع مجمع البنوك غرب
سوميد
 - 208توب لين للمقاولت والتوريدات العامة شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-19
برقم ايداع  6014ورقم قيد  23932مركز عام عن المقاولت العامة التوريدات العامة يجوز
للشركة ات تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمالن شبيهه
باعمالها او التى قد تعاونها علو تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة
او تشريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاه احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة عمارة  134شقة 3
المستقبل
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 - 209اف اند بي مانجمنت  f and B managementشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-19برقم ايداع  6016ورقم قيد  23933مركز عام عن اقامة و تشغيل وادارة المطاعم
الثابتة والكافتريات لتقديم جميع انواع الماكولت والمشروبات ( عدا المشروبات الكحولية يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او
التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة شقة 12
عمارة  67كمبوند البستان
 - 218هارموني للنتاج الفني  Harmonyشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-21
النتاج الفنى و التوزيع للفلم السينمائية و
برقم ايداع  6051ورقم قيد  23961مركز عام عن
التلفزيونية و الفيديو و المسرحيات و المسلسلت الذاعية و التلفزيونية و كافة العمال الفنية من ( تصوير ,
صوت  ,ميكساج  ,دوبلج  ,مونتاج  ,تحميل نيجاتيف  ,تصحيح الوان ) وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون بجهة محافظة الجيزة شقة  702الطابق السابع برج  , 93فيصل  ,الطالبية أمام رئاسة حى الهرم
 - 210صخور الوادى للمقاولت شركة رأس مالها  5,000,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع
 6017ورقم قيد  23934مركز عام عن * المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة *القيام بأعمال
الديكور والتشطيبات  -التوريدات العمومية  -الستيراد والتصدير  ,تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121
لسنة  1982في شأن سجل المستوردين  ,ول ينشيء تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد
الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة
لهذا الغرض  * .استغلل المناجم والمحاجر يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
ولئحته التنفيذية  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة عمارة رقم  43/ 8الدور الثانى -الخى الثامن -
المجاورة الثانية-
 - 211اليدي البيضاء لصناعة المواد الغذائية شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-19
برقم ايداع  6019ورقم قيد  23935مركز عام عن أنشطة داخل قانون الستثمار رقم  72لسنة
 - : 2017إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و تعبئه و تعليف المواد الغذلئية  .انشطة خارج قانون الستثمار رقم
التصنيع و التعبئة و التغليف للمواد الغذائية لدى الغير - .تلتزم الشركه بإفراد حسابات
 72لسنة - : 2017
ماليه ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حده وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع
بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم  72لسنه  , 2017وكذا لتتمتع النشطه خارج قانون الستثمار
بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون  .يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه
مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى
الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
ولئحته التنفيذيه مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه
التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة  4شارع محمود عبداللطيف -
 - 212اي ميد لداره برامج الرعايه الصحيه  I MEDشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
اداره برامج الرعايه الصحيه
 2022-06-20برقم ايداع  6028ورقم قيد  23942مركز عام عن
دون ممارسه نشاط الوساطه في التامين يجوز للشركه أن تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحه
التنفيذيه مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص
اللزمه لمباشره نشاطها بجهة محافظة الجيزة  44السرايا مول المحور المركزي
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 - 213نبض الحياة للصناعات الغذائية شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم
ايداع  6029ورقم قيد  23943مركز عام عن انشطة داخل قانون  72لسنة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
وتعبئة وتغليف المواد الغذائية  oانشطة خارج قانون  72لسنة  2017التصدير مع اللتزام بافراد حسابات
مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ,وفي حالة عدم التزام الشركة النشطة خارج
قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون .بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و
الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  ,2017مع عدم تمتع يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها تلحقها بها و ذلك طبقا
لحكام القانون و لئحته التنفيذية او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها
ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة  253هـ  -البوابة الثانية خفرع -
حدائق الهرام
 - 214اشرف عبده بركه وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع
 6035ورقم قيد  23946محل رئيسى عن انشطه داخل ق  72لسنه  2017تجارة الجملة والتجزئة.
داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع
مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم
 356لسنة  - 2008انشطه خارق ق  72لسنه  2017إقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانه ماكينات الصرف
اللي النقدية الخاصه بالبنوك .تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون
الستثمار وفي حالة عدم التزم الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز لواردة بقانون
الستثمار رقم  72لسنه  ,2017وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة
بذات القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص للزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الجيزة  39شارع نزلة السيسي متفرع من ش زغلول  -الهرم
 - 215ذا آرت جاليرى  THE ART GALLERYشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
إقامة وتنظيم المعارض
o
 2022-06-20برقم ايداع  6036ورقم قيد  23950مركز عام عن
والمهرجانات والمؤتمرات والمسابقات الفنية والثقافية ( عدا السياحية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل
اعداد
إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعرض اللوحات الفنية والتحف والنتيكات o .
معرض على حدة ) o .
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية .
وتصميم وتنفيذ اللوحات الفنية o .
يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقالحكام القانون ولئحته التنفيذية  .مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة
محافظة الجيزة المحل الكائن بالمبنى اى  - 8من مبانى لجيندا التجارية ش د .عاطف صدقى  -الحى الثانى
 - 216عمان لتجارة المواد الغذائية والثلج  Amman food and ice, tradingشركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  6040ورقم قيد  23952مركز عام عن
انشطة داخل ق  72لسنة  2017تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والثلج والعصائر والمشروبات ( عدا
المشروبات الكحولية ) داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء
فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع ما ورد بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة  2008اقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع وتعبئة الثلج والمواد الغذائية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية,
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة
 380ش احمد حمدى الحى المتميز
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- 217
عماد عبيد ابوهواش وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع
 6043ورقم قيد  23954مركز عام عن انشطة من داخل ق  72لسنة  - : 2017تجاره الجملة
والتجزئه لكافة المواد الغنية ومستلزمات المطاعم والفنادق  ,داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة
فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350
لسنة  2007و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنه  2008انشطة من خارج في 72
لسنة  - : 2017توريد كافة المواد الغذائية ومستلزمات المطاعم والفنادق  " .على الشركة اللتزام بأفراد
حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها
في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017على ان ل تتمتع النشطة خارج
قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون "  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة بجهة محافظة الجيزة  16ش تجزئة
دولت  -الهرم -
 - 219ناميا للستثمار العقاري العقاري  NAMYA REAL ESTATE IN VESTMENTشركة رأس
مالها  960,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  6069ورقم قيد  23966مركز عام عن
الستثمار العقاري يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قطعونها على تحفيظ عرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها
ان تندمج في اليات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك تبقى الحكام القانون ول يحتوي التنفيذيه احكام
القوانين واللوائح والقرارات السريع وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها بجهة
محافظة الجيزة القطعه رقم  8-7الثوره الخضراء  -التوسعات الشماليه
 - 220المعرفه ميديا سنتر شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع
انشطه من داخل ق  72لسنه  - 2017اعداد الدراسات
 6073ورقم قيد  23970مركز عام عن
والبحوث الفنيه والقتصاديه ودراسات الجدوى للمشروعات الستثماريه في مجال البنيه الساسيه  -اعمال
التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها  -اعمال تصميم وانتاج
البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها  -انتاج
المحتوى اللكتروني بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات  -ادخال البيانات على الحاسبات والوسائل
اللكترونيه انشاء واداره مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوحيا المعلومات  -انشاء واداره
مراكز الستشارات والدراسات المتخصصه في مجال المعلومات والتصالت وتطويرها  -انشطه من خارج
ق  72لسنه  - 2017التجاره اللكترونيه عبر النتر نت  -التسويق اللكتروني عبر النتر نت  -الدعايه
والعلن  -على الشركه اللتزام بافراد حسابات ماليه مستقله للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم
التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم  72لسنه 2017
على ان ل تتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون وذلك دون
الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة الدور الثاني بلوك  1بجوار مسجد الحصري المحور المركزي
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 - 221مسار لخدمة رجال العمال  MASARشركة رأس مالها  18,000.000قيدت فى 2022-06-21
برقم ايداع  6076ورقم قيد  23973مركز عام عن تقديم خدمات رجال العمال ( فاكس( .
تصويرمستندات .كتابة كمبيوتر  .تليفون ) الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية
والقري السياحية تاجير السيارات عد التاجير التويلي والليموزين الوساطة في انهاء الجراءات الدارية امام
الجهات الغير حكومية التصدير التسويق اللكتروني السياحة العلجية للمرضي وذلك بتنظيم اجراءات
الحجز لدي المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية في جميع التخصصات لعلجهم وكل ما سبق ل يشمل نشاط
الوساطة في التامين اعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات
اللكترونية وتشغيلها والتدريب علىها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر اوفي
الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القانون واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة شقة  2برج الدكتورة شادية  -شارع مسجد المغفرة  -شارع
العشرين  -فيصل
 - 236جبال الجنوب شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  6152ورقم
إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتيريات الثابتة لتقديم جميع أنواع
قيد  24014مركز عام عن
المأكولت والمشروبات والتيك اواي (عدا المشروبات الكحولية) .إقامة وتشغيل وإدارة وحدات الطعام المتنقلة.
يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة الجيزة محل رقم  - 8منطقة وصلة دهشور  -ناصية مخرج  5بالممشي السياحي  -امتداد مول سيتي
ووك
 - 222افاق لحلول التقنيه  AFAQ SOLUTION TECHNOLOGYشركة رأس مالها 50,000.000
قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  6077ورقم قيد  23974مركز عام عن التسويق اللكتروني
 - .انشاء وتصميم وتشغيل وادارة المواقع اللكترونية  o .صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله
من أنشطة صناعية ,وتصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و
التعليم التكنولوجي  - ..أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف
أنواعها  - .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية
وتشغيلها والتدريب عليها  -إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  - .إدخال
البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  -أعمال التوصيف والتصميم النظم الحاسبات بمختلف أنواعها -
إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  - .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول
البيانات  -تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات التصالت وخدمات النترنت  -المشروعات التي تستثمر
في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  - .إنشاء وإدارة
مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات
المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها - .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم زيادة
العمال - .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك
رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها لو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة
45شارع الشيخ محمد الغزالي
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 - 223ميوز واي نتورك  MUZE Y NETWORKشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-21برقم ايداع  6079ورقم قيد  23976مركز عام عن اعمال التوصيف والتحليل
والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها  -اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات
وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  - .انتاج المحتوي اللكتروني
بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات  - .ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية - .
اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها - .انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب
عليها  - .اعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات  -تنفيذ واداره شبكات نقل وتداول البيانات
 التصالت وخدمات النترنت  -انشاء واداره مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجياالمعلومات  -انشاء واداره مراكز الستشارات والدراسات المتخصصه في مجالت المعلومات والتصالت
وتطويرها  - .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال  - .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوي
التقليدي من صوت وصورة وبيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوي العلمي والثقافي والفني .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة
محافظة الجيزة  14شارع الثوره  -المهندسين -
 - 237احمد على مصطفى للمقاولت العامة شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-22
برقم ايداع  6158ورقم قيد  24017مركز عام عن  oالمقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة .
 oالتوريدات العمومية  - .توريد وتركيب كافة مستلزمات وشبكات محطات الكهرباء والمياه والصرف وتقديم
خدمات الصيانة المتنقلة لما سبق  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشتراك باي وجه من الوجود مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات التجارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الجيزة شارع المحطة  -حارة الجابري  -خلف قسم الجيزة
 - 224أداء المتكاملة للخدمات الهندسية ADAA INTEGRATED COMPANY FOR
 ENGINEERING SERVICESشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم
ايداع  6087ورقم قيد  23980مركز عام عن تقديم خدمات التفتيش الفنى والهندسى والمعايرة لمختلف
انواع البضائع .تقديم الستشارات الهندسية(فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة
بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات
العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية) .
اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .تأهيل الشركات للحصول على شهدات الجودة.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة الجيزة شارع  5أ  -حدائق الهرام  -الهرم -
 - 225الجذور للتجاره والتوريدات  AL.GOZOUR FOR TRADE AND SUPPLIESشركة رأس
مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  6097ورقم قيد  23986مركز عام عن
التوريدات
التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونيا o .
 oتجارة الجمله والتجزئه o
العموميه  o .التسويق اللكترونى  oالتجاره اللكترونيه يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باى
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها
فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون ولئحته التنفيذيه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على
كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة شقه -4عماره -16كمبوند نيو جيزه -المجاوره
الثالثه
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 - 226كى اتش ام ايليت للتجارة الدولية
 KHM ELITE FOR INTERNATIONAL TRADEشركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  6104ورقم قيد  23990مركز عام عن الستيراد و التصدير  ,تلتزم
الشركة باحكام القانون رقم 121لسنة  1982فى شان سجل المستوردين  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى
مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل
التصنيع و التعبئة و التغليف لدى الغير .
تجارة العلف .
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .
اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة و تغليف المواد الغذائية و العلف  .يجوز للشركة ان
التوريدات العمومية .
تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او
التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  ,مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و
القرارت السارية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة
قطعه  - 12طريق  15الريف السويدى بالريف الوربى -
 - 227سشن للصناعات الغذائيه  ssn for food industriesشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
اقامه وتشغيل مصنع ومحطه
 2022-06-22برقم ايداع  6105ورقم قيد  23994مركز عام عن
فرز لتصنيع وتعبئه وفرز المواد الغذائيه والحاصلت الزراعيه اقامه وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ
الحاصلت الزراعيه وتبريدها او تجميدها التصدير والتوكيلت التجاريه التوريدات العمومية تلتزم الشركة
باحكام القانون رقم  120لسنة  1982في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون بجهة محافظة الجيزة شقه 303عماره3و رحاب اكتوبر سيتي حدائق اكتوبر
 - 228ذايتيانز للبرمجيات والتجارة اللكترونيه  zitiansشركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
اعمال التوصيف التحليل
 2022-06-22برقم ايداع  6106ورقم قيد  23995مركز عام عن
والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها -اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات
وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها -انتاج المحتوى اللكتروني
بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات -ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه -اعمال
التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها
والتدريب عليها -اعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات -تنفيذ واداره شبكات نقل وتداول
البيانات -التصالت وخدمات النترنت -انشاء واداره مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا
المعلومات -انشاء واداره مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت
وتطورها -حاضنات العمال التكنولوجيه ودعم ريادة العمال -النشطه المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من
صوت وصوره وبيانات الي محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني -تصميم المواقع
اللكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول والبرمجيات -التجاره اللكترونيه عبر النترنت -التجاره العامه
والتوزيع فيها هو مسموح به قانونا -التسويق اللكتروني -البيع بالعموله -بيع اجهزه الكمبيوتر ومستلزماتها
اقامه وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنميه الموارد البشرية -الدعايه والعلن بكافه الوسائل المسموحةوالمقروءة والمرئية -التوريدات العموميه وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية,
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة
239د حدائق الهرام -الهرم
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 - 229بيلد بيكر للتسويق العقارى  BUILD PICKERشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  6107ورقم قيد  23996مركز عام عن التسويق العقارى و ذلك دون
الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه  ,و بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه
النشطه  .و يجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمال شبيهه
بأعمالها أو التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها
او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الجيزة الدور الول  -الوحده  - 107كابيتال بيزنس
- B6
 - 230اسكوليوبرو  Scolioproشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 6114ورقم قيد  24001مركز عام عن هوتجارة وتوزيع وتوريد الجهزة التعويضية والحزمة الطبية
واجهزة تقويم العظام والطراف الصناعية ومساعدات الحركة والمستلزمات وتصنيع كل ماسبق لدى الغير -
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات
مركز لعداد وتدريب الكوادر البشرية -
العمومية وذلك دون الخلء بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج فى شركة
اخرى أو معها أو تتحول الى شركة من طبيعة اخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .بجهة
محافظة الجيزة فيل جومانا قطعه  -2231الحي الثاني  -مجاوره الثامنه -
 - 235رامبيلد المقاولت العموميه
 RAMBUILDشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  6138ورقم قيد
 24010مركز عام عن المقاولت العموميه اعمال الديكور والتشطيبات واعمال تكميليه  .وذلك دون
الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها لو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة  45شارع الشيخ محمد الغزالي قمبيز
سابقا
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 - 231دلتا لحلول خطوط النتاج
 DELTA FOR PRODUCTION LINES SOLUTIONSشركة رأس مالها 2,000,000.000
 1ــ الستيراد
قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  6115ورقم قيد  24002مركز عام عن
والتصدير والتوكيلت التجارية  .تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة  1981القانون رقم  121لسنة
 1982فى شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية  ,ول ينشىء تأسيس الشركة أى حق فى
مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل
بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  2 .ــ تجارة واستيراد المعدات الزراعية والجرارات الزراعية ووسائل
النقل الخفيف والسيارات ومعدات المطاحن ومضارب الرز وخطوط انتاج وتصنيع العلف والزيوت
ومستلزماتها وصوامع التخزين ومستلزماتها من نواقل الحركة ومراوح الشفط ومحابس الهواء وتركيبها
وصيانتها 3 .ــ تجارة واستيراد ماكينات وخطوط انتاج وتعبئة الحبوب والسوائل والسمدة الزراعية ومعدات
وأجهزة غربلة ونظافة وتنقية الحبوب واجهزة معامل اختبار الحبوب وتركيبها وصيانتها  4 .ــ تجارة
واستيراد معدات تدوير وتصنيع المخلفات الصناعية ومخلفات الخشاب والمخلفات البيئية وتركيبها وصيانتها .
5ـ تجارة واستيراد ماكينات وخطوط تصنيع وتجهيز وتحميص المكسرات والسمسم والطحينة والحلوة الطحينية
والتمور والفواكه والخضروات المجففة وتركيبها وصيانتها  6 .ــ تجارة واستيراد المولدات والمحركات
الكهربائية ومحركات اللت الزراعية بنوعيها ـ ديزل) ووحدات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية ولوحات
لكهرباء 7 .ـ تجارة واستيراد معدات المن الصناعى وأجهزة الطفاء( مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج
الحربى رقم  64لسنة) يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج  ,كما يجوز
لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .مع
مراعاة القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة العقار  328أ شارع الضغط متفرع من الثروة المعدنية ــ هضبة الهرام ــ
البوابة الولى ـ
 - 232ديالبيوتي للتجميل شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع 6116
بيع ادوات تجميل (كوافير حريمي) وذالك دون الخلل باحكام
ورقم قيد  24003مركز عام عن
القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص الل زمه لممارسة هذه النشطة ويجوز
للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالها شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى اومعها او ان تتحول
إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة الجيزة 277الحي السابع عمارات 6
اكتوبر اول
 - 233الصافية لدارة وتشغيل المطاعم والكافيهات  Al Safeyaشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  6125ورقم قيد  24005مركز عام عن تشغيل وإدارة المطاعم
والكافتيريات الثابتة والكافيهات لتقديم جميع أنواع المشروبات  -عدا الكحولية -وتقديم جميع أنواع المأكولت
والتيك أواي  ,وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ويشترط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول اعمال شبيهة لعمالها او التي تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان
تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة  D 5 /1سنتر النهضة -
الحي الرابع -
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 - 234هورايزون تكنولوجي ترانسبورت  HORIZON TECHNOLOGY TRANSPORTشركة
رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  6133ورقم قيد  24007مركز
تأجير وتملك السيارات والدراجات البخارية بكافة أنواعها (عدا التأجير التمويلي والليموزين) -
عام عن
وليتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع(الداخلى
خدمات النقل البري للركاب والبضائع -
والدولى) والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجة ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج
التراخيص اللزمة بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز
للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة مكتب  - S / 24مول ذا لين  -بالم هيلز
 - 238جامبيا للخدمات الدارية شركة رأس مالها  19,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 6159ورقم قيد  24018مركز عام عن الوساطه في انهاء الجراءات الدارية امام الجهات الغير حكومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات والسارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة
محافظة الجيزة وحدة رقم  - 30Aبالمنطقة التجارية بحي الكرمة - 4
 - 239جامبو ترانسبورت
 JUMBO TRANSPORTشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 6161ورقم قيد  24019مركز عام عن تقديم خدمات النقل البري للبضائع ول يتم مزاولة نشاط النقل
البري للركاب أو البضائع (الداخلي والخارجي) والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه إل بعد
القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين وللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركاتا وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها
أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة الجيزة  8شارع السكندرية سوق أبو جبر  -الحوامدية
 - 240سميه ابو العز  Somaia Abolezzشركة رأس مالها  18,000.000قيدت فى 2022-06-22
برقم ايداع  6164ورقم قيد  24020مركز عام عن القيام باعمال تصميم الزياء التوريدات
العموميه التجارة العامه و التوزيع فيما هو مسموح به قانون وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها
في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة
محافظة الجيزة شقه رقم  6عماره  78منطقة الورود  -حى النمايل -
 - 241فات بوى للغذية  FATBOIشركة رأس مالها  30,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع
 6178ورقم قيد  24030مركز عام عن  -اقامة وتشغيل و ادارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع
أنواع المشروبات (عدا الكحولية ) وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواى مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة الجيزة محل رقم  - 3المركز التجارى  -قرية الياسمين  -القرية السياحية الثانية
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 - 242سوبر كنترول للصناعة شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع
 6179ورقم قيد  24031مركز عام عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع مركبات كهربائية ذات
عجلتين وثلث عجلت واربع عجلت متعددة الغراض والحجام وتصنيع وتجميع الموتوسيكلت والمراكب
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وحدات الخليا الشمسية وتجميع بطاريات
المائية التي تعمل بالكهرباء - .
الليثيوم والشواحن الخاصة بالمركبات الكهربائية ذات عجلتين وثلث عجلت واربع عجلت متعددة الغراض
والحجام وتصنيع وتجميع الموتوسيكلت والمراكب المائية التي تعمل بالكهرباء  .يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة مصنع بالمنطقة
الصناعية مخازن الشباب  -قطعة رقم 30
 - 284سالكس للتجارة والتوريدات العمومية  SALIXشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-28برقم ايداع  6447ورقم قيد  24182مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه
مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى
الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة محل  B71مول أجياد انفنيتى ق 16مركز خدمات الحى
الخامس والسادس
 - 243الشام جروب للستثمار الصناعى  EL- SHAMشركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى
 2022-06-23برقم ايداع  6180ورقم قيد  24032مركز عام عن انشطة من داخل . 72لسنه
 2017اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع اجهزة التعطير اقامة وتشغيل مصـنع لتصنيع وتجميع وتعبئة
مستحضرات التجميل والعطور والمنظفات تجارة الجملة والتجزئة لمستحضرات التجميل والعطور والمنظفات
والمواد الولية والكيماويات (عدا المواد و الكيماويات الخطرة)  .داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية
الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد قرار رئيس الوزراء رقم
 350لسنة  .7مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنه  2008اقامة وتشغيل الفنادق (
الثابتة ) والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت
خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية و ثقافية  ,واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال يقل
مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم و ال يزيد اجمالي على
نصف اجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع تربية الخيول انشطة من خارج في  72لسنة
 .2017القامة و تشغيل و إدارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات( عدا الكحولية) و
تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى  - .ادارة وتشغيل قاعات الفراح والمناسبات  .التصدير التصنيع
والتعبئة والتغليف والتجميع لدى الغير المستحضرات التجميل والعطور والمنظفات الجهزة العطرية  " .على
الشركة اللتزام بافراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار و في حالة عدم التزام الشركة بهذا
الشرط يسقط حقها في التمتع بالمرايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار  72لسنة  2017على ان ل تتمتع
النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون " مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التي التراخيص اللزمة المباشرة نشاطها بجهة محافظة
الجيزة  8ش اليوسف المريوطيه فيصل
 - 244لوتو لتجارة وتصنيع مستحضرات التجميل لدى الغير  LOTOشركة رأس مالها  25,000.000قيدت
فى  2022-06-23برقم ايداع  6181ورقم قيد  24034مركز عام عن تجاره وبيع وتوريد وتسويق
مستحضرات التجميل والتصنيع لدى الغير لمستحضرات التجميل  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها
في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة
محافظة الجيزة  80ش الصناديل الجيزة
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 - 245اوريجينال تيست  ORIGINAL TASTEشركة رأس مالها  5,000,000.000قيدت فى
 2022-06-23برقم ايداع  6182ورقم قيد  24035مركز عام عن اقامة وشغيل المطاعم
والكافتريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات (عدا الكحولية) وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك اواى
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال
شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فى
الهيئات لسالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة
محافظة الجيزة الوحدة رقم  3بالمركز التجارى  -ZAYED34طريق
وصلة دهشور  -مدخل 3 ,4
 - 246نهر للتجارة شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  6183ورقم
قيد  24036مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا التوريدات العمومية  .توريد
المواد الغذائية  .الصيانة المتنقلة لكافة المنشأت والمبانى من الداخل الخارج يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على
تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون لئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الجيزة الدور  - 13عقار رقم - 142
شارع السودان  -المهندسين
 - 247زوسر لخدمات النظافه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع
تقديم خدمات النظافه وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
 6188ورقم قيد  24039مركز عام عن
واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون بجهة محافظة الجيزة سقارة بجوار مندرة حميدة البدرشين
 - 248الرؤية للدراسات والبحوث  ALROAYA STUDIES AND RESEARCH LLCشركة رأس
مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  6195ورقم قيد  24043مركز عام عن
تقديم
إعداد دراسات الجدوي للمشروعاتo .
 oإعداد الدراسات والبحاث العلمية والدارية والقتصاديةo .
الستشارات (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال
والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية
إقامة وتنظيم المؤتمرات
المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية)o .
نشر وتوزيع الكتب o .إعداد النشرات الغير
والندوات العامة والمسابقات o .القيام بأعمال الترجمةo .
دورية o .إعداد الدورات التدريبية o .الطباعة لدي الغير للكتب والنشرات غير الدورية .يجوز للشركة أن
تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو
التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الجيزة شقة ()44
 الدور الرابع  -العقار ( )87زايد ديونز - - 249احمد عدي أحمد وشريكة شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع
إقامة وتشغيل مصنع للغزل والنسيج إقامة وتشغيل مطبعة
 6196ورقم قيد  24044مركز عام عن
تجارة الجملة والتجزئة للقمشة (داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبة جزيرة
سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرار
رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة  )2008وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة
الجيزة قطعة رقم  -242منطقة الصناعية امتداد الثالثة
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 - 250بلديوم و رديوم للشكمانات  PRHشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم
ايداع  6197ورقم قيد  24045مركز عام عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الشكمانات وذلك دون
الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة  8ش سكه البحر  -قريه سقيل  -مركز اوسيم -
 - 251الميدا بلس للتوريدات الطبيه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع
التوريدات
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا o
 6198ورقم قيد  24046مركز عام عن
العمومية  oتجارة الدويه البشريه والبيطريه وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح و القرارات السارية ,
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة الجيزة
 6ش التحرير
 - 278فيل لصناعة الحذية  VELAشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم
ايداع  6358ورقم قيد  24144مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لصناعةالحذية وذلك دون
الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة قطعة  32طريق ترعة المنصورية  -غرب كرداسة  -كرداسة
 - 279فانتوم لتصنيع المعادن شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع
 6363ورقم قيد  24147مركز عام عن اقامة مصنع لتصنيع وتشغيل المعادن واكسسواراتها
والسطمبات وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة فيل ايه  - 108كمبوند كليوباترا
سكوير  -المحور المركزي
 REMORA FOR TECHNOLOGYشركة رأس مالها
 - 252ريمورا للتكنولوجيا
 20,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  6199ورقم قيد  24047مركز عام عن
اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها اعمال تصميم
وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها ادخال
البيانات على الحاسبات بالوسائل اللكترونيه  .اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها
انشطه خارج قانون  72لسنه  2017التوريدات العموميه تلتزم الشركه بافراد حسابات ماليه ومركز مالى
مستقل لكل نشاط على حده وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز
الوارده بقانون الستثمار رقم  72لسنه  2017وكذا لتتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز
يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات
الوارده بذات القانون -
وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما
يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه مع
مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره
نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة فيل  - 20005/ 6شارع المدينه التعليميه  -كمبوند لفيدا البستان  -التوسعات
الشرقيه
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 - 253تكنو كير للدوية والمستحضرات الطبية
 TECHNO CARE FOR MEDICINES AND MEDICAL PRODUCTSشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  6200ورقم قيد  24048مركز عام عن
تجارة وتوزيع وتوريد وتسجيل الدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية والمطهرات والمبيدات الحشرية
ومستحضرات التجميل باسم الشركة ولصالحها وتصنيع كل ما سبق لدى الغير وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقوانين السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة
أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون بجهة محافظة الجيزة شقة رقم  4بالعقار رقم  4ش الصفا والمروة  -أكتوبر أول
 - 254تشكن القصور شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع 6201
ورقم قيد  24049مركز عام عن اقامة و تشغيل و إدارة المطاعم و الكافيهات و الكافتيريات الثابتة
لتقديم جميع انواع المشروبات ) عدا الكحولية ( و تقديم كافة انواع المأكولت و ذلك دون الخلل لحكام
القوانين و اللوائح و القرارات السارية بشرط التصدير التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة مع مراعاة
أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لممارسة
نشاطها بجهة محافظة الجيزة عمارة 2ت  966 -م ج  - 2الحي 2
 - 255ريبون لخدمات التصدير شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع
 6202ورقم قيد  24051مركز عام عن التصدير التجارة العامة لكل ما هو مسموح به قانونا إقامة
المعارض بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة .وذلك دون الخلل بالحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان
تشارك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون بجهة محافظة الجيزة  200مساكن نادي الرماية  -الهرم
 - 285ديستركت فور للستثمار العقارى Dist ract fourشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-28برقم ايداع  6449ورقم قيد  24185مركز عام عن الستثمار والتطوير والتسويق
العقاري وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السريه وبشرط اصدار الترخيص اللزم
لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال
شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة  179ج حدائق الهرام بوابه احمس
شقه1الدور الثانى الهرم
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 - 257ظاهر للشموع
 DAHER FOR CANDLESشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع
انشطة داخل قانون الستثمار رقم  - 2017 72إقامة
 6224ورقم قيد  24066مركز عام عن
وتشغيل مصنع لتصنيع الصابون والمنظفات ومستحضرات التنظيف والتلميع والعطور ومستحضرات التجميل
وتعطير الشموع  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنسوجات الجاهزة (باستثناء الملبوسات قص وحياكه)  -تجارة
الجملة والتجزئة (داخل المناطق الثانية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم
موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاة قرار رئيس
جمهوريه مصر العربية رقم  356لسه  )2008انشطة خارج قانون الستثمار رقم  72لسنة - 2017
التصدير - .اقامة وانشاء وتجهيز وتشغيل وإدارة المطاعم والكافيهات والكافتيريات الثابتة التقديم جميع أنواع
المأكولت والمشروبات والتيك اواي (عدا المشروبات الكحولية) تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز
مالي مستقل لكل نشاط على حدة وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا الحوافز
الواردة بقانون الستثمار رقم ?? لسته ???? ,وكذلك ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات
والحوافز الوارده بذلك القانون وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذا النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجة من الوجوة مع الشركات
وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما
يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة الوحدة
الصناعية رقم  16بالدور الثاني متكرر _مبني رقم _ 2مجمع المل الصناعي _ قسم اكتوبر ثاني
 - 258بلو سكاى للمبانى الحديثة  BLUE SKY FOR MODERN BUILDINGSشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  6225ورقم قيد  24067مركز عام عن
المقاولت العامة  -مقاولت أعمال إنشاء
التوريدات العمومية -
التطوير العقارى  -الستثمار العقارى -
إعداد التصميمات الهندسية الخاصة بالمبانى الحديثة  .وذلك دون الخلل بأحكام
وتصميم المبانى الحديثة -
القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز
للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد
تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا للقانون  .بجهة محافظة الجيزة شقة رقم  8الدور الثانى  -عمارة رقم  - 1عمارات نصر الدين  -العمرانيه
 - 259يو ار اى للتسويق العقارى  UREشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم
ايداع  6227ورقم قيد  24068مركز عام عن التسويق العقارى التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا التوريدات العمومية التوكيلت التجارية  :تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة
 1982فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشى تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد
الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة
لهذا الغرض وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج  ,كما يجوز لها ان
تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة  3عمارة  cالكائنة بالدور
الدارى فوق البدروم والميزانين منطقة  32-31خدمات  -مدينة بيفرلى هيلز -
 - 272بايكون للتجارة والمقاولت  BAYCONشركة رأس مالها  75,000.000قيدت فى 2022-06-27
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به
برقم ايداع  6303ورقم قيد  24124مركز عام عن o
تسويق
المقاولت العامة  oالتوزيعات العمومية  oتشغيل وادارة المطاعم والكافيات الثابتة o
قانونا o
العقاري  oتقديم الخدمات التسويقية  oالستثمار والتطوير العقاري  oتقديم خدمات الرفع المساحي وذلك
دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة ويجوز الشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها
بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة شقة  - 10عمارة  -237عمارات المستقبل -الحي 12
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 - 260الوروبية لتجارة المعدات الصناعية والتصدير شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
انشطة داخل قانون  72لسنة
 2022-06-26برقم ايداع  6230ورقم قيد  24071مركز عام عن
 - 2017تجارة الجملة والتجزئة للجهزة والمعدات الصناعية  .بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديده والمناطق
النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء  ,فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما
ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356
لسنة  _ 2008انشطه خارج قانون  72لسنة  - 2017التصدير  .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز
مالي مستقل النشطه الوارده بقانون الستثمار  ,وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع
بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم  72لسنة  , 2017مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار
بالضمان والحوافز الوارده بذات القانون  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو
الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها ,وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذية  .بجهة محافظة الجيزة محل رقم  _ 2مبني  _ gمجمع علي الدين _ ليلة القدر _
 - 261داتا كويست فريفكيشن  DATA QUEST VERIFICATIONشركة رأس مالها 100,000.000
قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  6237ورقم قيد  24074مركز عام عن تقديم الستشارات في
مجال التحقيق من صحه المستندات والبيانات ( فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات
القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه
عن الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله في مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في الماده  27من قانون
سوق راس المال ولئحته التنفيذيه ) يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذية و ذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسه هذه النشطه بجهة محافظة الجيزة مبني أ  -مكتب  - 217مجمع علي الدين  -ميدان ليله القدر
 - 265سمارت سيرفاي للعمال المساحية شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى 2022-06-26
برقم ايداع  6254ورقم قيد  24087مركز عام عن تقديم الستشارات الهندسية ( فيما عدا
الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا
الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في
المقاولت العامة
القيام بأعمال المساحة o
المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ) o
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة
بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة شقة رقم  - 8عمارة  - 129التوسعات
الشمالية -
 - 266سمارت سيستم جيت  smart system gateشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-26برقم ايداع  6261ورقم قيد  24090مركز عام عن المقاولت والتوريدات
الكهروميكانيكية والعام وتصنع وتجميع اللوحات الكهربائية والتحكم والتيارالخفيف ومعدات أنظمة التحكم في
المباني لدي الغير و دراسة ومراجعة المخططات والتصميم الهندسية وتدريب كوادر من المهندسين والفنيين
ويجوز للشركة ان تكون لهل مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمارهم او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة
شقة رقم  2بالدور الول بعد الرضي بالعقار رقم  36ش اسماعيل الخضري  -أرض اللواء
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 - 262سفنكس للعمال الهندسية والحلول المتكاملة Sphinx for Engineering and total
 Solutionsشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  6243ورقم قيد
 24077مركز عام عن  oالمقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة الكهروميكانيكية o .أعمال
التشطيبات والديكور o .التوريدات العمومية o .العمال الهندسية o .تقديم الستشارات الهندسية (فيما عدا ما
يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة
رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق
المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية) o .تأجير المعدات الثقيلة (
عدا التأجير التمويلي) o .توريد وتركيب وصيانة كافة الجهزة التي تعمل بالطاقة الشمسية (مع مراعاة قرار
وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم  64لسنة  o .)2003تجارة مواد البناء o .تجارة وتوريد وتركيب الدوات
والمعدات الكهربائية واللكترونية وقطع غيرها (مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم  64لسنة
 o .)2003توريد وتركيب التكييفات والجهزة اللكترونية للمنشآت من الداخل فقط من (كاميرات المراقبة -
أجهزة النذار  -البوابات اللكترونية) والصيانة المتنقلة لما سبق(مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي
رقم  64لسنة  o .)2003توريد وتركيب معدات السلمه وإطفاء الحريق والنظمة الكهروميكانيكية وأجهزة
الحاسب اللي وأجهزة ظبط القياس ومستلزمات وقطع غيار والصيانة المتنقلة لكل ما سبق (مع مراعاة قرار
وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم  64لسنة  o .)2003مقاولت العمال الكهربائية والصرف الصحي وأعمال
السباكة o .صيانة المباني والمنشآت والمصانع o .إدارة المشروعات (عدا الفندقية) o .التوكيلت التجارية (
تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية  ,ول ينشئ تأسيس
الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
المختصة وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض) .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية  ,وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك
بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق
غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون .بجهة محافظة الجيزة  267أ  -هضبة الهرام  -الهرم
 - 263ام ايه او للدعاية والعلن  M-A-O ADVERTISINGشركة رأس مالها  50,000.000قيدت
الدعاية والعلن
فى  2022-06-26برقم ايداع  6248ورقم قيد  24082مركز عام عن
التجارة العامة والتوزريع فيما هو مسموح به قانونا تسويق المنتجات وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون بجهة محافظة الجيزة  19شارع سعد أنور  -اللبينى  -فيصل
 - 264عزيز سامي عزيز جادا وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم
ايداع  6252ورقم قيد  24083مركز عام عن أنشطة داخل ق 72لسنة  2017اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الرخام والجرانيت تجارة الجملة والتجزئة للرخام والجرانيت داخل المناطق النائية والمجتمعات
العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس
مجلس الوزراء رقم  350لينة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة 2008
أنشطة خارج 72لسنة  2017استغلل المناجم والمحاجر التصدير تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية
ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في
التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار  72لسنة  2017وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار
بالضامانات والحوافز الواردة بذات مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة
الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة عرب ابو ساعد بجوار شركة ايفر
جرين الصف
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 - 267برو ريتش  PRO REACHشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم
ايداع  6262ورقم قيد  24091مركز عام عن تقديم الستشارات التسويقية ( فيما عدا الستشارات
القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية
عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون
اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية -
سوق راس المال ولئحته التنفيذية )- .
تقديم الخدمات التسويقية للمنتجات
التوريدات العمومية  -اعادة هيكله الشركات من الناحية الدارية فقط -
والخدمات وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج
فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة مكتب بالدور الرابع -مبني - 4
اركان بلزا  -امام مدخل زايد  - 2000الشيخ زايد  6 -أكتوبر
 - 268ثابت للنتاج الفنى  THabet film Productionشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-26برقم ايداع  6269ورقم قيد  24093مركز عام عن انتاج فنى وسينمائى والتوزيع
للفلم السينمائية والتلفزيونية والفيديو والمسرحيات والمسلسلت والبرامج والذاعة والتلفزيون وكافة العمال
الفنية من (تصوير سينمائى  -إخراج  -صوت  -مكساج  -دوبلج  -مونتاج  -تحميض نيجاتيف  -تصحيح الوان)
وكل ما سبق دون انشاء استوديوهات تقوم ببث اذاعى ارضى او تقوم ببث اذاعى من داخل اقليم الدولة خارج
حدود المنطقة الحرة العلمية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة  63شارع سوريا  -المهندسين
 - 269سعفانلى لعادة التدوير شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع
 6270ورقم قيد  24094مركز عام عن انشطة داخل ق  72لسنة  2017اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
وتعبئة وتغليف مستلزمات انتاج وجهات الزجاج والمواد اللصقة والعازلة اقامة وتشغيل مصنع لعادة تدوير
جميع منتجات البلستيك بكافة انواعة واشكالة المختلفة ومخلفاتة وجميع منتجات الزجاج بكافة انواعة واشكالة
المختلفة ومخلفاتة وجميع منتجات اللومنيوم بكافة انواعة واشكالة المختلفة ومخلفاتة انشطة خارج ق  72لسنة
 2017التصدير تلتزم الشركة بافراط حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار
وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم
 72لسنة  2017وكذلك ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال
شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى
الهيئات السالفة اة تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القاونين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة
محافظة الجيزة الدور الرابع شقى  401عمارة  111الحى الول المجاورة الثالثة
 - 270البيت الفضي للستثمار العقاري شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم
الستثمار العقاري شراء وبيع وتأجير الوحدات
ايداع  6279ورقم قيد  24109مركز عام عن
الداريه والسكنية والفندقية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة  6شارع عمر بن
عبد العزيز متفرع من شارع انس من شارع شهاب المهندسين

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

Page 75 of 236

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 271سعد الدين للتسويق والتوريد  Saad Eddinشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-27برقم ايداع  6299ورقم قيد  24123مركز عام عن تشغيل وإدارة المطاعم الثابتة
والكافتريات لتقديم جميع انواع المأكولت والمشروبات الساخنه والحلويات فيما عدا المشروبات الكحولية إدارة
وتشغيل وتجهيز المحلت التجارية والسوبر ماركت التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
التوريدات العمومية المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة التصدير تسويق المنتجات وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى
قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الجيزة  69شارع سوريا -المهندسين
 - 273فولتاج لتجارة الملبس الجاهزة شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم
تجارة وتوريد وتوزيع الملبس الجاهزةo .
ايداع  6319ورقم قيد  24130مركز عام عن o
التوكيلت التجارية ,
التوريدات العمومية o .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناo .
تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية  ,ول ينشئ تاسيس
الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها
في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون ولئحته التنفيذية .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الجيزة  13شارع علي الشربيني من شارع المشروع -
المنيرة -
 - 274ذي بيكرز لتحضير وتقديم المخبوزات والسندويتشات والبيتزا  THE BAKER Sشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  6341ورقم قيد  24137مركز عام عن
أقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة لتقديم وتجهيز تحضير المخبوزات والسندويتشات والبيتزا والمعجنات
التجارة
تجارة وبيع المأكولت والوجبات الغذائية الجاهزة - .
وجميع انواع المأكولت والتيك أواي - .
اللكترونية عبر النترنت  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  .كما يجوز لها
أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول الي شركة من طبيعة اخرى وذلك كله طبقآ لحكام القانون .
 .بجهة محافظة الجيزة عمارة  47الحي السابع  -المجاورة الرابعة -
 - 275قباء لخدمات رجال العمال شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع
تقديم الستشارات الفنية والهندسية (فى ماعدا مايتعلق بأسواق
 6344ورقم قيد  24138مركز عام عن •
الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال
والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية
تقديم خدمات رجال العمال
المنصوص عليها فى المادة رقم  27من قانون رأس المال ولئحته التنفيذية ) •
المقاولت العامة والمتخصصة -ويجوز للشركة أن
من ( فاكس – تصوير – تليفون – كتابة كمبيوتر ) •
تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو
التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج مع الهيئات السالفة أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية  .مع مراعاة أحكام القانون واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة  61أ –
برج الفراعنة – جسر ترعة المريوطية غرب – الهرم –
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 - 276مرسى سيتى للستثمار العقارى والمقاولت
 Marsa City For Real Estateشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم
ايداع  6346ورقم قيد  24139مركز عام عن التسويق العقارى التوريدات العموميه المقاولت
العامه وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج
فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الجيزة  1158الحى الثانى  -مج - 5
 - 277الصحراويه جروب للمقاولت شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم
ايداع  6348ورقم قيد  24140مركز عام عن النشاط المقاولت العامه والتكامليه ,التوريدات
العموميه  .يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول
اعمل شبيه باعمالها او التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فى
الهيئات السابقه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفذيه مع مراعاه احكام القوانين
واللوائح الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة
 7ش محمود عبدالعلى من ش  /كعابيش  -فيصل
 - 280كايرو فليكس للخراطيم  cairo flexشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-28
النشطة داخل ق  72اقامة و تشغيل مصنع
برقم ايداع  6397ورقم قيد  24165مركز عام عن
النشطة خارج ق  72بيع الخراطيم
لتصنيع الخراطيم الهيدروليك و قطع الغيار و كافة مستلزماتهم
الهيدروليك و قطع الغيار و كافة مستلزماتهم و علي الشركة إفراد حسابات مالية و مركز مالي مستقل للنشطة
الواردة بقانون الستثمار  ,و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز
الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  , 2017مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت
المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017و لئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت
يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
و اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة الجيزة محل بالدور الرضي علي الشمال-بالعقار رقم  -20طريق سقارة السياحي أمام كوبري عثمان -
قرية الحرانية -المريوطية  -هرم-
 - 281اكورتل  ACCORTELشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع
تقديم الستشارات الهندسية (فيما عدا الستشارات القانونية
 6410ورقم قيد  24173مركز عام عن
والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن
الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية والمنصوص عليها في المادة  27من قانون
سوق راس المال ولئحته التنفيذية) .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذية .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الجيزة مكتب رقم  - 3سنتر الشباب  - 2الحى  13المجاورة الولى
 - 282محمد محى الدين رجب خليل وأسامة محمد أحمد إبراهيم عبده وشركائهم شركة رأس مالها
 1,500,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  6416ورقم قيد  24176مركز عام عن
استصلح وتجهيز الرضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة
ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  ,وأن تستخدم طرق
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة
الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر -
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية مع
2007م وقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة- .2008
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة الجيزة شقة 10شارع 50الشهيد احمد حمدي – الطوابق فيصل-
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 - 283أسس للستشارات الهندسية شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع
 6422ورقم قيد  24180مركز عام عن إدارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزاري رقم  300لسنه
 2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها تقديم الستشارات
الهندسية واستشارات إدارة التطوير( .فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم
بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في
مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ) اعداد
التصميمات الهندسية الشراف الهندسي علي تنفيذ المشروعات تقديم الخدمات الهندسية المتكاملة وذلك دون
الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة شقة  91الدور التاسع  32شارع إسراء المعلمين ميدان لبنان
- 286
سبيس تونتي تو للشراف الهندسي  Space Twenty twoشركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى
 2022-06-28برقم ايداع  6450ورقم قيد  24186مركز عام عن الشراف علي تنفيذ المشروعات
الهندسية اعداد التصميمات الهندسية المقاولت العامه والمتكاملة والمتخصصة مقاولت أعمال التشطيبات
والديكور تقديم الستشارات الهندسية ( فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية
والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن
الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون
رأس المال ولئحته التنفيذية ) ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج  .كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة
التنفيذية  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة وحده رقم  - 1الدور الثاني  -قرية النسايم  -مول ميلنايت
 - melaniteطريق الواحات  6 -اكتوبر
 - 287تريد اكس للتوكيلت التجارية  TRADE X COMMERCIAL AGENCIESشركة رأس مالها
 2,000,000.000قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  6494ورقم قيد  24209مركز عام عن
الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية ( تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  121لسنه  1982في شان سجل
المستوردين وكذا احكام القانون رقم  120لسنه  1982في شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية التصنيع لدي
الغير توريد وتوزيع الجهزة والمستلزمات الطبية والدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية
ومستحضرات التجميل والمطهرات والكيماويات و ذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون بجهة محافظة الجيزة مكتب رقم  - 1عمارة  246السياحية السادسة -
 - 288ديركتورز لنتاج وتوزيع المحتوى المرأى Directors creative media post production
شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  6501ورقم قيد 24219
تنفيذ وانتاج وتوزيع المحتوى المرأى بكافه اشكاله واعمال ما بعد النتاج من مونتاج
مركز عام عن
وتصحيح اللوان وتنفيذ وتصميم شرائط الصوت يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
ولئحه التنفيذيه مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه
التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها بجهة محافظة الجيزة  15شارع البطل احمد عبد العزيز بالدورين الخامس
والسادس المهندسين
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 - 289زى اف جى لتكنولوجيا المعلومات  ZFGشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
صناعة تكنولوجيا
 2022-06-29برقم ايداع  6509ورقم قيد  24224مركز عام عن
المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطه صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة
اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد
التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجى -
اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء القواعد البيانات ونظم
البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها -
انتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفة من صوت
المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها -
اعمال التوصيف والتصميم
وصورة وبيانات  -ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية -
انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -
والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف انواعها -
تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات -
اعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات -
انشاء وادارة مركز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات
التصالت والنترنت -
 انشاء وادارة مركز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات واتصالت وتطويرها -النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدى من
حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة التصال -
صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمى بما فى ذلك ورقمنة المحتوى العلمى والثقافى والفنى و يجوز للشركة
أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات التي تزاول اعمال 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 و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة تشغيلها بجهة محافظة الجيزة  13شارع عزالدين
عمر  -الطالبية
 - 290زيم للتجارة اللكترونية  zeemشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-29برقم
التجارة اللكترونية التسويق اللكتروني التجارة
ايداع  6518ورقم قيد  24228مركز عام عن
العامة والتوزيع فيما مسموح به قانونا التوريدات العمومية بيع وتجارة الغذية والوجبات الجاهزة
والمشروبات عدا المشروبات الكحولية التعبئة والتغليف لدي الغير للمواد الغذائية والمشروبات عدا المشروبات
الكحولية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة
محافظة الجيزة دور ارضي منخفض مدخل  44- 2المحور المركزى مول السرايا
 - 291اعمار الدار للتعمير  Emaar ALdarشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
المقاولت العامة -
 2022-06-29برقم ايداع  6523ورقم قيد  24231مركز عام عن
التوريدات العمومية و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
التي تزاول اعمال 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 و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  .مع مراعاة
أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة تشغيلها
بجهة محافظة الجيزة للشركة الدور الول  -شقة  -3عمارة  8شارع صبرى قمر  -اللبينى  -فيصل -
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فروع الشركات
 - 1اكرم عبد الحفيظ بهي الدين زيتون و شريكته قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  5307ورقم قيد
تجارة الجملة و التجزئة لكافة المستلزمات الطبية
 20283فرعى عن انشطة داخل في  72لسنة - 2017
داخل المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع
مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم
اقامة و تشغيل مركز طبي
اقامة و تشغيل مركز طبي متخصص في السنان -
 356لسنة - 2008
اقامة و تشغيل مركز طبي
اقامة و تشغيل مركز طبي متخصص في الباطنة -
متخصص في الجلدية -
متخصص في التحاليل و الشعة بشرط ان تقدم ( )%10سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها بالنسبة
للمستشفي اومن الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية او العلجية او التشخصية لها بالنسبة للمركز تلتزم الشركة
بإخطار المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتي يتثني للمجالس الطبية المتخصصة اعمال شؤنها
انشاء و تشغيل مركز
اقامة و ادارة و تشغيل العيادات التخصصية -
انشطة خارج ق 72لسنة - 2017
متخصص لتدريب الطفال الطبيعيين و ذوي الحتياجات الخاصة و التدريب علي النطق و تعليم لغة التخاطب (
تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية و مركز مالي مستقل للنشطة وفقا
فيما ل يجاوز مرحلة التعليم الثانوي) -
للقانون الستثمار و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافظ الواردة
بقانون الستثماررقم لسنة  201وكذا لتتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافظ الواردة
بذات القانون مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة الحصول علي كافة
التراخيص الزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة
افتتاح فرع بعنوان الحي  12مجاورة الولي مشروع كورت يارد مبنى  jعياده -512الشيخ زايد
 - 2سولى للنتاج الفنى والتوزيع  Soly Art production&Distributionقيدت فى  2022-06-02برقم
ايداع  5358ورقم قيد  1239فرعى عن اصبح غرض الشركة  :انتاج برامج المنوعات و البرامج
الترفيهيه و الرياضيه و الثقافيه فيما عدا السياحيه و انتاج المسلسلت و الفلم و كافه اعمال الدراما
اعمال التوصيف والتحليل و التصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها
اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات و انشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها و
التدريب عليها
انتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات
اقامة و تشغيل مركز لعداد و تدريب و تنمية الموارد البشرية
انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها
اقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة
وخدمات النترنت بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها
القيام بكافة اعمال الدعاية والعلن والطباعة والمطبوعات الدعائية والتسويق الداخلي والخارجي و انتاج شرائط
الفيديو واعلنات الذاعة والتليفزيون وانشاء وتأجير العلنات المضيئة والمتحركة و جميع مستلزمات الدعاية
والعلن والحملت الدعائية وتصميم المواد الدعائية وترتيب الحملت العلنية في الصحف و المجلت والسينما
والتليفزيون والذاعة والملصقات والتسويق والقيام بالعمال الخرى المماثلة او المتعلقة بها والعلقات العامة
وتنظيم المؤتمرات بشرط الحصول على التراخيص اللزمة لكل معرض على حده مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
ل ينشئ هذا التعديل اي حق للشركة في مزاولة نشاطها ال بعد الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمزاولة
النشاط
و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال
شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى
الهيئات السالفة او تشتتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية .بجهة محافظة الجيزة
المحل التجارى رقم  G26بالمشروع المعروف باسم  THE LANE MALLالكائن بتجمع بالم هيلز السكنى
بالحى الثانى – منطقة التوسعات الشرقية – مدينة  6اكتوبر
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 - 3شركه بني سويف للمطاحن والصناعات الغذائيه مطحن الوفاء قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
 5353ورقم قيد  11857فرعى عن اقامة وتشغيل مطحن لطحن الدقيق باستخراج  %97 , %82دقيق
بلدى مخلوط وتصنيع العلف وتعبئة منتجات الشركة فقط وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها بجهة محافظة بنى سويف افتتاح فرع بالعنوان  /بنى زايد  -شارع شجرة الدر .
 - 4جنيسس فارما للدوية والكيماويات  GENESIS PHARMAقيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
 5331ورقم قيد  23557فرعى عن تجارة وبيع وتوزيع الدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات
التجميل والمبيدات الحشرية والمستلزمات والجهزة واللت والمعدات والدوات الطبية الخاصة بالمعامل
والمستشفيات والعيادات الطبية ومواد التطرية والمواد والمكملت الغذائية والكيماويات وتعبئة وتغليف وتصنيع ما
سبق لدى الغير.
تقديم الستشارات فى كافة المجالت وخاصة فى مجال الدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية
والتجميل والكيماويات (فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات
والدراسات المتعلقة بالتقييم ب مناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية
لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال
ولئحته التنفيذية).
الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية.
اقامة وتشغيل مراكز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية.
اقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده.
تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة  1982فى شأن سجل المستوردين
وتنظيم أعمال الوكاله التجاريه ولينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على
التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة .
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشت ريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة
 49أ ش الفدا  -الزمالك -
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 - 5جنيسس فارما للدوية والكيماويات  GENESIS PHARMAقيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
 5331ورقم قيد  23557فرعى عن تجارة وبيع وتوزيع الدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات
التجميل والمبيدات الحشرية والمستلزمات والجهزة واللت والمعدات والدوات الطبية الخاصة بالمعامل
والمستشفيات والعيادات الطبية ومواد التطرية والمواد والمكملت الغذائية والكيماويات وتعبئة وتغليف وتصنيع ما
سبق لدى الغير.
تقديم الستشارات فى كافة المجالت وخاصة فى مجال الدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية
والتجميل والكيماويات (فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات
والدراسات المتعلقة بالتقييم ب مناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية
لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال
ولئحته التنفيذية).
الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية.
اقامة وتشغيل مراكز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية.
اقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده.
تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة  1982فى شأن سجل المستوردين
وتنظيم أعمال الوكاله التجاريه ولينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على
التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة .
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشت ريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة الجيزة
مدينة السادس من اكتوبر  -المنطقة السياحية السادسة  -بالعقار  - 170الشقة رقم  3بالدور الول ادارى
 - 6بلو بيرد للتوزيع  BLUE BIRDقيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  5333ورقم قيد 23558
فرعى عن تعديل غرض الشركة ليصبح  /التوزيع فيما هو مسموح به قانونيا  -الدعاية و العلن بكافة الوسائل
المسموعة و المقرؤة و المرئية  -التخليص الجمركي  -الشحن الجوي والبري للبضائع  -التوريدات العمومية -
تقديم الخدمات اللوجستية  -الخدمات البريدية  -متعهد رحلت  -نقل العمال للشركات  -وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة و يجوز للشركة
أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيه بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون بجهة محافظة القاهرة  8عمارات الجبل الخضر-امام نادى السكه مدينه نصر-
 - 7بلو بيرد للتوزيع  BLUE BIRDقيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  5333ورقم قيد 23558
فرعى عن تعديل غرض الشركة ليصبح  /التوزيع فيما هو مسموح به قانونيا  -الدعاية و العلن بكافة الوسائل
المسموعة و المقرؤة و المرئية  -التخليص الجمركي  -الشحن الجوي والبري للبضائع  -التوريدات العمومية -
تقديم الخدمات اللوجستية  -الخدمات البريدية  -متعهد رحلت  -نقل العمال للشركات  -وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة و يجوز للشركة
أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيه بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون بجهة محافظة الجيزة  18شارع الوحدة الصحية  -الدور الثانى  -الزبدية  -اوسيم
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 - 8جيت سولر لتجميع وتركيب الواح الطاقة الشمسية ولوازمها قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع
 5518ورقم قيد  10182فرعى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وتركيب الواح الطاقه الشمسية
ولوازمها  .صيانة الواح الطاقة الشمسية .الستيراد والتصدير.وذلك دون الخلل بأحكام القوانين والوائح
والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيض اللزمة لممارسة هذه النشطة.ويجوز للشركة ان تشترك باي
وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونا علي تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقالحكام القانون بجهة
محافظة الجيزة قطع الراضي ارقام  14 – 13 – 11قطاع الصناعات الورقيه منطقة الـ  124فدان – ابورواش
– الجيزة
 - 9الكوتك للصناعات الهندسية  ALCOTECHقيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  5437ورقم قيد
 23605فرعى عن أنشطة داخل قانون -:-72اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الواح اللومنيوم كلدينج
والبلستيك المضغوط والكليريك أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع .أنشطة خارج
قانون - :-72التصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى 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 /191ب العروبه-
 - 10الكوتك للصناعات الهندسية  ALCOTECHقيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  5437ورقم قيد
 23605فرعى عن أنشطة داخل قانون -:-72اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الواح اللومنيوم كلدينج
والبلستيك المضغوط والكليريك أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع .أنشطة خارج
قانون - :-72التصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى 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 بنى سويف قطعة ارض
رقم ( )185-5بمنطقة الصناعات المتوسطة  -بمدينةبنى سويف الجديدة
 - 11قطونيل وفيجا شوبس قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  5458ورقم قيد  23609فرعى عن
تجاره المفروشات
غرض الشركه هو  :تجاره الملبس بجميع أنواعها ومستلزماتها والجوارب والتوريدات -
والكوفرتات وملبس البحر بجميع انواعها مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط
استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه أن تكون لها مصلحه أو تشترك بأى وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيه بأعمالها أو قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى
الخارج .كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفه أو تلحقها بها وذللك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه
بجهة محافظة القاهرة تعديل العنوان:المحل رقم  5بالدور الرضى والميزانيين بالعقارين (  )11-10حاليا ( )3-2
سابقا والمقامين على القطعه رقم ( )1000بتقسم الجمعية التعاونية للبناء والسكان لضباط القوات المسلحة
بمشروع حدائق العبور
 - 12قطونيل وفيجا شوبس قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  5458ورقم قيد  23609فرعى عن
تجاره المفروشات
غرض الشركه هو  :تجاره الملبس بجميع أنواعها ومستلزماتها والجوارب والتوريدات -
والكوفرتات وملبس البحر بجميع انواعها مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط
استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه أن تكون لها مصلحه أو تشترك بأى وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيه بأعمالها أو قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى
الخارج .كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفه أو تلحقها بها وذللك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه
بجهة محافظة الجيزة محطة وقود شل اوت  -منطقة الخمائل  -الشيخ زايد
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 - 13محمد السعيد السيد منصور وشركاه قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  5490ورقم قيد 23613
فرعى عن اضافه غرض المخبوزات الفاخرة بختلف انواعها بجهة محافظة الغربية تعديل العنوان  -ش سعد
زغلول  -بجوار معرض حلويات منصور  -ميدان البدراوى  -سمنود -
 - 14محمد السعيد السيد منصور وشركاه قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  5490ورقم قيد 23613
فرعى عن اضافه غرض المخبوزات الفاخرة بختلف انواعها بجهة محافظة بنى سويف قرية طحابوش -
بجوار مدرسه طحابوش البتدائية
 - 15دكان علء  DUKAN ALAAقيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  5569ورقم قيد 5483
فرعى عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها
على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة م
 - 16رفاعى للمطاعم قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  5528ورقم قيد  13499فرعى عن اقامة
وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات ( عدا الكحولية ) وتقديم جميع انواع
المـأكولت والمشويات والتيك اواى يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع
الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى
الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة محور جمال عبد الناصر الكائن بالمنطقة الفاصلة بين السياحية
الثالثة والمنطقة العمرانية الولى منطقة التوسعات الشمالية ثالثة
 - 17نيو برنت للطباعة والدعاية والعلن قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  5572ورقم قيد
 13621فرعى عن اقامة وتشغيل مطبعة
طباعة الوفست واللوان
تقديم خدمات رجال العمال من ( فاكس تصوير اوراق عادية والوان تليفون كتابة كمبيوتر )
التوريدات العمومية فيا هو مسموح به قانونا
الدعاية والعلن
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
المقاولت العامة
النشر والتوزيع للكتب ( فيما هو مسموح به قانونا )
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة
الجيزة  13شارع الرحمة بين السرايات – الدقي  -الجيزة
 - 18انتيكا للتجارة والتوزيع
 ANTIKA FOR TRADING AND DISTRIBUTIONقيدت فى  2022-06-07برقم ايداع
تجارة وتوزيع الكسسوارات الرجالي والحريمي  .وذلك دون
 5597ورقم قيد  18962فرعى عن -
الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها
أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة  51ش فيصل
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 - 19ريموت للتجارة والصناعة قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  5519ورقم قيد  19186فرعى
عن غرض الشركه  :اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع :بودرة الفحم الحجري والنباتي  .استخلص المعادن الغير
حديدية من الخام  .تصنيع وتجهيز بودرة اللومنيوم  .تجهيز وكبس خردة اللومنيوم  ,الحديد  ,النحاس  .صهر
وسبك وتشغيل المعادن (خاصة اللومنيوم والنحاس) .تصنيع منتجات بلستيك .تصنيع واعادة تدوير مطاط .
تجارة الجملة والتجزئة  :داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء
فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مرعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس
جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة  .2008وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة
 4شارع عمر بن الخطاب -المقاولون العرب -
 - 20ريموت للتجارة والصناعة قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  5519ورقم قيد  19186فرعى
عن غرض الشركه  :اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع :بودرة الفحم الحجري والنباتي  .استخلص المعادن الغير
حديدية من الخام  .تصنيع وتجهيز بودرة اللومنيوم  .تجهيز وكبس خردة اللومنيوم  ,الحديد  ,النحاس  .صهر
وسبك وتشغيل المعادن (خاصة اللومنيوم والنحاس) .تصنيع منتجات بلستيك .تصنيع واعادة تدوير مطاط .
تجارة الجملة والتجزئة  :داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء
فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مرعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس
جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة  .2008وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الجيزة
تعديل فرع  :قطعة الرض رقم (  ) 80بالمنطقة الصناعية عرب ابو ساعد
 - 21عطرجى  ATTARJIقيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  5619ورقم قيد  9934فرعى عن
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف العطور والمنتجات العطرية والشموع العطرية
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص العطور والمنتجات العطرية والشموع العطرية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة
محل ذو بيان بالدور الرضي بعقار رقم  249الكائن في شارع الملك فيصل الجيزه
 - 22الوميل مصر للتجارة و الصناعه قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  5574ورقم قيد 23661
فرعى عن غرض الشركة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطاعات اللومنيوم واكسسوارته بكافة اشكالهم
وانواعهم ( فيما عدا تصنيع اللومنيوم ) طلء ومعالجة قطاعات اللومنيوم ودهانات اللومنيوم ( بمادة اللكترو
ستاتيك ) التجارة والستيراد والتصدير التوريدات والتوكيلت التجارية بجهة محافظة القاهرة  104شارع
عمر بن الخطاب -
 - 23الوميل مصر للتجارة و الصناعه قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  5574ورقم قيد 23661
فرعى عن غرض الشركة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطاعات اللومنيوم واكسسوارته بكافة اشكالهم
وانواعهم ( فيما عدا تصنيع اللومنيوم ) طلء ومعالجة قطاعات اللومنيوم ودهانات اللومنيوم ( بمادة اللكترو
ستاتيك ) التجارة والستيراد والتصدير التوريدات والتوكيلت التجارية بجهة محافظة الجيزة افتتاح الفرع
القطعه  76بالمنطقه الولي المطورين التوسعات الشمالية  -السادس من اكتوبر
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 - 24برايم للمنتجات الورقيه  Prime Paper Productsقيدت فى  2022-06-12برقم ايداع 5729
ورقم قيد  11633فرعى عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الورقيه اقامه وتشغيل مصنع لتعبئه
وتغليف المنتجات الورقيه والغذائيه التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا مع اللتزام بافراد
حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو في الخ ارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .بجهة محافظة الجيزة وحدة رقم  222مبنى أ 1مجمع مبارك -
المنطقة الصناعية الثالثة 6 -اكتوبر -
 - 25يونيجرين  Unigreenقيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  5739ورقم قيد  14145فرعى
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية
عن غرض الشركة هو  :أنشطة من داخل  72لسنة " : 2017
التي تجعلها قابلة للستزراع .استزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي
مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريقة الغمر فيها عدا
المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية
تربية جميع أنواع الحيوانات ,سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو
رقم  356لسنة " .2008
اللحوم " .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو
إقامة وتشغيل الثلجات لحفظ وتبريد الغلل والحاصلت الزراعية والمنتجات والمنتجات
التسمين أو اللحوم" .
الستثمار
إقامة وتشغيل صوامع حفظ وتخزين الغلل والحاصلت الزراعية" .
الصناعية والمواد الغذائية" .
العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه
جزيرة سيناء ,فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2002ومراعاة
إدارة
أنشطة من خارج ق  72لسنة " .2017
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة .2008
تصميم وتوريد وتركيب
المقاولت العامة " التوريدات العمومية "
المشروعات عدا الدارة الفندقية "
شبكات الري بالتنقيط والري بالرش ومحطات فلتر /تصميم وتوريد جميع ما يشمل الري المحوري واللوحات
تصميم وتوريد وتركيب شبكات الـ land scapeحدائق الري
الكهربائية وجميع قطع الغيار اللزمة لها" .
تصميم وتوريد
بالتنقيط " .توريد وزراعة جميع أنواع النخيل والنجيل الطبيعي والشجار ونباتات الزينة" .
توريد جميع الدوية البيطرية والمبيدات البيطرية" .
وتركيب جميع أنواع الصوب الزراعية (البيوت المحمية)" .
تجارة وتوريد جميع أنواع السمدة والمخصبات الزراعية والبذور والمبيدات .على الشركة اللتزام بأفراد
حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار ,وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في
التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017على ان ل تتمتع النشطة خارج قانون
الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  ,وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية ,ويشترط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة
الجيزة برج الشعراء  4شارع الليبينى خلف فندق سياج-الهرم-
 - 26شير ماركت  SHARE MARKETقيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  5802ورقم قيد
 18767فرعى عن تجارة الجملة والتجزئة وادارة المولت التجارية والسوبر ماركت  .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 شبيهه بأعمالها او التي قد
تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك
طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة  32شارع احمد عرابى  -المهندسين  -الجيزة
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 - 27ميني للصناعات الغذائية
 MINI FOR FOOD MANUFACTURINGقيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  5804ورقم قيد
أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج اليس كريم ومنتجات اليس كريم بكافة اشكالها
 21979فرعى عن "
أنواعها ومشتقاتها وتصنيع وإنتاج العجائن والمخبوزات والحلويات والعصائر ومنتجات اللبان والمنتجات الغذائية
التوريدات
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا "
بكافه أنواعها وتعبئه وتغليف كل ما سبق "
تسويق
العمومية " شراء وتأجير وايجار وتملك وتشغيل واداره الوحدات والمحال التجارية ومنافذ البيع "
المنتجات والخدمات " الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120لسنه
 1982في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاوله
غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاوله غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام
استغلل العلمات التجارية (الفرنشايز) وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين المنظمة لهذا الغرض
القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطة ويجوز
للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه بأعمالها او التي قد تعاونها
على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون  .بجهة محافظة الجيزة قطعة رقم  9صناعات غذائية تقسيم  124فدان  -بمنطقة أبو رواش
الصناعية
 - 28يو كافيه  YOU CAFEقيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  5843ورقم قيد  20592فرعى
عن اقامة وتشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات و الكافيهات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات (عدا الكحولية)
وتقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواي إقامة و تشغيل و ادارة الفنادق (الثابتة ) والقرى السياحية و
الموتيلت والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية و ترفيهية و رياضية و تجارية و ثقافية مع مراعاه
القرار الوزارى رقم 300لسنة  2012بشأم شركات الدارة الفندية وشروط و اجراءات الترخيص بها وذلك دون
الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك
طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة المحل التجاري رقم  3بمول ريجينسي بالمحور المركزي قطعه رقم 3
المحور المركزي الجنوبي  -الشيخ زايد -
 - 29المصرية لتجارة البن البرازيلي قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  5861ورقم قيد 4643
فرعى عن تجارة وتوزيع البن بجميع انواعها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من
الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر
او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
ولئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة موقع ممارسه النشاط الصناعى " بالعنوان -:
قطعة أرض رقم ( -)98المنطقة الصناعية الثانية  6-أكتوبر
 - 30او ماما برجر لدارة المطاعم O MAMA BURGER RESTAURANT MANAGEMENT
قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  5875ورقم قيد  23834فرعى عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم
والكافتريات لتقديم جميع المأكولت والمشروبات والتيك اواي (فيما عدا المشروبات الكحولية وفيما عدا المطاعم
العائمة)
اقامة وتشغيل وحدات الطعام المتنقله يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  6شارع بن النبيه -الزمالك  -قصر النيل -
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 - 31او ماما برجر لدارة المطاعم O MAMA BURGER RESTAURANT MANAGEMENT
قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  5875ورقم قيد  23834فرعى عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم
والكافتريات لتقديم جميع المأكولت والمشروبات والتيك اواي (فيما عدا المشروبات الكحولية وفيما عدا المطاعم
العائمة)
اقامة وتشغيل وحدات الطعام المتنقله يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الجيزة قطعة رقم  33بمنطقة محور كريزى واتر التجاريه على محور
 26يوليو بدينة الشيخ زايد
 - 32نيو طيبة لصناعة الكاوتشوك قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  5913ورقم قيد 10902
فرعى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكاوتشوك
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان  /القطعة  72منطقة  75فدان بالكيلو  28.8طريق مصر
اسكندرية الصحراوى  -ابو رواش
 - 33شركه زهران للستثمارات الزراعيه والنتاج الحيواني والمقاولت قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 5926ورقم قيد  21174فرعى عن تعديل غرض الشركه ليصبح  /تربيه الماشيه وانتاج اللحوم واللبان -
التصديروالتوكيلت التجاريه -استصلح واستزراع الراضي الصحراويه  -المقاولت  -حفظ وتجميد وتعبئه
جميع انواع الخضروات والفاكهه وتصديرها  -تجهيز الماكولت واداره المطاعم واداره الكافتريات وتجهيز
الحفلت  -اقامه وتشغيل واداره الكافتيريات الثابته لتقديم جميع انواع المشروبات (عدا الكحوليه) وتقديم جميع
انواع الماكولت والحلوي والتيك اواي  -مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط
استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او
الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذيه بجهة محافظة السماعيلية ابو سلطان فايد
 - 34شركه زهران للستثمارات الزراعيه والنتاج الحيواني والمقاولت قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 5926ورقم قيد  21174فرعى عن تعديل غرض الشركه ليصبح  /تربيه الماشيه وانتاج اللحوم واللبان -
التصديروالتوكيلت التجاريه -استصلح واستزراع الراضي الصحراويه  -المقاولت  -حفظ وتجميد وتعبئه
جميع انواع الخضروات والفاكهه وتصديرها  -تجهيز الماكولت واداره المطاعم واداره الكافتريات وتجهيز
الحفلت  -اقامه وتشغيل واداره الكافتيريات الثابته لتقديم جميع انواع المشروبات (عدا الكحوليه) وتقديم جميع
انواع الماكولت والحلوي والتيك اواي  -مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط
استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او
الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذيه بجهة محافظة الجيزة المحل رقم ( )2مطعم (حسن الدمشقى)  42شارع البطل احمد عبد العزيز -
المهندسين
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 - 43روز كيدز لصناعة الملبس  Rose Kidsقيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  6081ورقم قيد
تجارة الحذية التصدير مع
 23198فرعى عن اقامه و تشغيل مصنع لصناعة الملبس الجاهزة
مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .بجهة محافظة القليوبية
تعديل العنوان  -مبني صناعي من دورين كائن في قطعه  2بلوك  20014المنطقه الصناعيه بالعبور  -العبور -
 - 35سيجما للتصميمات والديكورات قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  5911ورقم قيد 23865
فرعى عن المقاولت العامه والتكامله اعداد التصميمات الهندسيه والقيام باعمال الديكور تقديم الستشارات
الهندسيه( فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونيه و الدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه
زياده راس المال والستحواز وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله فى مجال
الوراق الماليه المنصوص عليها الماده  27من قانون سوق راس المال ولئحه التنفيذيه
توريدات عموميه تنظيم المعارض (بشرط استعداد التراخيص اللزمه لكل معرض على حده  .مع مراعاه ما
ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنه 2008و
المرسوم لقانون رقم  14لسنه  2012وتعديلته الستيراد والتصدير  .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120
لسنه  1982و القانون رقم  121لسنه  1982فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول
ينشىء تاسيس الشركه اى حق  .فى مزاوله غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها
من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض  .اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث و
الدوات المكتبيه والمنزليه  .مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه بشرط استصدار التراخيص
اللزمه لممارسه هذا النشاط  .ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز
لها ان تندوج فى الهيئه السابقه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  .بجهة
محافظة القاهرة الوحدة الدارية رقم  ( b01-g19,b01-m06بقطعة الرض الواقعة جنوب طريق العين السخنة
بعد نفق وادى دجلة باتجاه العين السخنة مشروع مايندهاوس كمبس  mindhaus campusوذلك يتم نقل قيد
السجل
 - 36سيجما للتصميمات والديكورات قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  5911ورقم قيد 23865
فرعى عن المقاولت العامه والتكامله اعداد التصميمات الهندسيه والقيام باعمال الديكور تقديم الستشارات
الهندسيه( فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونيه و الدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه
زياده راس المال والستحواز وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله فى مجال
الوراق الماليه المنصوص عليها الماده  27من قانون سوق راس المال ولئحه التنفيذيه
توريدات عموميه تنظيم المعارض (بشرط استعداد التراخيص اللزمه لكل معرض على حده  .مع مراعاه ما
ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنه 2008و
المرسوم لقانون رقم  14لسنه  2012وتعديلته الستيراد والتصدير  .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120
لسنه  1982و القانون رقم  121لسنه  1982فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول
ينشىء تاسيس الشركه اى حق  .فى مزاوله غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها
من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض  .اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث و
الدوات المكتبيه والمنزليه  .مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه بشرط استصدار التراخيص
اللزمه لممارسه هذا النشاط  .ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز
لها ان تندوج فى الهيئه السابقه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  .بجهة
محافظة الجيزة امتداد الثالثة المنطقة الصناعية المصنع قائم على القطعة رقم 419
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 - 44روز كيدز لصناعة الملبس  Rose Kidsقيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  6081ورقم قيد
تجارة الحذية التصدير مع
 23198فرعى عن اقامه و تشغيل مصنع لصناعة الملبس الجاهزة
مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .بجهة محافظة الجيزة الوحدة
الدارية رقم (  )A1 - 7بالدور الول بالعقار رقم ( )7بمشروع البوليجون  -بيفرلى هيلز  -الشيخ زايد
 - 37نت سكيل قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  5959ورقم قيد  23899فرعى عن أعمال
التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها
أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب
عليها .
إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .
إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .
أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .
إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .
أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات
إنش اء وإدارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية
إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات
إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها
تصنيع او تجميع الجزاء والمكونات وتركيبها لنتاج منتجات وسيطة أو نهائية بكافة أنواعها وأحجامها
واختبارها و ذلك فيما يخص الحاسب اللي
تصنيع أو تجميع المعدات المكملة للحاسبات واختبارها
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخي ص اللزمة
لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة تعديل العنوان  -شقه رقم  106الدور الول بعد الرضي بالعقار رقم 7
ش محمود سامي البارودي متفرع من شارع الشعب -
 - 38نت سكيل قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  5959ورقم قيد  23899فرعى عن أعمال
التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها
أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب
عليها .
إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .
إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .
أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .
إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .
أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات
إنش اء وإدارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية
إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات
إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها
تصنيع او تجميع الجزاء والمكونات وتركيبها لنتاج منتجات وسيطة أو نهائية بكافة أنواعها وأحجامها
واختبارها و ذلك فيما يخص الحاسب اللي
تصنيع أو تجميع المعدات المكملة للحاسبات واختبارها
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخي ص اللزمة
لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الجيزة  221مكرر منطقة و حدائق الهرام
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 - 39انفينيتى ماجيك جروب للحلول المتكامله  Infinity Magic Group Integrated Solutionsقيدت
فى  2022-06-16برقم ايداع  5960ورقم قيد  23900فرعى عن غرض الشركة :أنشطة داخل قانون
 :72الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي.
صيانة آبار البترول وتنشيطها .صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية .حفر آبار المياه والبار غير العميقة
اللزمة لغراض البترول .العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة .معالجة السطح من الترسيبات.
الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج .إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة
تغييره أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية
بواسطة الناقلت المتخصصة أو النابيب .النشطة المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.
البنية الساسية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق واتصالت والجراجات متعددة الطوابق وعدادات
تنظيم انتظار السيارات وخطوط مترو النفاق وخطوط المترو السطحية وأنفاق السيارات ومحطات طلمات الرى,
والتي تشمل :إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها.
إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغللها وصيانتها .إعداد الدراسات والبحوث الفنية
والقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية .تشغيل وصيانة وحدات النقل
المتحرك بالداخل أو الخارج .إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها
وخطوط نقلها للراضي المخصصة للستصلح والستزراع .تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية (المناطق
الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم) .مشروعات السكان الجتماعي
ومشروعات السكان الموجهة لمحدود الدخل .الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ,والمناطق
النائية ,والمناطق خارج الوادي القديم .تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة
على اختلف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها .تصميم أو تصنيع اللت والمعدات الصناعية وخطوط النتاج
وإدارة وتنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع ويشمل ذلك :أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج
والمصانع .إعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها .إنتاج المعدات وخطوط النتاج.
أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على أختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة
الفنية والدارية للمصانع .التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة
المناطق الصناعية ,ويشمل ذلك ما يأتي:إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية .إعداد
الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات .إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية للمنطقة
الصناعية .التسويق والترويج لراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق
الصناعية .إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات .إدارة المنطقة الصناعية وصيانة
المرافق والمنشآت بداخلها .تصميم وانتاج البرامج وتشمل :أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد
البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم
المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة
وبيانات .إدخال البيانات على الحاسبات بالوسائل اللكترونية .إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات شبكات
التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك
الذاعة والتلفزيون .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال .إستصلح واستزراع الراضي البور
والصحراوية ,ومنها :إستصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .إستزراع
الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصص لغرض الستصلح والزراعة.
إقامة وإدارة وتشغيل الفنادق ,الثابتة والعائمة ويخوت السفاري ,الموتيلت ,والشقق والجنحة الفندقية ,والقرى
السياحية ,والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية,
واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها ,على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية
والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات
المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع .إقامة المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية ,ويشمل التي :المستشفيات
المتخصصة أو المتكاملة أو العامة ,وما تضمه من أنشطة داخلية علجية أو طبية .المراكز الطبية التشخيصية أو
العلجية .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف الدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية
ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير وخزانات وتنكات صرف خاصة
لتحمل المواد المشعة لصالح معامل ومستشفيات فيما يتعلق بتحاليل واشعة بمواد مشعة فيما يتعلق بمرضى
السرطان .إقامة وتشغيل مصنع لتطوير وتصنيع معدات لتصنيع المواد المركبة .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
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مواسير وخطوط انتاج بترول وصمامات لخطوط انتاج البترول والمضخات ومستلزمات وقطع غيار البترول.
إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل المعادن واجراء أي عمليات صناعية عليها .أنشطة خارج قانون  :72التنقيب عن
الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها .إستغلل المناجم والمحاجر .إعداد البحاث العلمية فيما يتعلق بتشكيل
وتصنيع المواد الولية وفيما يتعلق بالطاقة وزيادة قيمتها الضافية .إعداد التصميمات الهندسية للعمليات الكيميائية
المتقدمة بمواد عالية الطاقة .إعداد تصميمات موديلت واشكال لصناعة المواسير والجوانات لخطوط البترول
وتصميم مواسير لوادر الحفر وتصنيعها بجميع مقاساتها .إنشاء وصيانة المواني وتوريد معداتها .إعداد البحاث
العملية لمواد عالية الطاقة ومنتجات كيمائية خاصة .توصيف المواد والتكنولوجيا المتقدمة للتخلص من المواد
الكيمائية .توريد وتطوير طرق مستحدثة لتوليد الطاقة المتجددة وغير المتجددة وتوفير التكنولوجيا اللزمة لذلك.
التخلص المن من المركبات الكيميائية والليكترونية .تقديم الستشارات في كافة المجالت (فيما عدا ما يتعلق
باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس
المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية
المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية) .التجارة الليكترونية عبر النترنت.
تجارة السيارات (بيع  -شراء  -استبدال  -تاجير) وتجارة وتوريد قطع غيار السيارات .توريد المصاعد وتركيبها
وصيانتها .المقاولت الميكانيكية والكهربائية والمقاولت النشائية العامة والمتخصصة والتكميلية .مقاولت اعمال
الحفر والردم .إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات
والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص الزمة لكل معرض على حده.توريدات طبية وتوريدات مستلزمات
واجهزة طبية .التطوير العقاري.الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية(تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120
لسنة  1982في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية) .الدعاية والعلن بكافة الوسائل
المسموعة والمقروءة والمرئية .تجارة الدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل
والمكملت الغذائية واضافات العلف والمستحضرات البيطرية .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها
في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون .بجهة محافظة القاهرة  2أ شارع قصر الطاهره -سراى القبه -الزيتون -
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 - 40انفينيتى ماجيك جروب للحلول المتكامله  Infinity Magic Group Integrated Solutionsقيدت
فى  2022-06-16برقم ايداع  5960ورقم قيد  23900فرعى عن غرض الشركة :أنشطة داخل قانون
 :72الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي.
صيانة آبار البترول وتنشيطها .صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية .حفر آبار المياه والبار غير العميقة
اللزمة لغراض البترول .العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة .معالجة السطح من الترسيبات.
الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج .إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة
تغييره أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية
بواسطة الناقلت المتخصصة أو النابيب .النشطة المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.
البنية الساسية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق واتصالت والجراجات متعددة الطوابق وعدادات
تنظيم انتظار السيارات وخطوط مترو النفاق وخطوط المترو السطحية وأنفاق السيارات ومحطات طلمات الرى,
والتي تشمل :إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها.
إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغللها وصيانتها .إعداد الدراسات والبحوث الفنية
والقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية .تشغيل وصيانة وحدات النقل
المتحرك بالداخل أو الخارج .إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها
وخطوط نقلها للراضي المخصصة للستصلح والستزراع .تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية (المناطق
الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم) .مشروعات السكان الجتماعي
ومشروعات السكان الموجهة لمحدود الدخل .الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ,والمناطق
النائية ,والمناطق خارج الوادي القديم .تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة
على اختلف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها .تصميم أو تصنيع اللت والمعدات الصناعية وخطوط النتاج
وإدارة وتنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع ويشمل ذلك :أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج
والمصانع .إعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها .إنتاج المعدات وخطوط النتاج.
أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على أختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة
الفنية والدارية للمصانع .التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة
المناطق الصناعية ,ويشمل ذلك ما يأتي:إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية .إعداد
الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات .إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية للمنطقة
الصناعية .التسويق والترويج لراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق
الصناعية .إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات .إدارة المنطقة الصناعية وصيانة
المرافق والمنشآت بداخلها .تصميم وانتاج البرامج وتشمل :أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد
البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم
المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة
وبيانات .إدخال البيانات على الحاسبات بالوسائل اللكترونية .إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات شبكات
التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك
الذاعة والتلفزيون .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال .إستصلح واستزراع الراضي البور
والصحراوية ,ومنها :إستصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .إستزراع
الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصص لغرض الستصلح والزراعة.
إقامة وإدارة وتشغيل الفنادق ,الثابتة والعائمة ويخوت السفاري ,الموتيلت ,والشقق والجنحة الفندقية ,والقرى
السياحية ,والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية,
واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها ,على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية
والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات
المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع .إقامة المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية ,ويشمل التي :المستشفيات
المتخصصة أو المتكاملة أو العامة ,وما تضمه من أنشطة داخلية علجية أو طبية .المراكز الطبية التشخيصية أو
العلجية .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف الدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية
ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير وخزانات وتنكات صرف خاصة
لتحمل المواد المشعة لصالح معامل ومستشفيات فيما يتعلق بتحاليل واشعة بمواد مشعة فيما يتعلق بمرضى
السرطان .إقامة وتشغيل مصنع لتطوير وتصنيع معدات لتصنيع المواد المركبة .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
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مواسير وخطوط انتاج بترول وصمامات لخطوط انتاج البترول والمضخات ومستلزمات وقطع غيار البترول.
إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل المعادن واجراء أي عمليات صناعية عليها .أنشطة خارج قانون  :72التنقيب عن
الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها .إستغلل المناجم والمحاجر .إعداد البحاث العلمية فيما يتعلق بتشكيل
وتصنيع المواد الولية وفيما يتعلق بالطاقة وزيادة قيمتها الضافية .إعداد التصميمات الهندسية للعمليات الكيميائية
المتقدمة بمواد عالية الطاقة .إعداد تصميمات موديلت واشكال لصناعة المواسير والجوانات لخطوط البترول
وتصميم مواسير لوادر الحفر وتصنيعها بجميع مقاساتها .إنشاء وصيانة المواني وتوريد معداتها .إعداد البحاث
العملية لمواد عالية الطاقة ومنتجات كيمائية خاصة .توصيف المواد والتكنولوجيا المتقدمة للتخلص من المواد
الكيمائية .توريد وتطوير طرق مستحدثة لتوليد الطاقة المتجددة وغير المتجددة وتوفير التكنولوجيا اللزمة لذلك.
التخلص المن من المركبات الكيميائية والليكترونية .تقديم الستشارات في كافة المجالت (فيما عدا ما يتعلق
باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس
المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية
المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية) .التجارة الليكترونية عبر النترنت.
تجارة السيارات (بيع  -شراء  -استبدال  -تاجير) وتجارة وتوريد قطع غيار السيارات .توريد المصاعد وتركيبها
وصيانتها .المقاولت الميكانيكية والكهربائية والمقاولت النشائية العامة والمتخصصة والتكميلية .مقاولت اعمال
الحفر والردم .إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات
والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص الزمة لكل معرض على حده.توريدات طبية وتوريدات مستلزمات
واجهزة طبية .التطوير العقاري.الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية(تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120
لسنة  1982في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية) .الدعاية والعلن بكافة الوسائل
المسموعة والمقروءة والمرئية .تجارة الدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل
والمكملت الغذائية واضافات العلف والمستحضرات البيطرية .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها
في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون .بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع  :الدور الثاني والدور الثالث بالمبنى رقم ( )A25-B107الكائن بالقرية
الذكية الكيلو  - 28طريق مصر اسكندرية الصحراوي
 - 45انتيتي للتجارة والتوزيع وادارة المحلت التجارية  ENTITYقيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 6127ورقم قيد  653فرعى عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح بة قانونا وعلى الخص تجارة
وتوزيع اجهزة واكسسوارات ومستلزمات المحمول ادارة المحلت التجارية يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او
تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على
تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك
طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة ل مباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة  21ش على عامر امتداد عثمان
محرم  -قسم الطالبية  -الهرم  -محل رقم 3
 - 46انتيتي للتجارة والتوزيع وادارة المحلت التجارية  ENTITYقيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 6120ورقم قيد  653فرعى عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح بة قانونا وعلى الخص تجارة
وتوزيع اجهزة واكسسوارات ومستلزمات المحمول ادارة المحلت التجارية يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او
تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على
تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك
طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة ل مباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة  1ش عمرو بن العاص  -ناصية
محمد محمود  -المطبعة  -فيصل
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 - 41الحلل توب فوود للصناعات الغذائية قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  6048ورقم قيد
انشطة من داخل ق  72لسنة  o :2017اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز اللحوم
 11193فرعى عن
اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة
والدواجن والسماك المصنعة والمواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها o .
اقامة وتشغيل المجازر
بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها او تجميدها o .
اللية  o .استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التس تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي
المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار
تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمرo .
تربية جميع انواع
رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة o . 2008
اقامة المزارع
الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم o .
تجارة الجملة والتجزئة داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه
السمكية o .
جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة
انشطة من خارج قانون  72لسنة o . 2017
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة o . 2008
اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات (عدا الكحولية) وتقديم جميع
التوريدات العمومية وعلي الخص توريد المواد الغذائية والوجبات الجاهزة .
انواع الماكولت والتيك اواي o .
 oالتوكيلت التجارية  o .تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982في شان تنظيم اعمال الوكالة
التجارية ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة
وعلي الشركة اللتزام
غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض o .
بافراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط
حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017علي ان لتتمتع النشطة خارج
وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح
قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون o
ويجوز للشركة ان تشترك
والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة o .
باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها اوتشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
الستيراد والتصدير  .بجهة
 oتوريد وتجهيز الخضروات والفواكه الطازجة والمعبئة والمصنعة o .
محافظة الجيزة شقة  1عمارة  86شارع عبد الفتاح عزام متفرع من شارع البحر العظم  -الجيزة
 - 42شركه الحديثه للتسويق المباشر  -يونيرو قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  6067ورقم قيد
 23824فرعى عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا * .البيع والشراء وتصدير البضائع
والمنتجات علي اختلف انواعها *تقديم الستشارات(التسويقية-الفنية-الهندسية) وكل ما سبق فيما عدا ما يتعلق
بسوق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ
وكذا الستشارات المالية عن الوراق لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في
الماده  27من قانون سوق رأس المال ولئحته النفيذية) مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك بأي
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها
في مصر او الخارج فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .بجهة محافظة الجيزة  3شارع دمشق -المهندسين
 - 47انتيتي للتجارة والتوزيع وادارة المحلت التجارية  ENTITYقيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 6124ورقم قيد  653فرعى عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح بة قانونا وعلى الخص تجارة
وتوزيع اجهزة واكسسوارات ومستلزمات المحمول ادارة المحلت التجارية يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او
تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على
تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك
طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة ل مباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة  1ش ترعة المريوطية  -كومبرة
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 - 48اونلى فريش مارت للتجارة  ONLY FRESH MARTقيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 6171ورقم قيد  8473فرعى عن سوبر ماركت لتقديم الوجبات السريعة والمشروبات بكافة انواعها
والجرائد والمجلت والعاب الطفال والدوات المنزلية  .اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابته والكافتريات .
عرض مصنفات سمعية وبصرية  .بجهة محافظة الجيزة فرع دولفين الكائن بنزينه سيل أوت المحور المركزى
بعد مول دولفين  6اكتوبر الحى الول  6اكتوبر الجيزة
 - 49كومفورت فودز لدارة و تشغيل المطاعم  comfort foodsقيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع
 6118ورقم قيد  14746فرعى عن
انواع المأكولت و المشروبات و التيك اواي ( عدا المشروبات الكحولية و الخمور )
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او خارج مصر كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا لحكام القانون.
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائحوالقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة  "88streetالتجارى " الكائن
فى منطقة التوسعات الشرقية بمدينة  6اكتوبر
 - 50كومفورت فودز لدارة و تشغيل المطاعم  comfort foodsقيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع
 6129ورقم قيد  14746فرعى عن
انواع المأكولت و المشروبات و التيك اواي ( عدا المشروبات الكحولية و الخمور )
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او خارج مصر كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا لحكام القانون.
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائحوالقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة المحل رقم ( )32بالدور
الرضى برج رقم ( )1بالمشروع المقام على القطعة  49-3بالمحور المركزى – الكائن بالسادس من أكتوبر .
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 - 51دمج كل من شركة النيل للغزل والنسيج الرفيع مندمجة وشركة الغزال للصناعات النسيجية مندمجةوشركة
الغزال للتجارة والصناعة مندمجة فى شركة جيزة للغزل والنسيج دامجه قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 6154ورقم قيد  24006فرعى عن غرض الشركه 1إنتاج خيوط غزل القطن والمخلوطات وخيوط
الحياكة بأنواعها.
.2إنتاج القطن الطبي والربطة والضمادات الجراحية بأنواعها والفوط الصحية.
 .3إنتاج اللحفة والغطية المنزلية المتعددة الطبقات للعزل الحراري للستخدامات الصناعية وكذا للستخدام
البشري كالملبس الشتوية وبطاناتها.
 .4قطن شعر مفتح من قصاصات أقمشة مشتراه من السوق المحلي والتصدير.
.5إنتاج القمشة القطنية والوبريات اللزمة للسوق المحلي والتصدير.
 .6تصنيع وإنتاج القمشة التريكو بأنواعها.
.7تبيض وصباغة وتجهيز القمشة والخيوط وطباع ة القمشة للشركة وللغير.
.8تصنيع وإنتاج الملبس الداخلية والخارجية من أقمشة منسوجة أو تريكو أو غير منسوجة منتجة داخل الشركة
أو خارجها وذلك بالستعانة بالصناعات المكملة للمنتجات النهائية والمتوفرة بالسوق المحلي وكذلك الصناعات
المغذية والخامات المحلية والمتوفرة بالشراء أو بالتشغيل لدي الغير.
.9تسويق الخيوط والقمشة التريكو المنسوجة والغير منسوجة والملبس الداخلية والخارجية وباقي المنتجات
الموضحة أعله من إنتاج الشركة بالسوق المحلي أو الخارجي.
.10تنظيف وفرفرة وخلط وكبس القطان واللياف ا لصناعية .
.11إنتاج وتصنيع الجوارب.
 .12الستيراد والتصدير.
.13بيع وتوزيع منتجات الغزل والنسيج والملبوسات والمفروشات .بجهة محافظة الجيزة  152ش نادي امبابة
الرياضى ش محمد حجازى مدينة التحرير
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 6241ورقم قيد 3581

 - 52شركة المستقبل للتنمية الزراعية قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع
فرعى عن اصبح غرض الشركو هو
أنشطة داخل قانون 72لسنة 2017
 oاستصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضى المستصلحة
ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق
الرى الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر.
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  256لسنة
. 2008
 oإقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية
وتبريدها أو تجميدها.
 oإقامة وتشغيل مصنع محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية
 oالهندسة الوراثية فى المجالت النباتية والحيوانية
 oتجارة الجمله والتجزئة
أنشطة خارج قانون 72لسنة 2017
 oالتوريدات العمومية .
 oتأجير وإستئجار الراضى الصحرواية بعد إستصلحها وجعلها قابلة للستزراع .
 oبيع وشراء وإيجار وإستئجار جميع اللت والمعدات الزراعية والروافع بجميع أنواعها.
على الشركة اللتزام بإفراد حسابات مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا
الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017على أن ل تتمتع
النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه
النشطة .
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال
شبيهة بأعمالها أو التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات
السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة الجيزة منطقة محور
الضبعة الجيزة
 TEC Lightقيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  6264ورقم قيد 5872
 - 53تيك ليت
فرعى عن تجارة وتوريد الدوات الكهربائية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من
الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر
او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
ولئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة العقار رقم 351بالمحور المركزي بالمجاورة الثانيه
الحي الثاني
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 - 54تريجاس للخدمات البتروليه  Treegas Petroleum Servicesقيدت فى  2022-06-26برقم
ايداع  6217ورقم قيد  11049فرعى عن انشطه داخل ق :72
تجاره الجمله والتجزئه وبالخص تجاره الزيوت الصناعيه وزيوت السيارات
إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعى أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع
الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنميةبواسطة الناقلت المتخصصة أو النابيب  ,ول يشمل ذلك نقل البترول
انشطه خارج ق :72
اقامه واداره واستئجار واستغلل وتشغيل محطات تموين السيارات
تلتزم الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام
الشركة
بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثماررقم  72لسنه , 2017وكذا لتتمتع
النشطة خارج قانون الستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة
نشاطها بجهة محافظة الجيزة قطعه رقم  77حوض الجنينه البحرى  - 12قرية عبدالصمد  -ناحية المنصوريه -
امبابه –الجيزه
 - 55اي كب تك  I cup Techقيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  6219ورقم قيد 11543
فرعى عن انشطهداخل ق :72
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل الكواب الورقيه(الكرتون) المطبوعه وغير المطبوعه
تجاره الجمله والتجزئه وبالخص الكواب الورقيه(الكرتون)
داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانيةالجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع
مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاة قراررئيس جمهوريه مصر العربيةرقم 356
لسنه 2008
انشطه خارج ق :72
التوريدات العموميه
التصدير
تلتزم الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام
الشركة
بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثماررقم  72لسنه , 2017وكذا لتتمتع
النشطة خارج قانون الستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
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 بنى سويف القطعة رقم  214منطقة الصناعات الخفيفه  -منطقة ورش الشباب  -مدينة بنى
سويف الجديدة  -بنى سويف
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 - 56ليتشي لداره المطاعم والكافيهات  Lecceقيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  6267ورقم قيد
 23691فرعى عن اقامه وتشغيل واداره المطاعم الثابته والكافتريات والكافيهات لتقديم جميع انواع
الماكولت والمشروبات (عدا المشروبات الكحوليه) وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة
الجيزة مطعم وكافيه  19ش اليمن ناصيه شارع التعمير الدور الرضي ميدان لبنان المهندسين
 - 57فوود فيستيفال كومبلكس للتجارة والتوزيع ( FOOD FESTIVAL COMPLEXش.م.م) قيدت فى
 2022-06-26برقم ايداع  6229ورقم قيد  24070فرعى عن "إدارة وتشغيل المولت والمحلت
التجارية والنشطة الترفيهية للطفال بالمولت (كيدز اريا)"إدارة وتشغيل المطاعم والكافيهات (الثابتة والعائمة
القائمة بالفعل والسابق الحصول لها على الترخيص)".التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا" .
التوريدات العمومية" .إقامة وتنظيم الحفلت العامة .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة
القاهرة  5شارع عبد العظيم وزير المتفرع من احمد تيسير  -خلف دار الدفاع الجوى  -بجوار شركة جنوب
الوادى للبترول -
 - 58فوود فيستيفال كومبلكس للتجارة والتوزيع ( FOOD FESTIVAL COMPLEXش.م.م) قيدت فى
 2022-06-26برقم ايداع  6229ورقم قيد  24070فرعى عن "إدارة وتشغيل المولت والمحلت
التجارية والنشطة الترفيهية للطفال بالمولت (كيدز اريا)"إدارة وتشغيل المطاعم والكافيهات (الثابتة والعائمة
القائمة بالفعل والسابق الحصول لها على الترخيص)".التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا" .
التوريدات العمومية" .إقامة وتنظيم الحفلت العامة .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة
الجيزة الدور الرضى بالمركز التجارى ايزارا بلزا -قرية جرين هيلز التوسعات الشرقية قطعة رقم 13/12
 CHEF ABBOUD RESTAURANTقيدت فى  2022-06-27برقم
 - 59مطعم الشيف عبود
ايداع  6284ورقم قيد  23334فرعى عن اقامه وتشغيل وادارة المطاعم والكافيهات الثابته لتقديم جميع
انواع الماكولت والمشروبات والعصائر والمياه الغازيه والمشروبات الساخنه والتيك اواى ( عدا المشروبات
الكحوليه والخمور ) التوريدات العموميه تجهيز الوجبات الطازجة تقديم خدمات الكاترينج تنظيم الحفلت
العامه يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول
اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج  .كما يجوز لها ان تندمج
فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها بجهة
محافظة الجيزة شارع المنصوريه العمومى – كرداسه – بجوار مدرسه جينس – محافظه الجيزة
 - 60بير  88القاهرة للمطاعم السياحية (ش.م.م) قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  6296ورقم قيد
 24117فرعى عن غرض الشركة إقامة وتشغيل المطاعم السياحية (الثابتة) وتقديم وبيع كافة المشروبات
واقامة حفلت عامة (موسيقية وغنائية) وعرض منوعات موسيقية وغنائية ودي جي وعرض مصنفات سمعية
وبصرية عن طريق الدش والكمبيوتر والبروجيكتور .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ,ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها
في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون ولئحته التنفيذية .بجهة محافظة الجيزة الوحدة رقم  1بالدور الرضي-مجمع مطاعم خوفو-بمنطقة هضبة
الهرامات-خارج زمام نزلة السمان-قسم الهرم –محافظة الجيزة مطعم
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 - 61بيرسونال لدارة المنشات الطبية قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  6418ورقم قيد 16667
إقامة وتشغيل
إقامة وتشغيل وإدارة مراكز طبية متخصصة فى علج المراض النفسية - .
فرعى عن -
إقامة
إقامة وتشغيل وإدارة العيادات التخصصية - .
وإدارة مراكز طبية متخصصة فى علج الدمان - .
إقامة
وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمنه من أنشطة داخلية علجية أو طبية - .
إعداد الدورات التدريبية  - .تقديم
وتشغيل وإدارة مراكز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية - .
الستشارات فى مجال الطب والعلج النفسى  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من
الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر
او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
ولئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة عمارة  302ش السودان سكن العرائس
 - 62ماكس كنترول لخدمات المنشأت قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  6481ورقم قيد 21918
فرعى عن تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشأت وابادة الحشرات والقوارض  -تقديم خدمات الصيانه المتنقلة
لحمامات السباحة -تقديم الستشارات فى مجال البيئة (فيما عدا مايتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات
القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن
الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى الماده  27من قانون سوق
رأس المال ولئحته التنفيذية)  -القيام بأعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين ( اللند
سكيب)  -تجارة وبيع المبيدات وأعمال التعقيم يجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز
لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه بجهة محافظة الجيزة
 5ن ش مسجد الهدى مدينة الفردوس
 - 63اندماج شركة مصر لصناعة مواد التغليف  -ايجيراب ش.م.م ( مندمجة ) و شركة ايكوباك لصناعة مواد
التغليف وطباعتها (مندمجة) ش.م.م فى الشركة قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  6438ورقم قيد
 24078فرعى عن إقامة وتشغيل مصنع لنتاج وتصنيع أفلم مواد التعبئة والتغليف على هيئة رولت محورية
الشد المصنعة من البولي بروبلين بأنواعه المختلفة ( شفاف ممعدن – أبيض ) وكذلك مباشرة كل ما يتصل بهذا
الغرض ويكون للشركة الحق في الستيراد والتصدير والوكالت التجارية التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها
والتي تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .بجهة محافظة الجيزة الشقق أرقام (  ) 9 , 8الكائن
 162شارع الهرم – محافظة الجيزة
 - 64سكريمب شاك ايجيبت للمطاعم ـ  Skrimp Shackقيدت فى  2022-06-28برقم ايداع 6390
ورقم قيد  24159فرعى عن اقامة وتشغيل وادارة الكافيتريات والمطاعم الثابتة السياحية وغير السياحية.
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
التوريدات العمومية
التصدير .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة .
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الجيزة  :الوحدات ,FBTS101, G089-090الطابق الول ,مول مصر ,
طريق الواحات,
 - 65المصنع الوطنى للبلستيك ش م م قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  6549ورقم قيد 24241
فرعى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع انواع المنتجات البلستيكية بكافة انواعها واشكالها والوانها مع
مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان  /القطعة رقم  197امتداد المنطقة الصناعية السادسة .

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

Page 101 of 236

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

محو  -شطب
 - 1دجلة تكس لصاحبها ( خالد محمد سميح شكري العامودي ) تاجر فرد سبق قيده برقم  12869قيد فى
 2020-11-15برقم ايداع  6022وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل محو القيد من السجل
 - 2الشاهين للستثمار العقارى تاجر فرد سبق قيده برقم  5038قيد فى  2019-04-21برقم ايداع 2351
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل محو القيد من السجل

رأس المال
 - 1المصرية الحديثة للطباعة لصاحبها مصطفي محمد شفيق مصطفي السيد شون MODERN EGY
 PRINTتاجر فرد سبق قيده برقم  24145قيد فى  2016-11-23برقم ايداع  36693فى تاريخ
 2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 45,000.000

العناوين
 - 1ديورا للصناعة لصاحبها ( محمد عبد الرحمن الهادي امين ) تاجر فرد سبق قيده برقم  1318قيد فى
 2018-07-18برقم ايداع  1534وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة فرع
انتاجي قطعه رقم  837المنطقه الصناعيه مخازن الشباب
 - 2اى ام اس اس للبرمجيات لصاحبها حسام عبدالعليم صادق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  23758قيد
فى  2017-03-05برقم ايداع  8172وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
تعديل العنوان  20 :شارع احمد الشاطورى  -الدقى  -الجيزة  -وبذلك تم نقل القيد
 - 3الدولية للزجاج والواح اللمونيوم لصاحبها السيد بدر الدين محمد لطفي تاجر فرد سبق قيده برقم 8323
قيد فى  2019-12-04برقم ايداع  6884وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
الجيزة شقة  2الدور  3ادارى عمارة  - 7سيتى ستار  -المحور الخدمى امام الحى  11بجوار الكنيسة 6 -اكتوبر
 - 4جوده للثاث  GODA FURNITUREتاجر فرد سبق قيده برقم  14537قيد فى  2021-02-18برقم
ايداع  1385وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع الكائن بالعنوان
3 /شارع ابراهيم الكبابجى  -مدينة المل  -امبابة  -الجيزة
 - 5جوده للثاث  GODA FURNITUREاحمد ابراهيم جوده مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم 14537
قيد فى  2021-11-04برقم ايداع  9095وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
الجيزة غلق الفرع  3ش ابراهيم الكبابجى
 - 6السعودية لمنتجات اللبان لصاحبها ( محمد فتحى احمد ابراهيم ) تاجر فرد سبق قيده برقم  10594قيد فى
 2020-06-25برقم ايداع  2597وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف
ا
 - 7ماي صن تاجر فرد سبق قيده برقم  13745قيد فى  2021-01-06برقم ايداع  146وفى تاريخ
 2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح  /عقار رقم  22الدور الرضى -
الحى الثانى عشر  -المجاورة الرابعة
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النشاط
 - 1ديورا للصناعة لصاحبها ( محمد عبد الرحمن الهادي امين ) تاجر فرد سبق قيده برقم  1318قيد فى
 2018-07-18برقم ايداع 1534وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح النشاط بعد التعديل
اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الصحيه وتقطيع رجلي الرخام وتقطيع الحجر الفرعوني
 - 2السعودية لمنتجات اللبان لصاحبها ( محمد فتحى احمد ابراهيم ) تاجر فرد سبق قيده برقم  10594قيد فى
 2020-06-25برقم ايداع 2597وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /صناعة
البلستيك .
 - 3المصرية الحديثة للطباعة لصاحبها مصطفي محمد شفيق مصطفي السيد شون MODERN EGY
 PRINTتاجر فرد سبق قيده برقم  24145قيد فى  2016-11-23برقم ايداع 36693وفى تاريخ
 2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح ـ تعديل نشاط المنشاة ليصبح  :إقامة وتشغيل مطبعة  ,تجارة
مستلزمات الت الطباعة  ,توريدات عمومية  .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة
الوارده بقانون الستثمار انشطة مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشاة الحصول
علي كافة التراخيص اللزمة لممارسة نشاطها
الكيان القانوني

السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  24145وتم ايداعه بتاريخ
 2016-11-23برقم ايداع  36,693.000الى  :المصرية الحديثة للطباعة لصاحبها مصطفي محمد شفيق
مصطفي السيد شون MODERN EGY PRINT
 - 2فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  24217وتم ايداعه بتاريخ
 2010-10-27برقم ايداع  23,427.000الى 0 :

الشخاص
 - 1محمد عبدالرحمن الهادى امين مدير فرع المقيد برقم قيد  1318وتم ايداعه بتاريخ  2018-07-18برقم
ايداع 1534تم التأشير فى تاريخ  2018-08-13بــ

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو  -شطب
 - 1زينيكس للتنمية العقارية شركة سبق قيدها برقم  6702قيدت فى  2019-09-05برقم ايداع 4635
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل محو القيد من السجل
 - 2بلو بالم للتنمية والستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم  8546قيدت فى  2019-12-16برقم ايداع
 7182وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو القيد نهائيا
 - 3ميراج لصناعة وتجارة الملبس شركة سبق قيدها برقم  3810قيدت فى  2019-02-03برقم ايداع
 625وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل امر محو الشركة
 - 4إتش  .ار للنتاج الفني  H .rشركة سبق قيدها برقم  11751قيدت فى  2020-09-13برقم ايداع
 4323وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه
اسم المصفي :حازم علي عبدالحميد علي رشوان
الرقم القومي  29105262100397تاريخ الميلد1991 -5-26 :
مدة التصفيه سنه ميلديه من تاريخ التاأشير في السجل التجاري
مهام المصفي
وفاء ما علي الشركة من ديون
 - 5نايل بتس  Nile Bitsشركة سبق قيدها برقم  10824قيدت فى  2020-07-14برقم ايداع 2942
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل امر محو الشركة
 - 6اوتو زون للصيانة  Auto Zone Serviceشركة سبق قيدها برقم  6189قيدت فى 2019-07-29
برقم ايداع  3919وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل محو القيد من السجل
 - 7توتل ريتش للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم  18800قيدت فى  2021-09-22برقم ايداع
 6919وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل امر محو لغلق الفرع
 - 8مطعم الراية شركة سبق قيدها برقم  2733قيدت فى  2018-11-14برقم ايداع  3332وفى تاريخ
 2022-06-13تم محو  -شطب السجل محو القيد من السجل
 - 9ستيل اند وود شركة سبق قيدها برقم  7845قيدت فى  2019-11-11برقم ايداع  6231وفى تاريخ
 2022-06-13تم محو  -شطب السجل تصفية الشركة نهائيا
 - 10قصر الشرق شركة سبق قيدها برقم  9788قيدت فى  2020-02-23برقم ايداع  1395وفى تاريخ
 2022-06-15تم محو  -شطب السجل محو القيد من السجل
 - 11فارو ثيربي للتأهيل البدني  Pharo Therapyشركة سبق قيدها برقم  8537قيدت فى
 2019-12-16برقم ايداع  7162وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل مد مدة التصفية لمدة
عام جديد ينتهى فى 2023 / 6 / 20
 - 12جمال الليثي توفيق همام وشركاه شركة سبق قيدها برقم  11689قيدت فى  2020-09-09برقم ايداع
 4235وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو الشركة
 - 13طيبه الدوليه للفويل  TIBA INTERNATIONAL COMPANY FOR FOILشركة سبق قيدها
برقم  3462قيدت فى  2019-01-09برقم ايداع  146وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب
السجل محو القيد من السجل
 - 14أس فور للنقل الدولى والتصدير  S4شركة سبق قيدها برقم  5931قيدت فى  2019-07-11برقم
ايداع  3567وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل

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

Page 104 of 236

جريدة السماء التجارية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال
 - 1دى اند اف للمقاولت والتوريدات العمومية والستشارات والتدريب  D&Fشركة سبق قيدها برقم 7304
قيدت فى  2019-10-10برقم ايداع 5460وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال رأس مالها
400,000.000
6423

 - 2شركة موقع بنكي  Bankyشركة سبق قيدها برقم  7988قيدت فى  2019-11-19برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,000,000.000

 - 3وايت ايجل للستثمار العقاري  WHITE EAGLE FOR REAL ESTATE INVESTMENTشركة
سبق قيدها برقم  13729قيدت فى  2021-01-06برقم ايداع 118وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل
رأس المال رأس مالها 1,000,000.000
 - 4سبشيال تكنولوجي لنظم المعلومات والعلن شركة سبق قيدها برقم  22030قيدت فى 2022-03-20
برقم ايداع 2892وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000.000
 - 5مايلرز لسلسل المداد  Mylerz Supply Chainشركة سبق قيدها برقم  18013قيدت فى
 2021-08-16برقم ايداع 5651وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال رأس مالها
50,500,000.000
 - 6ياسمين عويس عبد العزيز صقير وشريكيها شركة توصية بسيطة .
وسمتها التجارية  /التمساح شركة سبق قيدها برقم  13457قيدت فى  2020-12-20برقم ايداع
تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال رأس مالها 10,000,000.000

6951وفى

 - 7امين عبد العظيم خليل و شريكية شركة سبق قيدها برقم  23726قيدت فى  2015-08-04برقم ايداع
21633وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال رأس مالها 5,000,000.000
 - 8شركة الشركة المتطورة للزراعة والبيطرة  DAVCOشركة سبق قيدها برقم  23727قيدت فى
 2010-03-14برقم ايداع 5513وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال رأس مالها
3,050,000.000
 - 9الزغبي للتجارة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم  4166قيدت فى  2019-02-26برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,000,000.000

1104

 - 10ريفر بكس لعداد النماذج والقوالب لللت شركة سبق قيدها برقم  22076قيدت فى 2022-03-21
برقم ايداع 2988وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال رأس مالها 7,500,000.000
 - 11احمد على وشريكه شركة سبق قيدها برقم  7203قيدت فى  2019-10-03برقم ايداع
تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال رأس مالها 10,000,000.000

5326وفى

 - 12اليجون  Alejonشركة سبق قيدها برقم  13521قيدت فى  2020-12-23برقم ايداع
تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال رأس مالها 3,000,000.000

7063وفى

 - 13اشحن اكسبريس  Esh7n Expressشركة سبق قيدها برقم  7356قيدت فى  2019-10-14برقم
ايداع 5530وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال رأس مالها 200,000.000
 - 14بولي ريزن للتجارة  Polyresin For Tradingشركة سبق قيدها برقم  19434قيدت فى
 2021-11-01برقم ايداع 8979وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال رأس مالها
1,400,000.000
 - 15محمد محمود محمد امين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  24100قيدت فى  2005-05-22برقم ايداع
5856وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال رأس مالها 13,000,000.000
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 - 16هاى لين للمقاولت شركة سبق قيدها برقم  24153قيدت فى  2017-07-24برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال رأس مالها 500,000.000

جريدة السماء التجارية

25977

 - 17السعيدة للتطوير العقارى شركة سبق قيدها برقم  17051قيدت فى  2021-08-11برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال رأس مالها 560,000.000
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العناوين
 - 1ترست لكيماويات البناء والنشاءات شركة سبق قيدها برقم  3042قيدت فى  2018-12-06برقم ايداع
3756وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مصنع رقم  131منطقة مخازن
الشباب
 - 2الشرق الوسط لنشاء وادارة المنشات التعليمية شركة سبق قيدها برقم  3596قيدت فى 2020-10-15
برقم ايداع 5238وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان الفرع
الى  :مدرسة الشرق الوسط الخاصة لغات  /عربى القطعة  4خدمات حديثا -الحي المتميز بالزهور سابقا دمو -
مركز الفيوم -
 Hovo for Transportationشركة سبق قيدها برقم
of Goods
 - 3هوفو لنقل البضائع
 7020قيدت فى  2019-09-24برقم ايداع 5072وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الجيزة شقة  – 7الوحدة رقم  – 52ش أمين الخولى –  6اكتوبر
 - 4محمد سعد اسماعيل محمد ابو عيشه وشريكه شركة سبق قيدها برقم  8907قيدت فى 2020-01-08
برقم ايداع 113وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح المركز الرئيسى
وموقع ممارسة النشاط ش سكر القبابات
 - 5الحمد لتجارة ونقل المواد البترولية شركة سبق قيدها برقم  10499قيدت فى  2020-06-16برقم ايداع
2453وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف قطعة رقم بدون بمنطقة امتداد
الوصلة الشمالية لطريق الكريمات على الجانب اليسر لمنزل عدلى منصور
 - 6شجرة الزيتون للصناعات الغذائية  Olive Tree For Food Industriesشركة سبق قيدها برقم
 12827قيدت فى  2020-11-11برقم ايداع 5950وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الجيزة الكيلو  78-76ايسر (غرب) طريق مصر السكندرية الصحراوي نصف القطعة رقم  12جمعية
النيل التعاونيه الزراعيه
 - 7أوبن للتجارة والتوريدات  OPEN FOR TRADING & SUPPLIESشركة سبق قيدها برقم
 13132قيدت فى  2020-12-03برقم ايداع 6466وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان  /مساحة تسويقية ( بارتشين ) بالمرحلة الثانية  -الدور الرابع  -بجوار
الوحدة  - FOOT LOOSEبمول سيتى ستارز -
 - 8أوبن للتجارة والتوريدات  OPEN FOR TRADING & SUPPLIESشركة سبق قيدها برقم
 13132قيدت فى  2020-12-03برقم ايداع 6466وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة تقسيم جمعية  6اكتوبر التعاونية طريق مصر السماعلية الصحراوى الحى السادس
 - 9خطاب للتجارة وخدمات التسويق شركة سبق قيدها برقم  15335قيدت فى  2021-04-12برقم ايداع
2743وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقه  4بعقار رقم  88شارع شهاب
ناصية عبد المجيد عمر -المهندسين
 - 10برودال للصناعة  PRODAL INDUSTRYشركة سبق قيدها برقم  18770قيدت فى
 2021-09-21برقم ايداع 6854وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية
لوحدتين رقمي ( )24 ,22بلوك ( )C4بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة -مجمع سي بي سي الصناعي-
قطعة الرض رقم ( -)5مدينة السادات بمحافظة المنوفية
 - 11اكرم عبد الحفيظ بهي الدين زيتون وشريكته شركة سبق قيدها برقم  20283قيدت فى 2021-12-12
برقم ايداع 10359وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
افتتاح فرع بعنوان /الحي  12مجاورة الولي مشروع كورت يارد مبنى  jعياده -512الشيخ زايد
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 - 12ولنس للخدمات الطبيه  WELLNESSشركة سبق قيدها برقم  23266قيدت فى  2020-03-11برقم
ايداع 11704وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مشروع كمبوند
لنوفافيستا المقام على قطعة الرض رقم  8بمنطقة المستثمرين الشمالية بالتجمع الول بالقاهرة الجديدة – محافظة
القاهرة
 - 13سولى للنتاج الفنى والتوزيع  Soly Art production&Distributionشركة سبق قيدها برقم
 1239قيدت فى  2018-07-11برقم ايداع 1441وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الجيزة  :الوحدة رقم (  ) 305بالطابق الثانى بمساحة 78م 2بالمركز التجارى بمشروع قرية جرين هيلز
قطعة رقم  - 13/12مدينة السادس اكتوبر -
 - 14سولى للنتاج الفنى والتوزيع  Soly Art production&Distributionشركة سبق قيدها برقم
 1239قيدت فى  2018-07-11برقم ايداع 1441وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الجيزة المحل التجارى رقم  G26بالمشروع المعروف باسم  THE LANE MALLالكائن بتجمع بالم
هيلز السكنى بالحى الثانى – منطقة التوسعات الشرقية – مدينة  6اكتوبر
 - 15ديموند للمعدات النشائية شركة سبق قيدها برقم  2336قيدت فى  2018-10-18برقم ايداع 2811
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع الى  /الكيلو 26طريق
مصر اسكندرية الصحراوى امتداد شارع عادل والى خلف محطة الكهرباء ابورواش
 - 16ديموند للمعدات النشائية شركة سبق قيدها برقم  2336قيدت فى  2018-10-18برقم ايداع 2811
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  107ب شارع  6حدائق الهرام الهرم -
قسم الهرم
 - 17ديموند للمعدات النشائية شركة سبق قيدها برقم  2336قيدت فى  2021-07-14برقم ايداع 4979
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع الى  /الكيلو 26طريق
مصر اسكندرية الصحراوى امتداد شارع عادل والى خلف محطة الكهرباء ابورواش
 - 18الشركة المصرية الصينية الحديثة للتوريدات العامة شركة سبق قيدها برقم  8984قيدت فى
 2020-01-13برقم ايداع 229وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  34ش
ابوخالد متفرع من ش سيد عبدا –الدور الرضي  -العمرانية -الجيزة
 - 19شركه بني سويف للمطاحن والصناعات الغذائيه مطحن الوفاء شركة سبق قيدها برقم  11857قيدت فى
 2020-09-17برقم ايداع 4476وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف
افتتاح فرع بالعنوان  /بنى زايد  -شارع شجرة الدر .
 - 20شيتافوكس لحلول العمال  CHEETAHFOX BUSINESS SOLUTIONشركة سبق قيدها برقم
 15884قيدت فى  2021-05-27برقم ايداع 3691وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الجيزة شقة رقم  – 1الدور الول – عقار  1362شارع الخزان – الحى الرابع – المجاورة السادسة –
مدينة  6اكتوبر
 - 21سلوانا دايموند جروب للمشروعات الزراعيه( .ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  23565قيدت فى
 2020-09-22برقم ايداع 32491وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة
افتتاح فرع للشركة بالعنوان  /قطعه ارض زراعيه بمساحه  4ط  8ف الكائنه بالقطاع الغربى بجوار دير النبا
بيشوى –
 - 22انجيلكا  ANGELICAشركة سبق قيدها برقم  23648قيدت فى  2019-02-07برقم ايداع 5872
وفى تاريخ  2022-06-04تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان  -النصف الشمالى للوحدة
الدارية رقم (  ) F7الدور الول  -مول بالم هيلز  -السادس من اكتوبر  -الجيزة وبذلك ينقل القيد الى سجل
تجارى استثمار  6اكتوبر
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 - 23اندماج الشركة العالمية للثروة الحيوانية الى شركة الهلى للتنمية الصناعية شركة سبق قيدها برقم
 23636قيدت فى  2020-12-22برقم ايداع 49305وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الجيزة تعديل العنوان  :الكيلو  28طريق مصر اسكندرية الصحراوي  -المنطقة الصناعية  -أبو رواش
 - 24العلياء للمقاولت شركة سبق قيدها برقم  23662قيدت فى  2021-02-23برقم ايداع 9011وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان  4 :ش البطل أحمد عبدالعزيز -
المهندسين  -قسم العجوزة  -الجيزة  .شقة رقم ( )5وبذلك يتم نقل القيد الى استثمار اكتوبر
 - 25وان سوليوشن  One Solutionشركة سبق قيدها برقم  2204قيدت فى  2018-10-09برقم ايداع
2649وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة وحدة رقم  44 - 4المحور
المركزى  -مول سرايا  -دور ارضى منخفض الشيخ زايد  -مدخل 2
 - 26ايلند للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم  7375قيدت فى  2019-10-14برقم ايداع 5559
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المركز الرئيسي لدارة الشركه وموطنها
القانوني وموقع ممارسة النشاط الصناعي في العنوان التي  :قطعة رقم  9امتداد الجمركية ( أ )6مدينة العاشر
من رمضان  .وذلك يتمك نقل القيد
 - 27حول العالم للبطاريات والطارات شركة سبق قيدها برقم  9458قيدت فى  2020-02-05برقم ايداع
913وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع  /عقار رقم  - 19شارع
احمد سعيد  -العباسية  -قسم الوايلى
 - 28حول العالم للبطاريات والطارات شركة سبق قيدها برقم  9458قيدت فى  2020-02-05برقم ايداع
913وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع  /عقار رقم  - 12الخليفة
الظاهر  -مدينة نصر
 - 29جيت سولر لتجميع وتركيب الواح الطاقة الشمسية ولوازمها شركة سبق قيدها برقم  10182قيدت فى
 2020-03-16برقم ايداع 1936وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطع
الراضي ارقام  14 – 13 – 11قطاع الصناعات الورقيه منطقة الـ  124فدان – ابورواش – الجيزة
 - 30اوتو جو لتجارة السيارات شركة سبق قيدها برقم  21546قيدت فى  2022-02-22برقم ايداع
1785وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  10شارع الطيران  -بلوك - 5
 - 31شريان لدارة وتشغيل معامل التحاليل الطبية شركة سبق قيدها برقم  21660قيدت فى 2022-02-28
برقم ايداع 2035وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية شقة  – 3الدور الول
– برج دهب ش الجيش – ميت غمر  -دقهلية
 - 32ركائز المعمار شركة سبق قيدها برقم  23975قيدت فى  2018-12-11برقم ايداع 52864وفى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع السلم المتفرع من المنجل_المريوطية_
الهرم_الجيزة
 - 33دكان علء  DUKAN ALAAشركة سبق قيدها برقم  5483قيدت فى  2019-06-02برقم ايداع
2976وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  4ش ترعة الزمر مع امتداد
السادات ارض اللواء -المهندسين
 - 34وفاق للتجارة شركة سبق قيدها برقم  12334قيدت فى  2020-10-14برقم ايداع 5158وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحدة الدارية رقم 32cبالعمارة  cبالدور الداري
فوق البدروم والراضي والميزانية بالمجمع التجاري والسكن  4mixالكائن بالمنطقة رقم  32-31خدمات بمدينة
بيفرلي هيلز الشيخ زايد
 - 35رفاعى للمطاعم شركة سبق قيدها برقم  13499قيدت فى  2020-12-22برقم ايداع 7015وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محور جمال عبد الناصر الكائن بالمنطقة
الفاصلة بين السياحية الثالثة والمنطقة العمرانية الولى منطقة التوسعات الشمالية ثالثة
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 - 36رفاعى للمطاعم شركة سبق قيدها برقم  13499قيدت فى  2020-12-22برقم ايداع 7015وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل رقم ( )F9+F10بالطابق الول بالمول
التجارى والترفيهى ( )2GOوالكائن على طريق الواحات  6 -اكتوبر عند مدينة الفردوس بجوار بنزينة وطنية
 - 37نيو برنت للطباعة والدعاية والعلن شركة سبق قيدها برقم  13621قيدت فى  2020-12-30برقم
ايداع 7239وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  13شارع الرحمة بين
السرايات – الدقي  -الجيزة
 - 38سوبر بى لتصنيع القفازات  super Bشركة سبق قيدها برقم  14765قيدت فى  2021-03-07برقم
ايداع 1748وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية موقع ممارسة النشاط في :
قطعة ارض رقم ( )6بالبلوك رقم (  ) A2بمساحة قدرها 5610م( 2فقط خمسة الف وستمائة وعشرة مترا مربعا
) بارض مجمع سى بى سى الصناعى الكائن بقطعة الرض رقم ( )5منطقة المطورين
 - 39توتل ريتش للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم  18800قيدت فى  2021-09-22برقم ايداع
6919وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع محطة وقود شيل اوت
اكتوبر
 - 40انتيكا للتجارة والتوزيع
 ANTIKA FOR TRADING AND DISTRIBUTIONشركة سبق قيدها برقم  18962قيدت فى
 2021-09-30برقم ايداع 7180وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل
رقم 10الدور الرضي بالعقار رقم  51شارع فيصل برج زهرة اللوتس
 - 41شركه التيراس للتنميه السياحيه ( قلعة زمان ) شركة سبق قيدها برقم  23606قيدت فى 1997-03-30
برقم ايداع 3652وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء وموقع ممارسة
النشاط بالفرع الكائن بالعنوان قطاع طابا نوبيع
( مركز رأس اليرقة ) – ساحل خليج العقبة – خلفى .
 - 42فيوتشر ويندوز ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  23623قيدت فى  2017-11-01برقم ايداع
41911وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح المركز الرئيسى وموقع
ممارسة النشاط  -قطعة  23هنجر  4مجمع الخدمات C.B.C
 - 43ريموت للتجارة والصناعة  REMOT COMMERCE AND INDUSTRYشركة سبق قيدها برقم
 23687قيدت فى  2021-10-12برقم ايداع 48006وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الجيزة تعديل فرع  :قطعة الرض رقم (  ) 80بالمنطقة الصناعية عرب ابو ساعد
 - 44ريموت للتجارة والصناعة  REMOT COMMERCE AND INDUSTRYشركة سبق قيدها برقم
 23687قيدت فى  2021-10-12برقم ايداع 48006وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الجيزة تعديل العنوان  :قطعة رقم  - 144المنطقة الصناعية بناحية عرب ابو ساعد  -بمنطقة الصف -
الجيزة وبذلك يتم نقل القيد الى استثمار  6أكتوبر
 - 45عز مصر للتجارة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم  2449قيدت فى  2018-10-25برقم ايداع
2954وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المركز الرئيسي وموقع ممارسه
نشاط التجاره اللكترونيه وتوريدات ليصبح شقه رقم  _ 14العماره رقم  _ 147بالمجاوره الولي _ بالحي 12
_ الشيخ ذايد
 - 46عطرجى  ATTARJIشركة سبق قيدها برقم  9934قيدت فى  2020-03-02برقم ايداع 1615وفى
تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل ذو بيان بالدور الرضي بعقار رقم 249
الكائن في شارع الملك فيصل الجيزه
 - 47عطرجى  ATTARJIشركة سبق قيدها برقم  9934قيدت فى  2020-03-02برقم ايداع
تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 0
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 - 48توت للتنميه الزراعيه شركة سبق قيدها برقم  12579قيدت فى  2020-10-27برقم ايداع 5566
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية موقع ممارسة النشاط  /القطعة الولى
 261تقسيم الجمعية خارج الزمام والحواض  -مسطحها 10ف  1ط  22س  -القطعة الثانية رقم  776خارج
الزمام والحواض ومسطحها  7ط  10 -س .
 - 49وايت ايجل للستثمار العقاري WHITE EAGLE FOR REAL ESTATE INVESTMENT
شركة سبق قيدها برقم  13729قيدت فى  2021-01-06برقم ايداع 118وفى تاريخ  2022-06-08تم
تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة فيل رقم  351حى النرجس  -المنطقة  - 1التجمع الخامس
 - 50المحور للحاق المصريين للعمل بالخارج ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  23604قيدت فى
 2009-09-27برقم ايداع 19433وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقة
رقم  6الدور الول  -العقار رقم  9أ ش الخطيب  -المساحة
 - 51باستاويسى لتقديم الوجبات الجاهزة شركة سبق قيدها برقم  23722قيدت فى  2011-05-30برقم ايداع
9150وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح رقم  5ب  2منطقة  14مارينا
العلمين
 - 52كونتنينتال للتنمية السياحية ش م م شركة سبق قيدها برقم  23948قيدت فى  2009-11-23برقم ايداع
23912وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان  - A4 :مبنى 4
مشروع بوليجون سوديك  -مدينة بفرلى هيلز  -مدينة الشيخ زايد وبذلك تم نقل القيد لستثمار اكتوبر
 - 53ابصار للعمال التخصصية شركة سبق قيدها برقم  2919قيدت فى  2018-11-28برقم ايداع
3592وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مكتب رقم  10ش ابو بكر الصديق
الحى  5مجاورة  1عمارة  200ثانى اكتوبر
 - 54ألترا باور سليوشنز للتوريدات
 ULTRA POWER SOLUTIONSشركة سبق قيدها برقم  13145قيدت فى  2020-12-03برقم
ايداع 6488وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مكتب ( )121ابراج الحرية
سنتر برج ( أ) المحور المركزى
 - 55ايه اس اي ايجيبت للبرمجيات  ASI Egyptشركة سبق قيدها برقم  13151قيدت فى 2020-12-06
برقم ايداع 6493وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  15بالدور السادس
الكائنه  67ش شهاب المهندسين
 - 56بريمير اويل لتصنيع وتكرير الزيوت النباتيه شركة سبق قيدها برقم  14377قيدت فى 2021-02-11
برقم ايداع 1139وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قطعة رقم 214
النوبارية المنطقة الصناعية
 - 57فون بروفيشنال  Phone Professionalشركة سبق قيدها برقم  21685قيدت فى 2022-02-28
برقم ايداع 2081وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة رقم _ 2عمارة 201
_المجاورة _ 2الحي الول_ 6اكتوبر
 - 58كودكس للستثمار العقارى والمقاولت CODEX for Real Estate Investment and
 Contractingشركة سبق قيدها برقم  23861قيدت فى  2021-10-18برقم ايداع 49028وفى تاريخ
 2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعة رقم  - 230شقة رقم  - 3الدور الثالث المحور
المركزى  -الحى السابع  .وذلك يتم نقل القيد الى مكتب استثمار اكتوبر
 - 59جلوبال مالتى للتوريدات  GLOBAL MULTI COMPANY FOR SUPPLIESشركة سبق قيدها
برقم  23880قيدت فى  2020-08-13برقم ايداع 25313وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان  25 -شارع النيل – عزبه البكباشى – تم نقل القيد
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 - 60وايت باى للستثمار و التطوير العقارى White Bayشركة سبق قيدها برقم  23947قيدت فى
 2015-12-13برقم ايداع 35717وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
تعديل العنوان  - A4 :مبنى  4مشروع بوليجون سوديك  -مدينة بفرلى هيلز  -مدينة الشيخ زايد وتم نقل القيد
للستثمار اكتوبر
 - 61ليستا للتجارة العامة والتوزيع LISTA FOR GENERALTRADING AND DISTRIBUTION
شركة سبق قيدها برقم  23963قيدت فى  2020-08-11برقم ايداع 24785وفى تاريخ 2022-06-11
تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان  -مكتب رقم  - 117الدور الول مبنى  - 5Bالقرية الذكية
 طريق مصر اسكندرية  -ك  - 28وبذلك يتم نقل الشركة بمحافظة القاهرة - 62مدار للتجارة والستثمار الصناعى (جرومان)
 )Madar Company For Trade and Industrial Investment )GROMAANشركة سبق قيدها
برقم  1347قيدت فى  2018-07-19برقم ايداع 1568وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة الجيزة الوحدة الصناعية رقم(  ) 3بلوك( أ ) بمجمع العالمية الصناعى – المنطقة الصناعية الثالثة
– قطعة – 132
 - 63ام .اي.ان.ايه جيت جروب للتجارة والتوزيع  M.E.N.A GATE GROUPشركة سبق قيدها برقم
 5544قيدت فى  2019-06-12برقم ايداع 3064وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الجيزة مبنى رقم  63شارع سوريا الدور الثانى  -المهندسين -
 - 64برايم للمنتجات الورقيه  Prime Paper Productsشركة سبق قيدها برقم  11633قيدت فى
 2020-09-06برقم ايداع 4156وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة وحدة
رقم  222مبنى أ 1مجمع مبارك  -المنطقة الصناعية الثالثة 6 -اكتوبر
 - 65احمد يحي عباس و شريكيه شركة سبق قيدها برقم  16232قيدت فى  2021-06-17برقم ايداع
4237وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة موقع ممارسة النشاط الصناعى /
قطعة رقم  49المنطقة الصناعية عرب ابو ساعد  -طريق محطة محولت التبين  -الصف .
 - 66باكت للستثمار والتطوير العقارى ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  23949قيدت فى 2014-12-29
برقم ايداع 31985وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان A4 :
– مبنى  4مشروع بوليجون سوديك – مدينة بفرلى هيلز وبذلك يتم نقل القيد لستثمار اكتوبر
 PHAROS MICROFINANCEشركة سبق قيدها برقم
 - 67فاروس للتمويل متناهي الصغر
 23993قيدت فى  2018-02-04برقم ايداع 5460وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الجيزة نقل المقر الرئيسي للشركه 18 /شارع حسن محمد الرزاز ( -نوال سابقا)  -العجوزة
 - 68الزغبي للتجارة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم  4166قيدت فى  2019-02-26برقم ايداع
1104وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  100شارع عثمان بن عفان -
النزهة -
 - 69الشركة العالمية للمنتجات السمنتية شركة سبق قيدها برقم  10396قيدت فى  2020-06-01برقم ايداع
2289وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة العقار رقم -17خوارج الطريق
البيض -ناحية ناهيا  -كرداسة -
 - 70اكسموف للخدمات العقاريه المتكامله XMOVE FOR INTEGRATED REAL ESTATE
 SERVICESشركة سبق قيدها برقم  12814قيدت فى  2020-11-10برقم ايداع 5930وفى تاريخ
 2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحدة رقم  303/1بالبلوك رقم  – Fالدور الرضى
بمشروع  The courtyardبالمجاورة الولى ــ الحى الثانى عشر ــ
 - 71العالمية ايجيبت للتنمية الزراعية شركة سبق قيدها برقم  14145قيدت فى  2021-02-01برقم ايداع
757وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة برج الشعراء  4شارع الليبينى خلف
فندق سياج-الهرم-
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 - 72شير ماركت  SHARE MARKETشركة سبق قيدها برقم  18767قيدت فى  2021-09-21برقم
ايداع 6851وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  32شارع احمد عرابى -
المهندسين  -الجيزة
 - 73ميني للصناعات الغذائية
 MINI FOR FOOD MANUFACTURINGشركة سبق قيدها برقم  21979قيدت فى
 2022-03-16برقم ايداع 2757وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعة
رقم  9صناعات غذائية تقسيم  124فدان  -بمنطقة أبو رواش الصناعية
 - 74الشركه مترو ماركت للتجاره والتوزيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  24085قيدت فى 2004-07-20
برقم ايداع 5303وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا ش سكة الحديد عزازية
دشنا
 - 75الشركه مترو ماركت للتجاره والتوزيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  24085قيدت فى 2004-07-20
برقم ايداع 5303وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا ش الشنهورية وميدان
سيدان عمر
 - 76الشركه مترو ماركت للتجاره والتوزيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  24085قيدت فى 2004-07-20
برقم ايداع 5303وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ش مجلس المدينة
بجوار لوكاندة سمير اميس
 - 77الشركه مترو ماركت للتجاره والتوزيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  24085قيدت فى 2004-07-20
برقم ايداع 5303وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر رقم  1ش المستشفى
الجديد ورقم  2ش نور اليمان منطقة الفيروز
 - 78ايه بى سى للتسويق العقارى  ABCشركة سبق قيدها برقم  11916قيدت فى  2020-09-21برقم
ايداع 4566وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مبنى رقم  – 63شارع
سوريا –الدور الثانى –المهندسين -الجيزة
 - 79شركه ثرى ام لتعبئه وتغليف المستلزمات الطبيه  three mشركة سبق قيدها برقم  13702قيدت فى
 2021-01-05برقم ايداع 78وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف
قطعه رقم ( )88-2بمنطقه الصناعات المتوسطه بمدينه بنى سويف الجديده -شرق النيل
 - 80نايل يونايتد للحلول التكنولوجية
 NILE UNITED TECHNOLOGY SOLUTIONSشركة سبق قيدها برقم  18104قيدت فى
 2021-08-19برقم ايداع 5796وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقة
تحمل رقم  3بالدور الول علوي بالعقار رقم  37طريق جمال عبد الناصر  -حي الفيروز -الدفاع الوطني مدينة
 6اكتوبر  -الجيزة
 - 81يو كافيه  YOU CAFEشركة سبق قيدها برقم  20592قيدت فى  2021-12-30برقم ايداع
10961وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المحل التجاري رقم  3بمول
ريجينسي بالمحور المركزي قطعه رقم  3المحور المركزي الجنوبي  -الشيخ زايد
 - 82شركة مجموعة الرفاعي للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم  23807قيدت فى 2013-01-16
برقم ايداع 1276وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع القطعة
 256المنطقة الصناعية الثالثة
 - 83شركة مجموعة الرفاعي للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم  23807قيدت فى 2013-01-16
برقم ايداع 1276وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع القطعة رقم
 9المنطقة الصناعية السادسة
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 - 84امارتى للتجاره والستثمار  AMARETTi COMPany For Trade and invesTmenTشركة
سبق قيدها برقم  23809قيدت فى  2017-09-06برقم ايداع 32473وفى تاريخ  2022-06-14تم
تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع بالعنوان  /مول بولريس قطعه رقم  3القطاع الرابع  -مركز
مدينه القاهره الجديده -التجمع الخامس
 - 85امارتى للتجاره والستثمار  AMARETTi COMPany For Trade and invesTmenTشركة
سبق قيدها برقم  23809قيدت فى  2017-09-06برقم ايداع 32473وفى تاريخ  2022-06-14تم
تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع  /قطعه  Aالمركز التجاري و الداري داون تاون قطامية -
الكائن بشارع التسعين  -مركز المدينة  -التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة
 - 86شركه الحديثه للتسويق المباشر  -يونيرو شركة سبق قيدها برقم  23824قيدت فى  2000-08-27برقم
ايداع 4894وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  11فوق الرضي عقار
رقم  21شارع جامعة الدول العربية – المهندسين
 - 87شركه الحديثه للتسويق المباشر  -يونيرو شركة سبق قيدها برقم  23824قيدت فى  2000-08-27برقم
ايداع 4894وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع  /ش محمد فريد
 الحي المتميز  -المجاورة رقم 2أ بمدينة  6أكتوبر - 88شركه الحديثه للتسويق المباشر  -يونيرو شركة سبق قيدها برقم  23824قيدت فى  2000-08-27برقم
ايداع 4894وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع بالعنون /
بالعقار رقم  41ش عبد الحميد عوض شقة  4المنطقة السادسة مدينة نصر
 - 89شركه الحديثه للتسويق المباشر  -يونيرو شركة سبق قيدها برقم  23824قيدت فى  2000-08-27برقم
ايداع 4894وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية غلق الفرع بالعنوان /
بالعقار رقم  341طريق الحرية سيدى جابر
 - 90المصرية لتجارة البن البرازيلي شركة سبق قيدها برقم  4643قيدت فى  2019-03-26برقم ايداع
1783وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة موقع ممارسه النشاط الصناعى "
بالعنوان -:
قطعة أرض رقم ( -)98المنطقة الصناعية الثانية  6-أكتوبر-
 - 91الملئكه لصناعه المنسوجات ش م م شركة سبق قيدها برقم  23843قيدت فى  2004-09-08برقم
ايداع 11391وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح المركز الرئيسى
وموقع ممارسة النشاط الصناعى المشروع القومى للسكان المرحلة الولى جنوب طريق الواحات مدينة هرم
سيتى خلف مدينة النتاج العلمى
 - 92تيبكو للصناعات المتطورة ( Tepco Advanced Industries )T.A.Iشركة سبق قيدها برقم
 23856قيدت فى  2012-02-26برقم ايداع 4265وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الجيزة جزء من القطعة رقم  362امتداد الصناعية الثالثة  -مبنى المصنع دور ارضى وميزانيين بمساحة
1664.4م
 - 93شركه ضمان مخاطر الئتمان شركة سبق قيدها برقم  23876قيدت فى  2005-08-08برقم ايداع
11150وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا الوحدة رقم  3الدور الول بعد
الرضى برج الحاج عبد الحميد فكرى طريق مصر اسوان
 - 94الفجر الجديد لتصنيع الكرتون شركة سبق قيدها برقم  23901قيدت فى  2020-10-06برقم ايداع
35322وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعة رقم  47المنطقة الصناعية
الرابعة – مدينة السادس من أكتوبر – بمجمع بدر الدين الصناعي  -وذلك يتم نقل السجل الى مكتب استثمار
اكتوبر
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 - 95العزيزية للخدمات التعليمية ( زينة ليرن ) شركة سبق قيدها برقم  9402قيدت فى  2020-02-03برقم
ايداع 821وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقة رقم  1الدور الرضى
ش جمعة الجابرى عقار رقم  4من ش السيسى
 - 96نيو طيبة لصناعة الكاوتشوك شركة سبق قيدها برقم  10902قيدت فى  2020-07-19برقم ايداع
3051وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع انتاجى بالعنوان  /القطعة
 72منطقة  75فدان بالكيلو  28.8طريق مصر اسكندرية الصحراوى  -ابو رواش
 - 97الزخرف للعطور شركة سبق قيدها برقم  12063قيدت فى  2020-09-28برقم ايداع 4771وفى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  :محل  - 1عقار  - 658الحى الثانى -
المجاورة الثانية  -مدينة  6اكتوبر -
 ORDERS GATEشركة سبق قيدها برقم  20402قيدت فى 2021-12-19
 - 98اوردرز جيت
برقم ايداع 10568وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة برج  - 12قطعة
رقم  - 6تقسيم  10أ  -مشروع بافريا تاون -القطامية  -البساتين  -القاهرة  -وبذلك تم النقل الى استثمار القاهرة
 - 99العالميه للستثمارات السياحيه و العقاريه ( كليوباترا العقارية ) شركة سبق قيدها برقم  23944قيدت فى
 1999-03-17برقم ايداع 1384وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 36
شارع البطل أحمد عبد العزيز ـ المهندسين ـ قسم الدقي
 - 100هامر للتجاره والمقاولت شركة سبق قيدها برقم  9792قيدت فى  2020-02-24برقم ايداع
1401وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 11شارع سيد معوض  -قسم الهرم
 - 101اكوم للمقاولت والتوريدات العمومية  AKKOMشركة سبق قيدها برقم  14506قيدت فى
 2021-02-17برقم ايداع 1337وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة العقار
رقم  197ب  -ش  26يوليو  -العجوزة -
 - 102فورست لتجارة و توزيع الدوية  FOREST MEDICINES AND DISTRIBUTIONشركة
سبق قيدها برقم  15452قيدت فى  2021-04-19برقم ايداع 2920وفى تاريخ  2022-06-19تم
تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا افتتاح فرع بالعنوان  /شارع المركز الجديد  -بجوار مطعم ابو طارق  -اعلى
مطعم الشيخ  -الدور الثانى علوى .
 - 103البشائر للخدمات الغذائية  AL - BASHAER FOOD SERVICESشركة سبق قيدها برقم
 21127قيدت فى  2022-02-01برقم ايداع 980وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الجيزة محل رقم  2010المنطقة الفاصلة بين السياحية الثالثة والمنطقة العمرانية الولى – منطقة
التوسعات الشمالية – محور جمال عبد الناصر –  6أكتوبر
 - 104محمد الحسينى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  23905قيدت فى  2005-03-09برقم ايداع
1673وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية غلق فرع برج المدينة المنورة
بطنطا
 Grd International General Tradingشركة سبق قيدها
 - 105جى ار دى العالمية للتجارة العامة
برقم  23937قيدت فى  2018-04-19برقم ايداع 18367وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة الجيزة  10ش الجهاد شقة  2و 3الدور الرضى ميدان لبنان
 - 106اسكاي ليميت استوديو  SKY LIMIT STUDIOشركة سبق قيدها برقم  23985قيدت فى
 2013-04-17برقم ايداع 8809وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مكتب
 22الدور الثانى  -مول  3المرحلة الثانية بيفرلى هيلز
 - 107القاهره لنتاج العبوات ( كايرو باك ) شركة سبق قيدها برقم  24021قيدت فى  2010-03-25برقم
ايداع 6531وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة وموقع ممارسة النشاط فى
العنوان  :منطقة التوسعات الشمالية وإمتدادها – مجموعة التنمية الصناعية  -قطعة أرض رقم C3 - 3
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 - 108بارق للستشارات الهندسية
Bareeq For Engineering Consultancy
ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  24033قيدت فى  2022-02-08برقم ايداع 7551وفى تاريخ
 2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان  -شقة  - 1الدور الول  -عمارة - 56
ش سوريا  -المهندسين  -الجيزة  -وبذلك ينقل القيد
 - 109الحلل توب فوود للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم  11193قيدت فى  2020-08-11برقم
ايداع 3484وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقة  1عمارة  86شارع
عبد الفتاح عزام متفرع من شارع البحر العظم  -الجيزة
 - 110ألوها للتجارة اللكترونية شركة سبق قيدها برقم  17035قيدت فى  2021-08-11برقم ايداع
5530وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /العقار
الكائن برقم  41شقة رقم  401الدور الرابع طريق النصر حى الملتقى العربى  -قسم النزهة وبذلك يتم نقل القيد
 - 111أيه أس أيه بي سيستيمز إيجيبت  ASAP SYSTEMSشركة سبق قيدها برقم  18373قيدت فى
 2021-09-01برقم ايداع 6193وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
العقار رقم  1عمارات العبور _ الدور التاسع _ شقة  _ 97صلح سالم _ مصر الجديدة
 - 112شركه الحديثه للتسويق المباشر  -يونيرو شركة سبق قيدها برقم  23824قيدت فى 2000-08-27
برقم ايداع 4894وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  3شارع دمشق -
المهندسين
 - 113جلوبال لتشكيل وتشغيل الحديد شركة سبق قيدها برقم  23957قيدت فى  2016-02-18برقم ايداع
5410وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع بالعنوان  /موقع
ممارسة النشاط  :القطعة رقم (  ) 1بالمنطقة  ( 7أ ) منطقة زيزينيا سابقا – بيراميدز للصناعات الغذائية
والهندسية حاليا –شركة بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية
 - 114جلوبال لتشكيل وتشغيل الحديد شركة سبق قيدها برقم  23957قيدت فى  2016-02-18برقم ايداع
5410وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية غلق الفرع بالعنوان  /القطعة رقم
 / 58د المنطقة الصناعية  A 4و مدينة العاشر من رمضان
 - 115جلوبال لتشكيل وتشغيل الحديد شركة سبق قيدها برقم  23957قيدت فى  2016-02-18برقم ايداع
5410وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية غلق الفرع بالعنوان  /ش البيبس
من الطريق البطئ  -ابو سنه -
 - 116النجاح ناو  Najah Nowشركة سبق قيدها برقم  1988قيدت فى  2018-09-24برقم ايداع
2383وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة العقار رقم  14ب ش المدينة
المنورة مدينة الفردوس قسم ثالث اكتوبر
 - 117بروموتش  PROMOTCHشركة سبق قيدها برقم  7063قيدت فى  2019-09-26برقم ايداع
5139وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة بالعقار رقم – 10شارع
وهران قسم مدينة نصر اول
 - 118ماركتك سوليوشن جروب  MARKETECH SOLUTION GROUPشركة سبق قيدها برقم
 8407قيدت فى  2019-12-09برقم ايداع 6995وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة السكندرية افتتاح فرع بالعنوان  /العقار رقم  43شارع طريق الجيش .
 - 119فايف وان فايف لقامة وتنظيم الحفلت  The Five one Fiveشركة سبق قيدها برقم 13907
قيدت فى  2021-01-18برقم ايداع 388وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة الشقة ( ) rpdp-4بالجناح ( )Dبمشروع ريحانة بلزا – البساتين – محافظة القاهرة.
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 - 120ذا فوود كلتشر  the food cultureشركة سبق قيدها برقم  20329قيدت فى  2021-12-14برقم
ايداع 10442وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح /
مدخل  1الدور الثالث  -اركان  -محور كريزى ووتر  -مدخل زايد 2
 - 121ليبيرتى لتنظيم المؤتمرات وإقامة المعارض (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  23965قيدت فى
 2017-03-21برقم ايداع 10569وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقة
رقم  7بالدور الميزان فى العقار رقم  67ش المدينة المنورة
 - 122انتيتي للتجارة والتوزيع وادارة المحلت التجارية  ENTITYشركة سبق قيدها برقم  653قيدت فى
 2018-05-13برقم ايداع 703وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  1ش
ترعة المريوطية  -كومبرة
 - 123انتيتي للتجارة والتوزيع وادارة المحلت التجارية  ENTITYشركة سبق قيدها برقم  653قيدت فى
 2018-05-13برقم ايداع 703وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  21ش
على عامر امتداد عثمان محرم  -قسم الطالبية  -الهرم  -محل رقم 3
 - 124انتيتي للتجارة والتوزيع وادارة المحلت التجارية  ENTITYشركة سبق قيدها برقم  653قيدت فى
 2018-05-13برقم ايداع 703وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  5ش
الصحة  -عزبة النخل الشرقية  -محل رقم 1
 - 125انتيتي للتجارة والتوزيع وادارة المحلت التجارية  ENTITYشركة سبق قيدها برقم  653قيدت فى
 2018-05-13برقم ايداع 703وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية  1ش
احمد عامر  26 -يوليو  -برج الندلس  -محل رقم 4
 - 126انتيتي للتجارة والتوزيع وادارة المحلت التجارية  ENTITYشركة سبق قيدها برقم  653قيدت فى
 2018-05-13برقم ايداع 703وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  1ش
عمرو بن العاص  -ناصية محمد محمود  -المطبعة  -فيصل
 - 127الصول للستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم  5870قيدت فى  2019-07-08برقم ايداع
3494وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 0
 - 128انجاز لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم  7469قيدت فى  2019-10-20برقم ايداع 5688
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح فرع بالعنوان  /الوحدة رقم rl7
مشروع  the alleyالكائن فى ارض مشروع مراسى  -سيدى عبد الرحمن مدينة العلمين .
 - 129اونلى فريش مارت للتجارة  ONLY FRESH MARTشركة سبق قيدها برقم  8473قيدت فى
 2019-12-11برقم ايداع 7076وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة فرع
دولفين الكائن بنزينه شيل أوت المحور المركزى بعد مول دولفين  6اكتوبر الحى الول  6اكتوبر الجيزة
 - 130محمد طلعت احمد طلعت وشركاه شركة سبق قيدها برقم  9697قيدت فى  2020-02-19برقم ايداع
1272وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 39 - 7ش عباس العقاد
 - 131شاين ميدسين  SHINE MEDICINEشركة سبق قيدها برقم  10090قيدت فى 2020-03-10
برقم ايداع 1818وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مكتب  317مبني ج
– مجمع علي الدين – الحي السادس – ليلة القدر –  6اكتوبر
 - 132داتا فاليو  Data Valueشركة سبق قيدها برقم  10142قيدت فى  2020-03-15برقم ايداع
1881وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة  4بالدور الرضي عمارة
 1190مساكن الضباط زهراء مدينة نصر
تم نقل السجل من استثمار اكتوبر الى استثمار القاهرة
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 - 133ابراهيم احمد ابراهيم عبد الجواد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  11880قيدت فى 2020-09-20
برقم ايداع 4505وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح
 /شقة رقم  2بالدور الول  -عقار  22ش جامعة الدول العربية  -المهندسين
 - 134سيلك مايل ايجيبت
 Silk Mile Egyptشركة سبق قيدها برقم  14007قيدت فى  2021-01-24برقم ايداع 539وفى تاريخ
 2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  193 /ش العروبة  -الدور
الرابع
 - 135كومفورت فودز لدارة و تشغيل المطاعم  comfort foodsشركة سبق قيدها برقم  14746قيدت
فى  2021-03-04برقم ايداع 1722وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
 "88streetالتجارى " الكائن فى منطقة التوسعات الشرقية بمدينة  6اكتوبر
 - 136كومفورت فودز لدارة و تشغيل المطاعم  comfort foodsشركة سبق قيدها برقم  14746قيدت
فى  2021-03-04برقم ايداع 1722وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
المحل رقم ( )32بالدور الرضى برج رقم ( )1بالمشروع المقام على القطعة  49-3بالمحور المركزى – الكائن
بالسادس من أكتوبر .
 - 137كومفورت فودز لدارة و تشغيل المطاعم  comfort foodsشركة سبق قيدها برقم  14746قيدت
فى  2021-03-04برقم ايداع 1722وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
الوحدة التجارية رقم ( )NO:Dالكائنة بالمنطقة السياحية رقم 5أ – القاهرة الجديدة – القاهرة.
 - 138الشبراويشى الزراعية شركة سبق قيدها برقم  19342قيدت فى  2021-10-27برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة منيل شيحة  -مركز ابو النمرس

8815

 - 139دمج كل من شركة النيل للغزل والنسيج الرفيع مندمجة وشركة الغزال للصناعات النسيجية مندمجةوشركة
الغزال للتجارة والصناعة مندمجة فى شركة جيزة للغزل والنسيج دامجه شركة سبق قيدها برقم  24006قيدت
فى  1989-01-15برقم ايداع 443وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
 152ش نادي امبابة الرياضى ش محمد حجازى مدينة التحرير
 - 140دمج كل من شركة النيل للغزل والنسيج الرفيع مندمجة وشركة الغزال للصناعات النسيجية مندمجةوشركة
الغزال للتجارة والصناعة مندمجة فى شركة جيزة للغزل والنسيج دامجه شركة سبق قيدها برقم  24006قيدت
فى  1989-01-15برقم ايداع 443وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
غلق الفرع الكائن  25حاليا  21سابقا ش مصطفى المراغى
 - 141دمج كل من شركة النيل للغزل والنسيج الرفيع مندمجة وشركة الغزال للصناعات النسيجية مندمجةوشركة
الغزال للتجارة والصناعة مندمجة فى شركة جيزة للغزل والنسيج دامجه شركة سبق قيدها برقم  24006قيدت
فى  1989-01-15برقم ايداع 443وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 35
ش راغب تقاطع ش محمود خاطر
 - 142البيلونة للتجارة والتوزيع  BYLONEH FOR TRADING AND DISTRIBUTIONشركة سبق
قيدها برقم  24023قيدت فى  2017-03-16برقم ايداع 9964وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع ترسا الطالبية
 2030BUILDERSشركة سبق قيدها برقم  3280قيدت فى 2018-12-24
 - 143بناه - 2030
برقم ايداع 4080وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  44المحور المركزي
– مول السرايا – دور ارضي منخفض – الشيخ زايد -
مدخل  – 2الجيزة
 - 144الحليم للمقاولت شركة سبق قيدها برقم  7359قيدت فى  2019-10-14برقم ايداع 5533وفى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة بالعقار رقم  294ش ح / 4مج 6 – 2اكتوبر
ثان
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 - 145تو كووم للستشارات
 COOM CONSULTING 2شركة سبق قيدها برقم  18561قيدت فى  2021-09-12برقم ايداع
6538وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحدة رقم (  ) 0221ادارى
عمارة رقم  2الدور الثانى -شقة رقم  - 1قطعة رقم /44/ 2ب بالمنطقة التجارية بالمحور المركزى  -الحى
العاشر  -مدينة  6اكتوبر
 - 146امان للخدمات المالية شركة سبق قيدها برقم  24050قيدت فى  2017-02-15برقم ايداع 5966
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح فرع للشركة جديد بالعنوان -:محل
رقم  7بالدور الرضي بالعقار رقم  2بشارع الناصر صلح الدين من شارع التحرير .
 - 147جي  .جي كايرو لدارة المطاعم ( G.G CAIROش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  24053قيدت
فى  2014-06-04برقم ايداع 13590وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
مطروح اضافة فرع للشركة بالعنوان  :المطعم الكائن فى قرية خليج غزالة ومقرها ك  142طريق إسكندرية
مطروح الدولى – الضبعة – والمسمى بإسم مطعمgigi
 - 148لبنان مصر للمطاعم ش  .ذ  .م  .م شركة سبق قيدها برقم  24054قيدت فى  2010-04-15برقم
ايداع 8037وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح اأاأفتتاح فرع للشركة
مطعم ( دانوس ) بالعنوان قرية لفيستا باى ايست الكائنة – قرية جميمة – قسم الضبعة  -عند الكليو  170طريق
السكندرية – مرسى مطروح الساحلى  -محافظة مرسى مطروح
 - 149لبنان مصر للمطاعم ش  .ذ  .م  .م شركة سبق قيدها برقم  24054قيدت فى  2010-04-15برقم
ايداع 8037وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح أفتتاح فرع للشركة مطعم
( بابون ) بالعنوان قرية لفيستا رأس الحكمة الكائنة – زاوية العوامة – الضبعة  -عند الكليو  82طريق
السكندرية – مرسى مطروح الساحلى  -محافظة مرسى مطروح .
 - 150اندماج شركة مصر لصناعة مواد التغليف  -ايجيراب ش.م.م ( مندمجة ) و شركة ايكوباك لصناعة مواد
التغليف وطباعتها (مندمجة) ش.م.م فى الشركة شركة سبق قيدها برقم  24078قيدت فى 2003-07-16
برقم ايداع 871وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح المركز الرئيسى
وموقع ممارسة النشاط القطعة رقم  154المنطقة الصناعية الثالثة والقطع ارقام 200و 200أ و  202المنطقة
الصناعية الولى
 - 151إتش بى فولر للمواد اللصقة  H.B FULLER ADHESIVES S.A.Eشركة سبق قيدها برقم
 24163قيدت فى  2020-01-15برقم ايداع 2065وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الجيزة غلق الفرع  /قطع الرض رقم ( 149a - 150 - 151 - 152 - 153 - 153a -154- - 149
 - ) 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160بارض مجمع س بى سى  -الصناعى بالتوسعات الشمالية
وامتدادها بالمنطقة الصناعية  6أكتوبر
 - 152إتش بى فولر للمواد اللصقة  H.B FULLER ADHESIVES S.A.Eشركة سبق قيدها برقم
 24163قيدت فى  2020-01-15برقم ايداع 2065وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الجيزة وموقع ممارسة النشاط الصناعى  /قطع الرض رقم ( 149a - 150 - 151 - 152 - - 149
 - ) 153 - 153a -154- 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160بارض مجمع س بى سى  -الصناعى
بالتوسعات الشمالية وامتدادها بالمنطقة الصناعية  6أكتوبر
 - 153البناء الحديث للستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم  24229قيدت فى  2007-09-30برقم ايداع
20221وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  30ش وادى النيل الدور الرابع
المهندسين-
 - 154شركة المستقبل للتنمية الزراعية شركة سبق قيدها برقم  3581قيدت فى  2019-01-15برقم ايداع
290وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة منطقة محور الضبعة الجيزة
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 TEC Lightشركة سبق قيدها برقم  5872قيدت فى  2019-07-08برقم
 - 155تيك ليت
ايداع 3496وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة العقار رقم 351بالمحور
المركزي بالمجاورة الثانيه الحي الثاني
 - 156تريجاس للخدمات البتروليه  Treegas Petroleum Servicesشركة سبق قيدها برقم 11049
قيدت فى  2020-07-28برقم ايداع 3273وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
الجيزة قطعه رقم  77حوض الجنينه البحرى  - 12قرية عبدالصمد  -ناحية المنصوريه  -امبابه –الجيزه
 - 157فاروق سيستمز للتصنيع شركة سبق قيدها برقم  11582قيدت فى  2020-09-02برقم ايداع
4080وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحدة رقم ( )49المقامة على
القطعة رقم ( )31/177والوحدة رقم ( )50المقامة على القطعة ( )32/177بعد الضم – منطقة الصناعات
الصغيرة والمتوسطة – مجمع سي بي سي الصناعي – ضمن القطعة رقم ( )2منطقة التوسعات الشمالية وامتدادها
– مدينه السادس من أكتوبر – الجيزة.
 - 158فاروق سيستمز للتصنيع شركة سبق قيدها برقم  11582قيدت فى  2020-09-03برقم ايداع
4096وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحدة رقم ( )49المقامة على
القطعة رقم ( )31/177والوحدة رقم ( )50المقامة على القطعة ( )32/177بعد الضم – منطقة الصناعات
الصغيرة والمتوسطة – مجمع سي بي سي الصناعي – ضمن القطعة رقم ( )2منطقة التوسعات الشمالية وامتدادها
– مدينه السادس من أكتوبر – الجيزة.
 - 159مصر افريقيا للتوريدات شركة سبق قيدها برقم  19111قيدت فى  2021-10-25برقم ايداع
8766وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع  -شارع الهنداوى مع
طريق مركز اوسيم
 - 160وكيلي للنقل الذكي  wakeely for smart transportationشركة سبق قيدها برقم  19111قيدت
فى  2021-10-12برقم ايداع 7421وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
الوحدة رقم  10/2/2بالعقار رقم  26/2/2ب -مركز اكتوبر التجاري -المحور المركزي  6-اكتوبر
 - 161وكيلي للنقل الذكي  wakeely for smart transportationشركة سبق قيدها برقم  19111قيدت
فى  2021-10-12برقم ايداع 7421وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
اغلق الفرع الكائن فى  :شارع الهنداوى مع طريق مركز شرطة اوسيم  -اوسيم الجيزة
 - 162اكسفورد لدارة المطاعم  oxfordشركة سبق قيدها برقم  20174قيدت فى  2021-12-06برقم
ايداع 20174وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقه رقم  8بالدور الول
بالعقار  51شارع أحمد عرابي ـ العجوزة ـ الجيزة
 - 163ليتشي لداره المطاعم والكافيهات  Lecceشركة سبق قيدها برقم  23691قيدت فى 2022-06-08
برقم ايداع 5621وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مطعم وكافيه  19ش
اليمن ناصيه شارع التعمير الدور الرضي ميدان لبنان المهندسين
 - 164ذا أيل للمراكز التجارية و التطوير  The isleشركة سبق قيدها برقم  24210قيدت فى
 2019-04-30برقم ايداع 19360وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
تعديل العنوان  :وحده رقم (  ) 2C-2مبنى  - B 3مشروع البوليجون بيزنيس بارك  -الكيلو  40طريق القاهرة
السكندرية الصحرواى  -الشيخ زايد وبذلك يتم نقل القيد الى استثمار اكتوبر
 - 165الدلتا لنتاج اللحوم وتربية المواشى ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  2258قيدت فى 2018-10-14
برقم ايداع 2717وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية إضافة الفرع
النتاجي بالعنوان  /النوباريه ك 54طريق السكندريه القاهرة الصحراوي مدخل ابو مسعود .
 - 166ترانز افريكا للتجاره والستثمار  Trans Africa Trading & Investment CO.Ltdشركة سبق
قيدها برقم  3053قيدت فى  2018-12-09برقم ايداع 3771وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة الجيزة عقار رقم  - 12شارع جمعية النسر  -شقة رقم  22الدور الخامس  -المهندسين .
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 - 167عبد الهادي الراعي احمد محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  3743قيدت فى  2019-01-29برقم
ايداع 526وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة (3أ) شارع نادى الترسانه -
ببرجع سفنكس بالمهندسين  -حى العجوزة
 - 168كابيتال برو للدعاية والعلن  Capital Proشركة سبق قيدها برقم  4239قيدت فى 2019-03-04
برقم ايداع 1207وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عقار رقم  3مدخل 2
الدور الول  -شقه  - 6مشروع روضة المهندسين  -الشيخ زايد
 - 169المصرية لعمال الشبابيك شركة سبق قيدها برقم  8791قيدت فى  2019-12-30برقم ايداع
7555وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  67شارع عبد الحميد السويسى -
بولق الدكرور  -الجيزة
 - 170ذا فريك كومباني لدارة وتشغيل المطاعم (تشيكن فيل) The Freak Company )CHICKEN
 )FILAشركة سبق قيدها برقم  8832قيدت فى  2020-01-02برقم ايداع 18وفى تاريخ 2022-06-27
تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقه رقم  6بالعقار رقم  - 27امتداد شارع  26يوليو  -ميدان لبنان -
المهندسين
 - 171برينت هب للدعاية والعلن  PRINT HUBشركة سبق قيدها برقم  13984قيدت فى
 2021-01-21برقم ايداع 514وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ي
 - 172إليجانت لصناعة وتجارة الملبس الجاهزة شركة سبق قيدها برقم  15055قيدت فى 2021-03-25
برقم ايداع 2247وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان /
محل رقم  341/340بادور الول الكائنة بالجراند مول المعادى  250 -ميدان كلية النصر .
 CHEF ABBOUD RESTAURANTشركة سبق قيدها برقم
 - 173مطعم الشيف عبود
 23334قيدت فى  2022-05-22برقم ايداع 4822وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الفيوم الدور الرضى والدور العلوى – الفيوم  -الطريق الدائرى – قبل مدخل قريه زاويه الكرادسه ارض
ملك لمياء السيد عبد الستار – محافظه الفيوم
 CHEF ABBOUD RESTAURANTشركة سبق قيدها برقم
 - 174مطعم الشيف عبود
 23334قيدت فى  2022-05-22برقم ايداع 4822وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الجيزة شارع المنصوريه العمومى – كرداسه – بجوار مدرسه جينس – محافظه الجيزة
 - 175بير  88القاهرة للمطاعم السياحية (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  24117قيدت فى 2015-03-17
برقم ايداع 7513وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحدة رقم  1بالدور
الرضي-مجمع مطاعم خوفو-بمنطقة هضبة الهرامات-خارج زمام نزلة السمان-قسم الهرم –محافظة الجيزة
مطعم
5298

 - 176شركه الشايع مصر شركة سبق قيدها برقم  24120قيدت فى  2006-04-19برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح
افتتاح فرع اتش اند ام(  ) H&Mبالوحدات رقم  Mporium CV38 , CV39 :بمراسي  -سيدى عبدالرحمن -
طريق السكندرية  /مطروح  -الكيلو  125مطروح
5298

 - 177شركه الشايع مصر شركة سبق قيدها برقم  24120قيدت فى  2006-04-19برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
 oثالثا :افتتاح فرع باث افتتاح فرع باث اند بودي وركس  Bath & Body Worksالكائن بالوحدة رقم 44
 Gبالدور الرضي بالمركز التجاري سان ستيفانو مول  -محافظه السكندرية
5298

 - 178شركه الشايع مصر شركة سبق قيدها برقم  24120قيدت فى  2006-04-19برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح فرع ستاربكس  Starbucksبالمبني الداري التجاري  B1بكمبوند ميفيدا التجمع الخامس القاهرة
الجديدة
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5298

 - 179شركه الشايع مصر شركة سبق قيدها برقم  24120قيدت فى  2006-04-19برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح فرع ستاربكس درايف ثرو  Starbucksالكائن بالوحده رقم  GF -10بمول  hyde outبمشروع
هايد بارك الكائن بالقطعة  1بشارع التسعين التجمع الخامس -القاهرة الجديدة  -بمحافظه

 - 180شركه الشايع مصر شركة سبق قيدها برقم  24120قيدت فى  2006-04-19برقم ايداع 5298
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع ستاربكس Starbucks
الكائن بالوحدة رقم  SD 01بالدور الرضي بالمركز التجاري توكانو  -الكائن بشارع يوسف عباس  -مدينه
نصر-
5298

 - 181شركه الشايع مصر شركة سبق قيدها برقم  24120قيدت فى  2006-04-19برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح فرع اتش اند ام(  ) H&Mبالوحدات رقم FG06:بالمبنى  Fالكائن بالمركز التجاري المفتوح مدينتي اوبن
ايرمول الكائن ضمن مشروع مدينتي طريق القاهره السويس  -القاهرة الجديدة
 - 182بروفيشنال كير للتجاره و الخدمات شركة سبق قيدها برقم  24146قيدت فى  2016-10-12برقم
ايداع 31103وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 00
 - 183خط اكسپرشنز  KHAT EXPRESSIONSشركة سبق قيدها برقم  1660قيدت فى
 2018-08-16برقم ايداع 1963وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
مكتب اداري بالدور الرضي  -بالعقار رقم5/شارع الفضل متفرع من شارع طلعت حرب– باب اللوق – وسط
البلد – القاهرة تم نقل السجل من استثمار اكتوبر الى استثمار القاهرة
 - 184بيراميدس جروب التجارية  Pyramids Group Tradingشركة سبق قيدها برقم  3671قيدت فى
 2019-01-22برقم ايداع 425وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية
المصنع المقام على القطعة رقم  7031و جزء من القطعة رقم  7032الصناعية السابعة مدينة السادات
 - 185جمب بيك للتسويق  Jump peak Marketingشركة سبق قيدها برقم  5206قيدت فى
 2019-05-07برقم ايداع 2574وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة العقار
رقم  – A121مشروع كورت يارد زايد – الشيخ زايد – الجيزة
 - 186فلكس مصر لستيراد وتوزيع خامات وماكينات الدعاية والعلن ( فلكس مصر ) شركة سبق قيدها برقم
 5463قيدت فى  2019-05-30برقم ايداع 2941وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن فى  9شارع الهادى من شارع رشيد  -احمد عرابى -المهندسين  -العجوزة -
الجيزة
 - 187شركة عزبة السعادة  THE HAPPINESS RANCHشركة سبق قيدها برقم  9642قيدت فى
 2020-02-17برقم ايداع 1190وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية
افتتاح فرع بالعنوان  /موقع ممارسة النشاط في :مزرعة "ورثة الحاج عبد الحميد بدوي" الكائنة بحوض العريض
القبلي نمرة ( ,)16زمام قرية طحلة
 - 188زاد ايجيبت  ZAD EGYPTشركة سبق قيدها برقم  10426قيدت فى  2021-05-30برقم ايداع
3706وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف
فرع انتاجى بالنشطة ( )2-1الوحدة رقم  – 135المنطقة الصناعية – مجمع بياض العرب –
 - 189زاد ايجيبت  ZAD EGYPTشركة سبق قيدها برقم  10426قيدت فى  2020-06-21برقم ايداع
2513وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم ويكون عنوان ممارسة النشاط
الصناعي رقم ( ) 2-1قطعة رقم  21بالمنطقة الصناعية – الفيوم الجديدة –
 - 190بيرسونال لدارة المنشأت الطبية شركة سبق قيدها برقم  16667قيدت فى  2021-07-13برقم ايداع
4941وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عمارة  80شبرا -روض الفرج
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 - 191بيرسونال لدارة المنشأت الطبية شركة سبق قيدها برقم  16667قيدت فى  2021-07-13برقم ايداع
4941وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  56برج بدر طريق مصر حلوان
الزراعى
 - 192بيرسونال لدارة المنشأت الطبية شركة سبق قيدها برقم  16667قيدت فى  2021-07-13برقم ايداع
4941وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عمارة  44أ ش جسر السويس
 - 193بيرسونال لدارة المنشأت الطبية شركة سبق قيدها برقم  16667قيدت فى  2021-07-13برقم ايداع
4941وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عمارة  302ش السودان سكن
العرائس
 - 194بولد للستثمار العقاري  BOLD For Real Estate Investmentشركة سبق قيدها برقم
 19555قيدت فى  2021-11-07برقم ايداع 9169وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الجيزة الوحدة رقم  - B1بالدور الخامس – بالعقار رقم ( – )3الكائن بمشروع بوليجن شركة سوديك -
الشيخ زايد
 - 195اندماج شركة مصر لصناعة مواد التغليف  -ايجيراب ش.م.م ( مندمجة ) و شركة ايكوباك لصناعة مواد
التغليف وطباعتها (مندمجة) ش.م.م فى الشركة شركة سبق قيدها برقم  24078قيدت فى 2003-07-16
برقم ايداع 871وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الشقق أرقام ( ) 9 , 8
الكائن  162شارع الهرم – محافظة الجيزة
 - 196جيمي ناي للملبس الجاهزة و النسيج (زياد جاب ا حامد مطر وشركاه) شركة سبق قيدها برقم
 24106قيدت فى  1997-08-05برقم ايداع 795وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الجيزة المنطقة الحرة الخاصة للشركة بالمنطقة الحرة الولى
 - 197سكريمب شاك ايجيبت للمطاعم ـ  Skrimp Shackشركة سبق قيدها برقم  24159قيدت فى
 2020-11-26برقم ايداع 44026وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة :
الوحدات ,FBTS101, G089-090الطابق الول ,مول مصر  ,طريق الواحات,
 - 198شركه ايه بيلد ايجيبت للمقاولت ABUILD EGYPTشركة سبق قيدها برقم  24162قيدت فى
 2000-01-27برقم ايداع 460وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 0
 - 199توفير للمواد الغذائية ( كازيون  )kazyon -شركة سبق قيدها برقم  24184قيدت فى 2014-10-29
برقم ايداع 25759وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح فرع بالعنوان /
المحل الكائن بالعقار رقم ( 8تنظيم) – ( 12عوائد) – الكائن بناحية منشية المصرى – حى بحرى
 - 200توفير للمواد الغذائية ( كازيون  )kazyon -شركة سبق قيدها برقم  24184قيدت فى 2014-10-29
برقم ايداع 25759وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس افتتاح فرع
بالعنوان  /المحل الكائن ق  46و 46شارع على رمضان من الباسل – السويس  -حى الربعين – منطقة البراجيل
– شارع على رمضان
 - 201توفير للمواد الغذائية ( كازيون  )kazyon -شركة سبق قيدها برقم  24184قيدت فى 2014-10-29
برقم ايداع 25759وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح فرع
بالعنوان  /المحل الكائن برقم ( – )2والكائن بالعقار رقم ( )21برج الطلئع – الشارع التجارى – الشيخ زايد
 - 202توفير للمواد الغذائية ( كازيون  )kazyon -شركة سبق قيدها برقم  24184قيدت فى 2014-10-29
برقم ايداع 25759وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع
بالعنوان  /المحل الكائن بالطريق العام – حى شلقان
 - 203توفير للمواد الغذائية ( كازيون  )kazyon -شركة سبق قيدها برقم  24184قيدت فى 2014-10-29
برقم ايداع 25759وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اففتاح فرع بالعنوان
 /المحل الكائن برقم ( )33شارع إسماعيل أباظة
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 - 204شركة تيم الدولية للتجارة المحدوده ( Team For Intl Trading L T Dش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها
برقم  24198قيدت فى  2014-08-31برقم ايداع 20561وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع الكائن جراند مول ش  250ميدان كلية النصر
 - 205المصنع الوطنى للبلستيك ش م م شركة سبق قيدها برقم  24241قيدت فى  2008-04-07برقم ايداع
7388وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة القطعة رقم  197امتداد المنطقة
الصناعية السادسة .
 - 206انديامو للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم  1908قيدت فى  2018-09-16برقم ايداع 2276
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  47شارع الحكمة  -اللبينى  -الهرم -
الجيزة
 - 207اى اس سي لخدمات المن و الحراسة و نقل الموال  I.S.Cشركة سبق قيدها برقم  4208قيدت فى
 2019-02-28برقم ايداع 1165وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
عمارة رقم  - 142الدور  13شارع السودان  -المهندسين  -الجيزة
 - 208فيوتشر كورب شركة سبق قيدها برقم  9037قيدت فى  2020-01-15برقم ايداع
 2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 0

315وفى تاريخ

 - 209شركة المجموعة الدولية للتجارة المحدودة ( تجارة )  TEJARAH CORPORATIONشركة سبق
قيدها برقم  10741قيدت فى  2020-07-07برقم ايداع 2795وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقة رقم  – 29بالدور الخامس بالعقار رقم ( )45شارع احمد عرابى -المهندسين
– قسم العجوزة –الجيزة
 - 210تامر احمد ماهر محمود ابو حسين وشريكه شركة سبق قيدها برقم  11192قيدت فى 2020-08-11
برقم ايداع 3483وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  14ب عينات الشباب
– الدور الثاني علوي – الحي السادس مدينة السادس من اكتوبر محافظة الجيزة
 - 211كوزلو لتكنولوجيا المعلومات  Kuzlo for ITشركة سبق قيدها برقم  11267قيدت فى
 2020-08-16برقم ايداع 3594وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
غرفة رقم() c13 (- ) 21ميدان فيكتور عمانويل– جناح السلم اليمن – الدور الول – سموحة – سيدي جابر
– السكندرية تم نقل السجل من استثمار اكتوبر الى استثمار السكندرية
 - 212كونتراست للتوريدات  Contrast For Supplierشركة سبق قيدها برقم  13293قيدت فى
 2020-12-10برقم ايداع 6695وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 0
 - 213سبارك كوربريشن  SPARK CORPORATIONشركة سبق قيدها برقم  23100قيدت فى
 2022-05-08برقم ايداع 4340وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم جرين
ام الثل  -تابعة لقرية المظاطلى  -مركز  -طاميه  -محافظة الفيوم
 - 214الشركه مترو ماركت للتجاره والتوزيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  24085قيدت فى
 2004-07-20برقم ايداع 5303وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 0
 - 215الشركه مترو ماركت للتجاره والتوزيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  24085قيدت فى
 2004-07-20برقم ايداع 5303وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف
0
 - 216الشركه مترو ماركت للتجاره والتوزيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  24085قيدت فى
 2004-07-20برقم ايداع 5303وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 0
 - 217الشركه مترو ماركت للتجاره والتوزيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  24085قيدت فى
 2004-07-20برقم ايداع 5303وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 0
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 - 218الشركه مترو ماركت للتجاره والتوزيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  24085قيدت فى
 2004-07-20برقم ايداع 5303وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 0
 - 219تطوير للمشروعات السياحية شركة سبق قيدها برقم  24157قيدت فى  2010-12-20برقم ايداع
27705وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  337مج  2الحى الثانى
 - 220رحلت دوت كوم  REHLAT . COMشركة سبق قيدها برقم  24196قيدت فى 2016-08-24
برقم ايداع 26467وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 0
 - 221كيرلز( Curlsش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  24214قيدت فى  2016-04-06برقم ايداع
11543وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح محل رقم ( )2بالمرحلة الثانية
بالدور الرضى والكائن بقرية هاسيندا – الساحل الشمالى – مركز العلمين – محافظة مرسى مطروح – طريق
السكندرية
 - 222شركة ميند لدارة وتملك وتجهيز المطاعم السياحية والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية MIND
شركة سبق قيدها برقم  24222قيدت فى  2016-03-10برقم ايداع 8059وفى تاريخ 2022-06-29
تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح 0
 - 223هايبر وان للتجارة شركة سبق قيدها برقم  24226قيدت فى  2008-12-14برقم ايداع 25921
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان  /منطقه مدخل – 2
منطقه بيت الوطن – طريق القاهره السويس الصحراوى
 - 224كيرو سيز للتجارة والمقاولت ش م م شركة سبق قيدها برقم  24230قيدت فى  2009-01-06برقم
ايداع 349وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  3ش الجامعة
 - 225المصنع الوطنى للبلستيك ش م م شركة سبق قيدها برقم  24241قيدت فى  2008-04-07برقم ايداع
7388وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع بالعنوان  /القطعة رقم
 197امتداد المنطقة الصناعية السادسة .
 - 226المصنع الوطنى للبلستيك ش م م شركة سبق قيدها برقم  24241قيدت فى  2008-04-07برقم ايداع
7388وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان  /القطعة رقم
 197امتداد المنطقة الصناعية السادسة .
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النشاط
 - 1يونيمار شيبنج سيرفيس ايجيبت للتوكيلت الملحية  Unimar Shipping Service Egyptشركة
سبق قيدها برقم  5910قيدت فى  2019-07-10برقم ايداع  3539وفى تاريخ  2022-06-01تم
تقديم الخدمات اللوجستية من الشحن والتفريغ للبضائع والتوكيلت
تعديل النشاط ليصبح  -3غرض الشركة هو •
الملحية والتخليص الجمركي - .إدارة وتشغيل السفن واعمال الصيانة المتنقلة لها - .بيع وشراء السفن واستئجار
وتأجير السفن - .الشحن البري الداخلي والخارجي والشحن البحري والجوي .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
 - 2أوبن للتجارة والتوريدات  OPEN FOR TRADING & SUPPLIESشركة سبق قيدها برقم
 13132قيدت فى  2020-12-03برقم ايداع  6466وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح
صيانة اللت الموسيقية -
التوريدات العمومية -
 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -تجارة الملبس
اعداد دورات تدريبية فى مجال تعليم الموسيقى -
تجارة اللت الموسيقية والكسسوارات -
مقاولت عامة ومتكاملة ومتخصصة
الجاهزة بكل انواعها  -تجارة كافة مستلزمات الهواتف المحمولة -
 - 3سولى للنتاج الفنى والتوزيع  Soly Art production&Distributionشركة سبق قيدها برقم 1239
قيدت فى  2018-07-11برقم ايداع  1441وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح  -انتاج
برامج المنوعات و البرامج الترفيهيه و الرياضيه و الثقافيه فيما عدا السياحيه و انتاج المسلسلت و الفلم و كافه
اعمال الدراما  -اعمال التوصيف والتحليل و التصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها -
اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات و انشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها و التدريب
عليها  -انتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  -اقامة و تشغيل مركز لعداد و
تدريب و تنمية الموارد البشرية  -انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها  -اقامة وتشغيل وصيانة
شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات النترنت بعد الحصول
على ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها -القيام بكافة اعمال الدعاية والعلن والطباعة
والمطبوعات الدعائية والتسويق الداخلي والخارجي و انتاج شرائط الفيديو واعلنات الذاعة والتليفزيون وانشاء
وتأجير العلنات المضيئة والمتحركة و جميع مستلزمات الدعاية والعلن والحملت الدعائية وتصميم المواد
الدعائية وترتيب الحملت العلنية في الصحف و المجلت والسينما والتليفزيون والذاعة والملصقات والتسويق
والقيام بالعمال الخرى المماثلة او المتعلقة بها والعلقات العامة وتنظيم المؤتمرات بشرط الحصول على
التراخيص اللزمة لكل معرض على حده مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة لينشاء هذا التعديل اى حق للشركة فى مزاولة نشاط ال بعد الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمزاولة النشاط اقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافيهات لتقديم جميع انواع
الماكولت والمشروبات الباردة و الساخنة (عد الكحولية ) والتيك اواى وتوريد الماكولت الجاهزة و يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه
بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة
او تشتتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
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 - 4ديموند للمعدات النشائية شركة سبق قيدها برقم  2336قيدت فى  2018-10-18برقم ايداع 2811
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات
العمومية والتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وتجاره وتأجير المعدات واللت النشائيه والمضخات
وسيارات نقل الخرسانه والمواسير والفلنشات وقطع غيارها وجميع لوازمها (عد التأجير التمويلي) .ومركز صيانة
واصلح المعدات النشائية ومضخات وسيارات نقل الخرسانة ومخزن قطع غيار .وتلتزم الشركة باحكام القانون
رقم  120والقانون رقم 121لسنه  1982في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية .وذلك دون
الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
 .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أوالتي
أوتلحقها بها
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها
وذلك طبقا لحكام القانون
 - 5ديموند للمعدات النشائية شركة سبق قيدها برقم  2336قيدت فى  2021-07-14برقم ايداع 4979
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح مركز صيانة واصلح المعدات النشائية ومضخات
وسيارات نقل الخرسانة ومخزن قطع غيار
 - 6ميركوري إكسبرس للشحن  Mercury Expressشركة سبق قيدها برقم  3573قيدت فى
 2019-01-15برقم ايداع  278وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح  -الشحن الدولى
والبرى و البحرى و الجوى للبضائع  -التوكيلت الملحيه  -التصدير  -التجارة العامه و التوزيع فيما هو
مسموح به قانونا  -التوريدات العموميه
 2054وفى

 - 7يونيتد جروب للحراسة شركة سبق قيدها برقم  1730قيدت فى  2018-08-29برقم ايداع
تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تقديم خدمات الحراسة للمنشأت من الداخل فقط .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة
او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاط

 - 8اندماج الشركة العالمية للثروة الحيوانية الى شركة الهلى للتنمية الصناعية شركة سبق قيدها برقم 23636
قيدت فى  2020-12-22برقم ايداع  49305وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح غرض
الشركة  :أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة
الهيكلة الفنية والدارية للمصانع  .التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية ,أو استكمال التنمية ,أو تسويق ,أو
إدارة المناطق الصناعية ,ويشمل ذلك ما يأتي .1 :إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.2 .
إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات .3 .إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية
الخارجية للمنطقة الصناعية .4 .التسويق والترويج لراضي المنطقة الصناعية لجذب رواد الموال والمشروعات
الصناعية للمناطق الصناعية .5 .إنشاء مناطق مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات .6 .إدارة
المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشأت بداخلها .النتاج الحيواني والدجنى ومنه .1 :تربية جميع أنواع
الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت ,أو التفريخ ,أو إنتاج البيض ,أو التسمين ,أو اللحوم .2 .الهندسة
الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية .3 .الستثمار في مجال مشروعات المن الغذائي الخاصة بإنتاج البيض
وتربية وتسمين الماشية بغرض إنتاج اللحوم واللبان والصناعات المتعلقة بها من البان ومخالفات واعلف وغيرها
فضل عن قيام الشركة بتسويق إنتاجها بالداخل والخارج وكذا القيام باستيراد كافة ما يلزم تلك المشروعات من
مستلزمات إنتاج وما يتعلق به من أصول رأسمالية ومعدات وخلفه على أن يكون الغرض من الشركة في المرحلة
الولي متضمنا إقامة .1 :وحدة تصنيع اللبان .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية,
بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
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 - 9العلياء للمقاولت شركة سبق قيدها برقم  23662قيدت فى  2021-02-23برقم ايداع  9011وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة .
تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية (المناطق العمرانية(المناطق الصناعية و المجتمعات العمرانية والمناطق
النائية والمناطق خارج الوادي القديم ) .الستثمار العقاري بالمدن و المجتمعات العمرانية الجديدة و المناطق النائية
خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة
 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة  . 2008مع مراعاة احكام والقوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن
تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى
مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
 - 10رنزو للتكنولوجي  Renzo Technologyشركة سبق قيدها برقم  3092قيدت فى 2018-12-11
برقم ايداع  3821وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح اضاف التسويق العقارى
 - 11ايلند للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم  7375قيدت فى  2019-10-14برقم ايداع 5559
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح -1اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية
 -2التصدير مع اللتزام بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار وفي حالة عدم
اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  , 2017وكذا
لتتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة
ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على
تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون
 - 12ندرة للستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم  8038قيدت فى  2019-11-20برقم ايداع 6487
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو انشطة داخل قانون  72انشاء او اداره
او تشغيل المدارس ( فيما عدا المدارس الدوليه ) الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة
والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس
الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008اقامة وتشغيل المراكز
التجارية وسلسل المداد داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء
فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعة ما ورد بقرار اکتوبر [ 12:31 6/6م]  :رئيس الوزراء رقم  350لسنة
2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة  2008اقامة وتشغيل الفنادق ( الثابتة )
والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدميه او
ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  ,واستكمال المنشأت الخاصة بها والتوسع فيها  ,علي ال يقل مستوي
الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقري السياحية عن ثلثة نجوم  ,وأل يزيد اجمالي مساحة الوحدات
المبيعة منها علي نصف اجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع  .ه تخطيط واقامة وتنمية المناطق
العمرانية ( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق خارج الوادي القديم انشطة خارج قانون • 72
اقامة وانشاء المؤتمرات والمعارض بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حدي • .
المقاولت العامة • التطوير العقاري
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 - 13جيت سولر لتجميع وتركيب الواح الطاقة الشمسية ولوازمها شركة سبق قيدها برقم  10182قيدت فى
 2020-03-16برقم ايداع  1936وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح •اقامه وتشغيل
مصنع لتصنيع وتجميع وتركيب الواح الطاقه الشمسية ولوازمها• .صيانه الواح الطاقه الشمسية• .الستيراد
والتصدير علي ان تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  121لسنه  1982بشان القييد في سجل المستوردين استخراج
كافه التراخيص اللزمه لذلك• .التوريدات العمومية• .إقامة وتشغيل مراكز لعداد وتدريب وتنمية الموارد
البشرية  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمه
لممارية هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا و لحكام القانون
 - 14امان جروب للتنمية المستدامة شركة سبق قيدها برقم  12740قيدت فى  2020-11-04برقم ايداع
 5810وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح -صيانة المعدات الثقيلة والسيارات  -نشاط نقل
وتوصيل ركاب وليتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب او البضائع ( داخلى  -الدولى ) والمهمات وخدمات النقل
داخل القطر المصرى او خارجة ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من
جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى  -اقامة وتشغيل مصنع ملبس لتصنيع قميص  -بنطلون  -جاكيت
 - 15شركه النخيل للستثمارات الفندقيه شركة سبق قيدها برقم  23602قيدت فى  2005-08-24برقم ايداع
 12027وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح  :انشاء وتملك واستغلل وادارة قرية سياحية
بمستوي خمس نجوم باسم صن رايز وايت هيلز وكافة النشطة المكملة والمترتبطة بما ذكر .مع مراعاه احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او
التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
 - 16نانوتيك الدولية للصناعة والتجارة ش م م شركة سبق قيدها برقم  23632قيدت فى  2008-08-19برقم
حذف غرض  :ـ ـــ ( إقامة
ايداع  18182وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح
وتشغيل مصنع لتجميع وإنتاج أجهزة القياس والضبط وبعض مكونات الكمبيوتر واللت الحاسبة ) ــــ التوكيلت
التجارية ـــ إضافة أغراض  :ـ حق إستغلل العلمات التجارية ــ إقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة وإصلح
معدات ونظم البناء والصيانة المتنقلة لها ـــ المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة ــــ تأجير المعدات والدوات
( فيما عدا التأجير التمويلى ) عمل الدراسات وتطوير نظم التنفيذ ــــ تقديم الستشارات الهندسية ( فيما عدا
الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم ) مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو
تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال" شبيه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق
غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا"
لحكام القانون ولئحته التنفيذية 0
 - 17اكويتى القابضة للستثمار  EKUITY HOLDINGش م م شركة سبق قيدها برقم  1257قيدت فى
 2018-07-12برقم ايداع  1461وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح  -تأسيس أو
المساهمة أو المشاركة في الصناديق المحلية والعالمية والجتماعية الخاصة بالتنمية في جمهورية مصر العربية- .
تأسيس شركة أو شركات فرعية في مجال الستثمار والقيام بالمشروعات الستثمارية أو المساهمة في شركات
تزاول نشاطها في مجالت النتاج أو التصنيع أو التجارة وكذلك تقديم المشورة الفنية في مجالت الستثمار والقيام
بجميع الخدمات الخاصة بذلك .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما
يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه
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 - 18الربيع للندسكيب شركة سبق قيدها برقم  8848قيدت فى  2020-01-02برقم ايداع  37وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح القيام باعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين
( اللند سكيب ) وذلك بدون الخلل باحكام اللوائح والقوانين والقرارات السارية ويشترط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات
وغيرها التى تمارس اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما
يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
 - 19وفاق للتجارة شركة سبق قيدها برقم  12334قيدت فى  2020-10-14برقم ايداع  5158وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح التوريدات العمومية وعلي الخص توريد كافة أنواع المسامير وسلك
اللحام ومستلزمات النتاج للمصانع والمن الصناعي وكافة انواع الحديد والكمر الخام  -توريد الجمالونات والهيكل
المعدنية والتنكات وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها
او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
 - 20اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر  -وسيلة شركة سبق قيدها برقم  16576قيدت فى
 2021-07-08برقم ايداع  4795وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تمويل المشروعات
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها 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
 - 21عز مصر للتجارة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم  2449قيدت فى  2018-10-25برقم ايداع
 2954وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح  -حذف نشاط بيع وتوريد الهدايا والبورتريهات
والكسسورات _ .اضافه نشاط انتاج محتوي اللكتروني _ .اضافه نشاط تقديم الستشارات (فيما عدا ما يتعلق
باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس
المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق المايه لنشطه الشركات العامله في مجال الوراق الماليه
المنصوص عليها في الماده  27من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذيه
 - 22محمد الغريب عبد المنعم محمد و شركاه شركة سبق قيدها برقم  4356قيدت فى  2019-03-11برقم
ايداع  1396وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع
وحدات التبريد  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
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 - 23وايت ايجل للستثمار العقاري WHITE EAGLE FOR REAL ESTATE INVESTMENT
شركة سبق قيدها برقم  13729قيدت فى  2021-01-06برقم ايداع  118وفى تاريخ 2022-06-08
تم تعديل النشاط ليصبح انشطة داخل قانون  72لسنة  2017الستثمار العقارى :بالمدن و المجتمعات العمرانية
الجديدة و المناطق النائية و المناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فليزم موافقة الهيئة
مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس جمهورية مصر
العربية رقم  356لسنة  2008اقامة و تشغيل المراكز التجارية و سلسل المداد  :بالمدن و المجتمعات العمرانية
الجديدة و المناطق النائية و المناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فليزم موافقة الهيئة
مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس جمهورية مصر
العربية رقم  356لسنة  2008تجارة الجملة والتجزئة  :بالمدن و المجتمعات العمرانية الجديدة و المناطق النائية و
المناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فليزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار
رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة 2008
استصلح و تجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع  ,استزراع الراضى المستصلحة و
يشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح و الستزراع  ,و ان تستخدم طرق
الرى الحديثة و ليس الرى بطرق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007
و مراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة  2008التصالت و خدمات النترنت انشطة
خارج قانون  72لسنة  2017المقاولت العامة و المتخصصة التسويق اللكترونى عبر النترنت التسويق
العقارى التطوير العقارى ادارة الصيدليات مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة و مركز مالى مستقل للنشطة
الواردة بقانون الستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة
بقانون الستثمار رقم  72لسنة  , 2017مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز
الواردة بذات القانون وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في
شركات اخرى او معها او ان تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون
 - 24مهاراتى مايسكلز للخدمات التعليمية  Maharaty Myskillsشركة سبق قيدها برقم  23622قيدت فى
اداره وتملك
 2017-12-21برقم ايداع  51378وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح •
اعداد
اعداد البحاث والرسائل التعليميه •
واستئجار المدارس والمنشأت التعليميه ومعاهد التعليم الفني •
دراسات الجدوي • تقديم الستشارات ( فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونيه
والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن
الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق
اداره وتملك وايجار
المال ولئحته التنفيذية ) • تشغيل مركز لعداد وتنميه وتدريب وتأهيل الموارد البشرية •
توريد فرش وتجهيز المدارس بكافه انواعها والجامعات والمعاهد الفنيه •
وتشغيل الحضانات والمركز الثقافيه •
توريد وتوزيع الكتب والمستلزمات التعليمية والدوات الكتابية
الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية •
تلتزم الشركه
ومستلزمات الكمبيوتر والمستلزمات الرياضيه واللت والمعدات الرياضيه والثاث المكتبي •
باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال
تاسيس الشركه اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص
الوكاله التجاريه ,ولينشيء •
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .مع مراعاة
أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات
السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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 - 25الجزيرة لمستلزمات الطب  elgezira clinicشركة سبق قيدها برقم  2736قيدت فى 2018-11-14
اقامة وتشغيل المراكز الطبية
برقم ايداع  3335وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح -
المتخصصة بما تشمله من تقديم الخدمات الطبية الشاملة من اجراء التحاليل والشعات وكل مايلزم من علج -
توريد المستلزمات الطبية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120لسنة  1982في شأن تنظيم اعمال الوكالة
والقرارات السارية
التجارية مع مراعاه احكام القوانين واللوائح
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها
في مصر او ف يالخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك وذلك طبقا
لحكام القانون ولئحته التنفيذية
 - 26مدار للتجارة والستثمار الصناعى (جرومان)
 )Madar Company For Trade and Industrial Investment )GROMAANشركة سبق قيدها
برقم  1347قيدت فى  2018-07-19برقم ايداع  1568وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط
ليصبح اصبح غرض الشركة هو  -1 :التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -2 .التوريدات العمومية.
-3تجارة حديد التسليج -4 .تجارة مواد البناء -5 .المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة -6 .اقامة وتشغيل
وادارة المطاعم الثابتة والكافيهات -7 .التوكيلت التجارية -8 .الستيراد والتصدير -9 .اقامة وتشغيل مصنع
لنتاج خلطات المياه ولوازمها .وتلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة
 1982فى شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة
غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبأل يخل بأحكام القوانين
المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء  350لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية
مصر العربية رقم  356لسنة  2008مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى
الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها ذلك طبقا لحكام القانون ولئحته.
 - 27ام .اي.ان.ايه جيت جروب للتجارة والتوزيع  M.E.N.A GATE GROUPشركة سبق قيدها برقم
 5544قيدت فى  2019-06-12برقم ايداع  3064وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح
التوريدات العمومية  oإدارة
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا o
غرض الشركة هو o
المشروعات الطبية من مراكز ومستشفيات من الناحية الدارية فقط مع مراعاة القرار الوزارى رقم  300لسنة
اعداد وتدريب وتأهيل
 2012بشأن شركات الدارة الفندقية وفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها o .
تقديم الستشارات فى المجالت التجارية والصناعية
اعداد الدراسات التسويقية o
وتنمية الموارد البشرية o
والعلمية والمحاسبية والتكنولوجيه والهندسية ( فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة
بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة
فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادى  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ) o
تصميم وانتاج برامج وانظمة الحاسبات اللية وتطبيقاتها
اعادة الهيكلة الدارية للمشروعات والشركات o
وتشغيلها والتدريب عليها وتصميم وتطوير البرمجيات ونظم التشغيل كل هذا فيما يتعلق بالمجال الطبى والصيدلى
التصنيع لدى الغير للدوية البشرية والبيطرية والكيماوية والمستحضرات الطبية
 oاعداد البحاث العلمية o
ومستحضرات التجميل والغذية الخاصة والمستحضرات التشخيصية والمطهرات والمبيدات الحشرية والمنظفات
الصناعية والسمدة العضوية ومنظمات النمو والمخصصات الزراعية واللت الطبية والتعويضية واجهزة
ومستلزمات المعامل  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ؛ وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .وبجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ؛ كما يجوز لها
ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
 STORY TELLERS PRODUCTIONSشركة
 - 28ستورى تلرز برودكشينز
سبق قيدها برقم  11102قيدت فى  2020-08-05برقم ايداع  3339وفى تاريخ  2022-06-12تم
تعديل النشاط ليصبح 0
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 - 29ياسمين عويس عبد العزيز صقير وشريكيها شركة توصية بسيطة .
وسمتها التجارية  /التمساح شركة سبق قيدها برقم  13457قيدت فى  2020-12-20برقم ايداع  6951وفى
تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح  -انشطة داخل قانون الستثمار رقم  72لسنة o :2017
الستثمار العقاري ( بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما
عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
 2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة o )2008
اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل جميع انواع
اقامة وتشغيل مصنع لخراطة الحديد o
جميع انواع البلستيك o
اقامة وتشغيل مصنع لجميع انواع مواد البناء
المعادن  oاقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع الشكال الهندسية o
اقامة
(فيما عدا خام السمنت)  oاقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع الدوات والجهزة الكهربائية o
وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد ( داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة
شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007
تجارة الجملة والتجزئة( داخل المناطق
ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة o ) 2008
النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد
بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة 2008
انشاء
انشاء او ادارة او تشغيل مدارس التعليم الفني o
 o oانشاء او ادارة او تشغيل المدارس o
) o
صناعة
الجامعات  oاستصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع o
تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من انشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية o
وانشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي o .
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث والموبيليا .انشطة خارج قانون72
انشاء محطات تموين السيارات o
التطوير العقاري
لسنة  o 2017اقامة وتشغيل مركز صيانة سيارات o
 - 30خالد جادو وشركاه شركة سبق قيدها برقم  23730قيدت فى  2017-08-02برقم ايداع  27493وفى
تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط تصنيع وتعبئة وتغليف وتجارة وتلوين ادوات مائدة
من الخزف الصينى
 - 31الزغبي للتجارة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم  4166قيدت فى  2019-02-26برقم ايداع
 1104وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تجارة و توزيع و توريد رولمان البلى و السيور و
توريد الفلنشات
التوريدات العمومية - .
قطع غيار المطاحن واللت والمعدات والمستلزمات الزراعية - .
و ووصلت المواسير و لوازمها و المواسير و مستلزمات خطوط التكييف و إطفاء الحريق  .وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها
او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
 - 44فنكشنز  FUNCTIONSشركة سبق قيدها برقم  10684قيدت فى  2020-07-05برقم ايداع
 2723وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح قديم الستشارات ( فيما عدا الستشارات القانونية
والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن
الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق
العمل ولئحته التنفيذية إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية إعادة الهيكلة الدارية
للشركات التسويق بالعمولة إلحاق العمالة المصرية للعمل ( بالداخل
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 - 45الزخرف للعطور شركة سبق قيدها برقم  12063قيدت فى  2020-09-28برقم ايداع  4771وفى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  -:تجارة الجملة و التجزئة للعطارة و المواد
الغذائية بالمدن و المجتمعات العمرانية الجديدة و المناطق النائية و المناطق الخارج الوادي القديم فيما عدا مناطقة
شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و
مراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة  . 2008وذلك دون الخلل بالقوانين و اللوائح و
القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .و يجوز للشكة ان تشترك باي
وجه من الوجه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها
في مصر او في الخارج  ,و يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها و تلحقها بها طبقا لحكام القانون
 - 32ثرى ام كى للستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم  13123قيدت فى  2020-12-03برقم ايداع
 الستثمار 6456وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح انشطه داخل ق  72لسنه 2017
العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقه شبه
جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه  2007ومراعاه
تخطيط واقامه وتنميه المناطق العمرانيه المناطق
قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه - 2008
الصناعيه والمجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء
فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه  2007ومراعاه قرار رئيس
مشروعات السكان الجتماعى ومشروعات السكان الموجهه
جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه - 2008
لمحدودى الدخل  -صناعه تكنولوجيا المعلومات  ,بماتشمله من انشطه صناعيه وتصميم وتطوير اللكترونيات
تصميم وانتاج معدات الحاسبات
ومراكز البيانات وانشطه التعهيد  ,تطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجى- .
اعمال
الليه  -اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها -
انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدرب عليها -
ادخال البيانات على الحاسبات
انتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات -
انتاج وتطوير النظم
بالوسائل اللكترونيه  -اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها -
اقامه وتشغيل
اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -
المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها -
وصيانه شبكات نقل الصوت والصوره والمعلومات المكتوبه وتقديم خدمات القيمه المضافه وخدمات النترنت بعد
انشاء واداره المناطق التكنولوجيه
الحصول على ترخيص من الجهات المعنيه وفقا للقوانين المعمول بها -
انشاء
انشاء واداره مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات -
والحضانات العلميه -
واداره مراكز الستشارات والدراسات المتخصصه فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها انشطه خارج
مقاولت اعمال الديكور والتشطيبات -
المقاولت العامه والمتكامله والمتخصصه -
ق  72لسنه - 2017
التجاره اللكترونيه تلتزم الشركه بافراد حسابات ماليه مستقل للنشطه الوارده بقانون
التوريدات العموميه -
الستثمار وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون
الستثمار رقم  72لسنه  2017وكذا لتتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات
القانون .وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمه
لممارسه هذه النشطه .ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال
شبيهه باعمالها او التى تعاونها على تحقيق غرضهافى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها
او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
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 - 33دريم باور للتوريدات  Dream Powerشركة سبق قيدها برقم  8981قيدت فى  2020-01-12برقم
ايداع  225وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح  :المقاولت العامه التوريدات العموميه
والكهروميكانيكيه ومستلزمات البناء التصدير التجاره العامه والتوزيع اقامه او تشغيل واداره وصيانه محطات
الصرف او الصر ف الصناعى والتنقيه وتوصيلتها انشاء الطرق الحره والسريعه والرئيسيه وادراتها واستغللها
وصيانتها تخطيط واقاامه ووتنميه المناطق العمرانيه ( المناطق الصناعيه والمجتمعات العمرنيه - -والمناطقه
النائيه والمناطق خارج الوادى القديم ) اداره المشروعات الهندسيه استصلح الراضى وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذا النشطه
ويجوزللشركه ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه بأعمالها او التى قد
تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تشتريها او تلحقها
بها وذلك طبقا لحكام القانون
 - 34التحاد العربي للستثمار والتنميه ش م م شركة سبق قيدها برقم  23684قيدت فى  1993-01-25برقم
ايداع  599وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح  – 1الفنادق ويخوت السفارى والموتيلت
والشقق الفندقية والقرى والمخيمات السياحية ويشمل التى  :أ – الفنادق  ,الثابتة والعائمة  ,ويخوت السفارى ,
والموتيلت  ,والشقق والجنحة الفندقية  ,والقرى السياحية  ,والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية
أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية  ,واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها  ,على أل يقل مستوى
الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم  ,وأل يزيد إجمالى مساحة الوحدات
المبيعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع  .ب – المخيمات السياحية على
أل يقل مستواها عن ثلثة نجوم  .ويستثنى من شرط الثلثة النجوم بالبندين (أ) ( ,ب) المشار اليهما المشروعات
السياحية المقامة فى محافظة الوادى الجديد والمناطق الواعدة خارج نطاق الوادى القديمة التى يصدر بتحديدها قرار
من رئيس مجلس الوزراء  .جـ  -مشروعات التنمية السياحية المتكاملة  – 2 .الدارة والتسويق السياحى للفنادق
والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  – 3 .إقامة وتشغيل وادارة المراسى النيلية متكاملة الخدمات اللزمة
لتشغيلها السياحى وتأمينها  ,بشرط الحفاظ على البيئة النهرية من التلوث ومن أخطار الحريق بالمواقع المحددة
والمعتمدة من الجهات المختصة  ,وأل تقل الطاقة الستيعابية لكل منها من عدد ( )24فندقا عائما  – 4 .إقامة
على أن
وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها .
يكون المشروع الموافق عليه من الهيئة بالقرار رقم ( )190/106/02لسنة  1992الصادر بتاريخ 28/1/1992
بغرض اقامة فندق مستوى خمس نجوم والمسمى (بروميناد خليج نعمة) والكائن خليج نعمة – مدينة شرم الشيخ –
محافظة جنوب سيناء  ,باكورة مشروعات الشركة ومملوك لها بالكامل  .والطاقة اليوائية للمشروع تبلغ 425
غرفة وجناح (الجناح يتكون من غرفة وملحقاتها) بالضافة الى  96وحدة سياحية (من غرفة وملحقاتها) تخصص
للبيع مع بقاء الخدمات المكملة كالتى  :عدد ( )4مطاعم  ,ديسكوتيك  ,مرقص  ,عدد ( )3قاعات (أفراح – حفلت
– اجتماعات)  ,حمامات سباحة وغطس  ,مركز لياقة وساونا  ,ملعب تنس واسكواش  ,نادى صحى  ,نادى
للرياضيات البحرية يضم عدد  6لنشات وقوارب ويخوت بخارية  ,حدائق وملعب وملهى للطفال  ,عدد 15
محل لليجار  ,عدد  3مكاتب سياحية  ,عدد  3مكاتب للبنوك ,صالونات للتجميل  ,عيادة طبية  ,مجمع متكامل
لقامة العاملين بالفندق  ,محطة لتحلية المياة  ,محطة لتوليد الكهرباء  ,وحدة معالجة للصرف الصحي بشرط أل
يزيد اجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على  %50من اجمالي المساحات المبنية  .وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .
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 - 35زيدكس الزراعية
 Zedix Agriculturalشركة سبق قيدها برقم  23818قيدت فى  2022-02-17برقم ايداع  9980وفى
تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اسنصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسيه التي تجعلها
قابله للستزراع  .استزراع الراضي المستصلحه  .ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصه
لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثه في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.
تجاره الجمله والتجزئه فيما هو مسموح به قانونا علي الخص تجاره البذوزر وشتلت ثمار الفوكادو وجميع
أنواع شتلت الفواكه والنباتات الستوائيه في المناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده  .نشاط خارج قانون
 72لسنه  2017تسويق وتوريد بذور وشتلت ثمار الفوكادو والنباتات الستوائيه  .مع اللتزام بافراد حسابات
مستقله ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح
والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه .ويجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك بأى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها
على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج  .كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها
بها وذلك طبقا لحكام القانون
 - 36شركه الحديثه للتسويق المباشر  -يونيرو شركة سبق قيدها برقم  23824قيدت فى  2000-08-27برقم
ايداع  4894وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به
قانونا * .البيع والشراء وتصدير البضائع والمنتجات علي اختلف انواعها *تقديم الستشارات(التسويقية-الفنية-
الهندسية) وكل ما سبق فيما عدا ما يتعلق بسوق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والدراسات المتعلقة
بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق لنشطة الشركات العاملة في
مجال الوراق المالية المنصوص عليها في الماده  27من قانون سوق رأس المال ولئحته النفيذية) مع مراعاه
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه ويجوز
للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة
بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
 - 37المصرية لتجارة البن البرازيلي شركة سبق قيدها برقم  4643قيدت فى  2019-03-26برقم ايداع
تجارة وتوزيع البن بجميع أنواعها •
 1783وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح •
اقامة و تشغيل مصنع لتحميص وطحن وتصنيع وتعبئه البن بجميع مشتقاته و ذلك بدون الخلل بأحكام
القوانين و اللوائح و القرارات السارية,و بشرط أستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .و يجوز
للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوة مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبية أو التي تعاونها علي تحقيق
غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها طبقا لحكام القانون.
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 - 38شركة كايرو ميتال للصناعات المتعددة شركة سبق قيدها برقم  23832قيدت فى  2006-03-05برقم
ايداع  2783وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  -:اقامة وتشغيل مصنع
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات واكسسوارات
لطلء ودهان جميع السطح المعدنية والخشبية • .
الستيراد والتصدير
السيارات والجهزة المنزلية  • .اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن • .
تصنيع وتجميع كشافات النارة الخارجية والداخلية ولمبات اللد من المعادن والبلستك
والتوكيلت التجارية • .
تصنيع جميع كشافات النارة الداخلية و الخارجية تعمل
• صناعة و تجميع لمبات الضاء اللد  -فيليمنت •
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وصهر خردة اللومنيوم
بالطاقة الشمسية • صناعة و تجميع الدرجات الهوائية •
اقامة و تشغيل مصنع لنتاج قطاعات
استيراد خردة اللومنيوم •
وتشكيل وتصنيع منتجات من اللومنيوم •
اللومنيوم وأشكال وبروفيلت وألواح اللومنيوم و الكسسوارات و مكملتها و اعادة صهر خردة اللومنيوم و
تصنيع السطمبات تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  20لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة  1982فى شأن
سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية  ,ولينشئ تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد
الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا
الغرض  .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدة مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك بأى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد
تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .
 - 39الملئكه لصناعه المنسوجات ش م م شركة سبق قيدها برقم  23843قيدت فى  2004-09-08برقم
ايداع  11391وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح اقامة و تشغيل مصنع لنتاج و تصنيع
وعلي
المفروشات و المليات و المطرزات و الملبس وتصدير جميع منتجات جمهورية مصر العربيه.
الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى
مستقل لكل نشاط على حدى
 - 40النبولي للتجاره والتوزيع ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  23860قيدت فى  2006-02-13برقم ايداع
 1833وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح كالتى  -1 :التجاره
والتوزيع لجميع منتجات جمهوريه مصر العربيه  -2الستيراد والتصدير  -3المقاولت  -4نقل البضائع التى
تقوم الشركه بتوزيعها ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج ؛كما يجوز لها
ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه
ELECTROPIPE
SYSTEM
 - 41الكتروبايب سيستم للنابيب الكهربائية وملحقاتها
 FOR ELECTRICAL (PIPES AND ACCESSORIES)E.P.Sشركة سبق قيدها برقم 316
قيدت فى  2018-04-08برقم ايداع  328وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح غرض
الشركة هو  :إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع لنتاج جميع
أنواع المواسير البلستيكية إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع السلك الكهربائية إقامة و تشغيل مصنع حقن
لصناعة القكايات و الوصلت البلستيكية إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات الكهرباء و الضاءة اقمة و
تشغيل مصنع لتصنيع اللواح الشمسية و مستلزمات الطاقة المتجددة الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية
تلتزم الشركة باحكام القانون رقم ??? لسه ???? و القانون رقم ??? لسنه  1982في شان سجل المستوردين و تنظيم
اعمال الوكاله التجارية  ,و ل ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل باحكام القوانيين المنظمة لهذا الغرض التجارة العامة
و التوزيع فيما هم مسموح به قانونا التوريدات العمومية مقاولت عامة و متكاملة و متخصصة القيام بالعمال
الكهربائية و الكهروميكانيكية من توريد و تركيب القيام بأعمال الشبكات و نظم المعلومات من توريد و ترکيب
مع مراعاة أحكام القوانيين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وحه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات
السالفة أو تشتريها أو تلحقا بها و ذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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 - 42طارق ايهاب احمد محمد وشريكية شركة سبق قيدها برقم  4185قيدت فى  2019-02-27برقم ايداع
 1128وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح  :انشطة من داخل قانون الستثمار رقم  72لسنة
)1( 2017اقامة وتشغيل مصنع ومحطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية  )2( .أقامة
وتشغيل مصنع مطحن لطحن الدقيق استخراج  )3( . 72تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك
لنتاج السللت أوالتفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم)4( .اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة
بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها  )5( .استصلح و
استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى
استزراع الراضى البور أو الصحراوية ومنها ( -:أ)
استزراع الراضى المستصلحة  .ويشترط فى الحالتين أن تكون الراضى
تجعلها قابلة للستزراع ( .ب)
مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  ,وأن تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطريق
الغمر .ثانيا  :انشطة من خارج قانون الستثمار رقم  72لسنة  )6( 2017توريد اللت و المعدات والمعامل
الخاصة بمصانع العلف والمطاحن وتوريد موازين البيسكول  )7( .توريد اللت والمعدات والخامات الخاصة
بتجهيز الراضى الزراعية وتوريد الشتلت الزراعية بكافة انواعها  .مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالية
ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى
التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017وكذا عدم تمتع النشطة خارج قانون
الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  .ومع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
 - 43هيفى ميتال سكراب للتوريدات والتجارة  HEAVY METAL SCRAPشركة سبق قيدها برقم 8414
قيدت فى  2019-12-09برقم ايداع  7004وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل
غرض الشركة ليصبح  o :التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة المواد الغذائية
التصدير والتوكيلت
المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة o .
 o .التوريدات العمومية o .
تجارة الحديد الخردة والصاج وحديد التسليح والزوي الحديد والعدد والدوات  .تلتزم الشركة
التجارية o .
بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة  1982في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال
الوكالة التجارية  ,ول ينشىء تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
 ORDERS GATEشركة سبق قيدها برقم  20402قيدت فى  2021-12-19برقم
 - 46اوردرز جيت
انشاء
ايداع  10568وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو • :
النقل البري الداخلي للبضائع
وتصميم وتشغيل وادارة المواقع اللكترونية لطلب مأكولت ومشروبات المطاعم• .
وتوصيل الطلبات (ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب او البضائع (الداخلي  /الدولي) والمهمات وخدمات
النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من
التوريدات
إقامة وتشغيل مركز اتصالت (كول سنتر)• .
جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي)• .
خدمات المنازل من صيانة وديكور
إقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة والعناية بالسيارات• .
العمومية• .
تقديم كافة خدمات التوصيل (الديلفري)
وتنظيف المنازل والمحلت التجارية والشركات والمؤسسات• .
للشخاص والمنازل والشركات .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما
يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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 - 47شازلونج لدارة وتشغيل المنشاءات الطبية chasoling for management and operation
 medical facilitiesشركة سبق قيدها برقم  20912قيدت فى  2022-01-19برقم ايداع  560وفى
اقامة وادارة المستشفيات وما تضمنه من أنشطه علجية
تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح -
تجارة المستلزمات الطبيه فيما هو مسموح به قانونيا -
او طبية  -التصدير  -توريدات المستلزمات الطبية -
أداره وتشغيل المطاعم والكافيهات وذلك دون الخلل بأحكام
تقديم خدمات التسويق للمستلزمات الطبية -
القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمه للمارسه هذه النشطة  .ويجوز للشركة
ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالو شبيهة بأعمالها أو التى تعاونها على
تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقوا لحكام
القانون .
 - 48محمد سعيد سعد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  8029قيدت فى  2019-11-20برقم ايداع 6474
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح انشطه داخل قانون  72لسنة * 2017اقامة وتشغيل
المستشفيات المتخصصه او المتكامله او العامه وما تضمه من انشطه داخليه علجيه او طبيه بشرط ان تقدم %10
سنويا بالمجان من عدد السره التى يتم شغلها *الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق
النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء
رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنة  - * 2008اقامة وادارة وتشغيل
المدارس( ماعدا المدارس الدوليه ) * – اقامة وتشغيل المراكز التجاريه وسلسل المداد بالمدن والمجتمعات
العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه
مسبقا مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم 356
لسنة  2008انشطه خارج قانون  72لسنة  * 2017المقاولت العامه مع اللتزام بافراد حسابات مستقله
ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى
التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017مع عدم تمتع النشطه خارج قانون
الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون *مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه
وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها
 - 49اليجون  Alejonشركة سبق قيدها برقم  13521قيدت فى  2020-12-23برقم ايداع  7063وفى
تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /استيراد وتجارة المعدات واللت الطبية -
استيراد وتجارة مواد الخام والمستلزمات الطبية .
 - 50كويست للستشارات والدراسات شركة سبق قيدها برقم  14415قيدت فى  2021-02-14برقم ايداع
 1184وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تقديم الستشارات و الدراسات المالية و الدارية
و التسويقية و الشرائية و في مجال إدارة العمال فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات
المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من
قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية إدارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزاري رقم  300لسنة 2012
بشأن شركات الدارة الفندقية و شروط و إجراءات الترخيص بها الشراف علي تنفيذ المشروعات المقاولت
العامة الستثمار العقاري التسويق العقاري وذلك بدون الخلل بأحكام و اللوائح و القرارات السارية وشروط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما
يجوز لها أن تدمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

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

Page 139 of 236

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 51الو برو للتجارة والصناعة  alu pro for trade and industryشركة سبق قيدها برقم 21688
قيدت فى  2022-02-28برقم ايداع  2085وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح التوريدات
العمومية -القيام باعمال التصميمات الهندسية وتنفيذ اعمال المقاولت ومايلحق بذلك من اعمال التصنيع والترميم
والصيانة لللومنيوم تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى
حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة
 2017وكذا لتتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز بذات القانون وذلك دون الخلل باحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان
تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق
غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها ذلك طبقا لحكام القانون
 Grd International General Tradingشركة سبق قيدها
 - 52جى ار دى العالمية للتجارة العامة
برقم  23937قيدت فى  2018-04-19برقم ايداع  18367وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط
ليصبح التجاره العامه و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا تجاره الحاسب الللى وجميع مستلزماته الستيراد
والتصدير والتوكيلت التجاريه تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه
 1982فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تاسيس الشركه اى حق فى مزاوله
غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل باحكام
القوانين المنظمه لهذا الغرض الستثمار العقارى المقاولت العامه الصيانه المتنقله للجهزه اللكترونيه مع
مراعاه ما ورد بقرار وزاره الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه  2003اقامه وتشغيل واداره صالت اللعاب
الرياضيه (جيم)ونادى صحى اقامه وتشغيل واداره المطاعم والكافتريات الثابته لتقديم جميع انواع المشروبات (عدا
الكحوليه)وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك واى مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط
استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشط  .ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه اوتشترك باى وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر
او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
ولئحته التنفيذيه
 Grd International General Tradingشركة سبق قيدها
 - 53جى ار دى العالمية للتجارة العامة
برقم  23937قيدت فى  2018-04-19برقم ايداع  18367وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط
ليصبح التجاره العامه و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا تجاره الحاسب الللى وجميع مستلزماته الستيراد
والتصدير والتوكيلت التجاريه تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه
 1982فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تاسيس الشركه اى حق فى مزاوله
غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل باحكام
القوانين المنظمه لهذا الغرض الستثمار العقارى المقاولت العامه الصيانه المتنقله للجهزه اللكترونيه مع
مراعاه ما ورد بقرار وزاره الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه  2003اقامه وتشغيل واداره صالت اللعاب
الرياضيه (جيم)ونادى صحى اقامه وتشغيل واداره المطاعم والكافتريات الثابته لتقديم جميع انواع المشروبات (عدا
الكحوليه)وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك واى مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط
استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشط  .ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه اوتشترك باى وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر
او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
ولئحته التنفيذيه

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

Page 140 of 236

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 54كيان الكتريك للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم  9522قيدت فى  2020-02-09برقم ايداع
 1013وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح انشطة داخل قانون  72لسنة  : 2017تجارة
الجملة والتجزئة انشطة خارج قانون  72لسنة  : 2017تصنيع لدي الغير تلتزم الشركه بافراد حسابات مالية
ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في
التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  , 2017وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون
الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر
او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
 - 55بابيفا برودكشن هاوس  BABIVA PRODUCTION HOUSEشركة سبق قيدها برقم 16134
قيدت فى  2021-06-13برقم ايداع  4072وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح النتاج
الفنى والتوزيع للفلم السينمائية والتلفزيونية والفيديو والمسرحيات والمسلسلت الذاعية والتلفزيونية وكافة
العمال الفنية من(تصوير  -صوت  -ميكساج  -دوبلج  -مونتاج  -تحميض نيجاتيف  -تصحيح الوان) -
اقامة وتنظيم المهرجانات
تأجير كافة معدات للتصوير والضاءه وبيعها فيما عدا التأجير التمويلى -
توريدات عمومية -
اقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافيهات -
والمؤتمرات والحفلت الفنية والثقافية والغنائية -
تصدير  -تقديم الستشارات الفنية فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات والدراسات
المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة
الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من القانون سوق راس المال ولئحته
التنفيذية  - .تقديم الدورات التدريبية والكورسات فى مختلف مجالت العلم والفنون بكافة اشكالها وانواعها .
وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة  .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج
في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
 - 56ايفاجرو للصناعات الغذائية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  23532قيدت فى  2011-02-27برقم ايداع
 3347وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح •اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع :تصنيع وتعبئة
مكرونة مصنعة من دقيق السيمولينا -تصنيع وتعبئة مكرونة سريعة التحضير بأطعمه ونكهات مختلفة • .المواد
الغذائية سريعة التحضير -عصائر طبيعية بدون سكر-مربى طبيعية بدون سكر-.تجميد وفرز وتعبئة نباتات طبية
وعطرية-.تعبئة وتغليف تمور• .انتاج مخللت متنوعة-.تعبئة وتغليف عسل نحل-.المركزات ومكسبات الطعم
والرائحة-.عصر الزيتون وكافة البذور والنباتات وتعبئة زيوتها- .والتصنيع لدى الغير فى كل ما سبق-.
ووادارة وتشغيل الكافتريات الثابتة والمطاعم الثابتة والكافى شوب داخل وخارج المراكز التجارية والترفيهية •اعداد
وتقديم الوجبات والمشروبات الساخنة والباردة والوجبات الجاهزة للفراد وللشركات وغيرها •ادارة واستغلل
المراكز التجارية والترفيهية وملهى اللعاب الرياضية والمائية وتقديم الخدمات لتلك المنشأت• .التجارة والتوزيع
فى كل ماهو مسموح به قانونا • .الستيراد والتصدير• .التوكيلت التجارية والتوريدات العامة• .التصنيع لدى
الغير • .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة• .مع افراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حدة  • .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى تعاونها على تحقيق غرضها فى
مصر او فى الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون ولئحته التنفيذية .
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 - 57تكترا للمقاولت والتطوير العقارى ش م م شركة سبق قيدها برقم  23960قيدت فى 2000-08-10
مقاولت عمومية وتطوير
برقم ايداع  4475وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح -
مع مراعاة أحكام
القيام بأعمال الوساطة التجارية - .
التجارة العامة والتوكيلت التجارية - .
عقارى -
ويجوز
القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة - .
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة
بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج  .كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة
او تشتريها او تلحقها بها  ,وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
 - 58ماركتك سوليوشن جروب  MARKETECH SOLUTION GROUPشركة سبق قيدها برقم
 8407قيدت فى  2019-12-09برقم ايداع  6995وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح
الخدمات التعلميةو التعليم اللكترونى و مشروعات البحث والتطور العالمى من أجل التنمية و مشروعات
التكنولوجيا الحديثة و إقامة و تشغيل و تدريب مر كز لعداد و تنمية الموارد البشرية فى مجال تعليم و تنظيم و
انشاء وإدارة مركز الستشارات و الدراسات المتخصصة
 - 59فايف وان فايف لقامة وتنظيم الحفلت  The Five one Fiveشركة سبق قيدها برقم  13907قيدت
فى  2021-01-18برقم ايداع  388وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة
هو • :اقامة وتنظيم الحفلت الغنائية والفنية العامة والمهرجانات الغنائية والفنية العامة والمؤتمرات والندوات
العامة والمعارض فيما عدا المعارض السياحية ( بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة) •
انتاج واستغلل وتنفيذ وبيع وتوزيع كافة اشكال المحتوى الفنى من برامج ومسلسلت واعلنات وافلم
تقديم خدمات الدوبلج
الكتابة الدعائية والبداعية للعلنات والبرامج• .
سينمائية • .الدعاية والعلن• .
انشاء وتشغيل وادارة المواقع
والترجمة المقروئة وتسجيل الدوبلج وتدريب المؤديين والخدمات المتعلقة بها• .
التوريدات العمومية • .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا• .
الليكترونية الخاصة بالشركة• .
انتاج وتوزيع واستغلل وتصوير سينمائى وتليفزيونى ومصنفات سمعية وسمعية بصرية على اقراص مدمجة
تقديم خدمات النظافة .تلتزم
التوكيلت التجارية• .
وتسجيل صوتى مصنفات سمعية على اقراص مدمجة• .
الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى
حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة عرضها من الجهات المختصة وبما ل
يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية,
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج.
كما يجوز لها أن تندمج في شركة اخرى أومعها ,او ان تتحول الى شركة من طبيعة اخرى وذلك كله طبقا لحكام
القانون .
 - 60ايماس للمقاولت العامة شركة سبق قيدها برقم  18918قيدت فى  2021-09-29برقم ايداع 7100
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  - :المقاولت العامة والمتخصصة- .
الستثمار العقاري  - .شراء وبيع وتاجير الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او
بيعها بحالتها او بعد اقامه المنشات عليها واقامه المباني والوحدات السكنية والتجارية والدارية والترفيهيه لتمليكها
او تاجيرها او ادارتها او استغللها لحسابها او لحساب الغير مع مرعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350
لسنة  2007ومرعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنه - 2008اقامة القري السياحية والفنادق (
الثابتة ) والموتيلت والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية ( مع
مراعاه القرار الوزاري رقم  300لسنة  2012بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط واجراءات الترخيص بها )
 انشاء المدارس ( فيما عدا الدولية وبما ل يتعدي مرحلة الثانوي )  -انشاء ورصف الطرق  .وذلك دونالخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  .وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
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 - 61ماي تريد للصناعة  May Trade for Industryشركة سبق قيدها برقم  10387قيدت فى
 2020-05-31برقم ايداع  2275وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تصنيع وتعبئة
السمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية السائلة والصلبة والعالقه وتقديم خدمات الدعم الفنى وتسجيل المبيدات
والمخصبات الزراعية للنفس والغير والقيام باعمال الفحص الفنى لمواد معالجة المعادن ودهان السيارات وقياس
نسبة الفسفات
 - 62احمد عرابي فهيم عرابي وشركاه شركة سبق قيدها برقم  14633قيدت فى  2021-02-25برقم ايداع
 1548وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :انشطة داخل ق  72لسنة
)1استصلح واستزراع الراضي البوراو الصحرواية ,ومنها. :استصلح وتجهيز الراضي
-:2017
بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستسزراع  .استزراع الراضي المستصلحة ويشترط في الحالتين ان
تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس
الري بطريق الغمر  )2النتاج الحيواني والداجني والسمكي ومنه :تربية جميع انواع الحيوانات ,سواء كان ذلك
لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج
السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم تربية الخيول المزراع السمكية الهندسة الوراثية في
المجالت النباتية والحيوانية الستثمار العقاري تجارة الجملة والتجزئة للسمده والمبيدات اقامة وتشغيل مصنع
لتعبئة وتصنيع السمدة والكيماويات انشطة خارج ق  72لسنة  : 2017التوريدات العمومية التصدير تقديم
الستشارات في مجال الزراعة ( فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية
والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواز وكذا الستشارات المالية عن
الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق
راس المال ولئحته التنفيذية تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون
الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون
الستثمار رقم  72لسنة  2017وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات
القانون ومع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول ع كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها
 - 63الشبراويشى الزراعية شركة سبق قيدها برقم  19342قيدت فى  2021-10-27برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح 0

8815

 - 64تايم للتطوير العقاري  Time For Developmentشركة سبق قيدها برقم  20839قيدت فى
 2022-01-16برقم ايداع  435وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح التطوير العقاري •
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  -واستزراع الراضي المستصلحة-
ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح ولستزراع  ,وان تستخدم طرق
الري الحديثة وليس الري بطريقة الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007
اعداد دراسات الجدوى للمشروعات
ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة • 2008
المقاولت العامة • التسويق العقاري وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
• التوريدات العمومية •
واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط واستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات الخرى التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها اوالتي قد تعاونها علي تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
.
 - 65مينتور زون كوورك إسبيس  me ntor zone coworking spaceشركة سبق قيدها برقم 2213
قيدت فى  2018-10-10برقم ايداع  2658وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اقامة
وتشغيل مركز لعداد وتنمية و تدريب الموارد البشرية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها
فى مصر أو فى الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون ولئحته التنفيذية  .المادة  11بعد التعديل
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 - 66شركة الخليج للتطوير العقارى ش م م شركة سبق قيدها برقم  24057قيدت فى  2007-06-25برقم
الستثمار العقاري و تقسيم و بيع
ايداع  12412وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح •
نشاط توزيع و بيع الطاقة
الراضي و ادارة المشروعات النشائية و المقاولت و التجارة العامة و التصدير •
الكهربية .مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة  .و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها 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 ولئحته التنفيذية
 - 67اندماج شركة مصر لصناعة مواد التغليف  -ايجيراب ش.م.م ( مندمجة ) و شركة ايكوباك لصناعة مواد
التغليف وطباعتها (مندمجة) ش.م.م فى الشركة شركة سبق قيدها برقم  24078قيدت فى 2003-07-16
برقم ايداع  871وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح إقامة وتشغيل مصنع لنتاج وتصنيع
أفلم مواد التعبئة والتغليف على هيئة رولت محورية الشد المصنعة من البولي بروبلين بأنواعه المختلفة ( شفاف
ممعدن – أبيض ) وكذلك مباشرة كل ما يتصل بهذا الغرض ويكون للشركة الحق في الستيراد والتصدير
والوكالت التجارية التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها والتي تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج.
 - 68بستكس ( BESTEXش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  24086قيدت فى  2017-02-08برقم ايداع
 4879وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو -:التصدير والتوكيلت
المقاولت العامة  -التوريدات العمومية -
التجارية  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة.
ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق
الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر  .تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة 1982
ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها البعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من
الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية ,وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبية بأعمالها أو التي قد تعاونها
علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
 - 69بستكس ( BESTEXش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  24086قيدت فى  2017-02-08برقم ايداع
 4879وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو -:التصدير والتوكيلت
المقاولت العامة  -التوريدات العمومية -
التجارية  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة.
ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق
الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر  .تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة 1982
ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها البعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من
الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية ,وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبية بأعمالها أو التي قد تعاونها
علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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 - 70سيتيو في اى بى لدارة وتشغيل المطاعم
 Sitio Vip For Restaurants Mangements And Operationsشركة سبق قيدها برقم 24098
قيدت فى  2021-11-16برقم ايداع  54963وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح غرض
التجارة العامة
إدارة وحدات الطعام المتنقلة -
الشركة هو - :إدارة وتشغيل المطاعم والكافيات الثابتة -
إقامة الحفلت والغناء
التوكيلت التجارية -
التوريدات العمومية -
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -
واليفنتات والحفلت الموسيقية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982في شأن سجل المستوردين
وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي
التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيها بأعمالها
او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في خارج مصر .كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
 - 71ذا جرين اويسز للتجارة والمقاولت  The green Oasis For trade and contractingشركة سبق
قيدها برقم  1944قيدت فى  2018-09-18برقم ايداع  2329وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل
النشاط ليصبح حذف استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  -واستزراع
الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع
وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر ,الستثمار العقاري ,إقامة أو تشغيل
وإدارة و صيانة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ,إقامة أو تشغيل وإدارة و
صيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها ,إقامة أو تشغيل وإدارة و صيانة
محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضي المخصصة للستصلح والستزراع ,إضافة
التوريدات العمومية
 - 72جوكوزمو لخدمات ريادة دعم العمال  Gocozmo Business Support Servicesشركة سبق
قيدها برقم  5308قيدت فى  2019-05-16برقم ايداع  2723وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل
النشاط ليصبح حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال  .نشاط اخر  :ادخال البيانات على الحاسبات
وبالوسائل اللكترونية  .2 .انشطه خارج قانون  72لسنه  : 2017اقامة وتشغيل وادارة مراكز التصالت (
الكول سنتر) .نشاط اخر  :الشحن الجوى
 - 73فاروق سيستمز للتصنيع شركة سبق قيدها برقم  11582قيدت فى  2020-09-02برقم ايداع 4080
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وتعبئة مركبات
طبيعية وشبه طبيعية – بدائل للمواد الروماتية – الراتينجات – المستخلصات من الزيوت العطرية والطبية –
المحسنات التي تدخل في تصنيع المواد الغذائية والطبية – جميع منتجات ومستلزمات أدوات التجميل والعناية
بالشعر والبشرة – المستحضرات الطبية – مجففات ومكواة الشعر – جميع منتجات ومستلزمات أدوات التجميل
والعناية بالشعر والبشرة والظافر – والمكياج بكافة أنواعه – المكملت الغذائية – الصبغات بكافة أنواعها
والكسجين الخاص بالصبغات والصابون – ومعطرات الجو ومزيلت العرق بكافة أنواعها وذلك للنفس وللغير
ولدي الغير – وبيع المنتجات النهائية وتصديرها – واستيراد الخامات والمعدات والعبوات والكيماويات والروايح
اللزمة للتصنيع – وتقديم خدمة البحاث والتطوير لمنتجات التجميل  ,وتسجيل المنتجات بوزارة الصحة للغير.
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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 - 74وكيلي للنقل الذكي  wakeely for smart transportationشركة سبق قيدها برقم  19111قيدت
فى  2021-10-12برقم ايداع  7421وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح التجارة العامة
وتأجير السيارات وتشغيلها والشحن ونقل الركاب والتوريدات العمومية وتجارة السيارات وخدمات السيارات
والشحن الدولي والستثمار في مجال السيارات والستيراد والتصدير .تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120
لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة  1982في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية  ,ول ينشئ
تأسيس الشركة أي في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا ويجوز
للشركة ان تشترك بأي وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى تعاونها
على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج او تستريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون
 - 75شركة الصناعات الغذائية ( ستيفان ايجيبت ) ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  24052قيدت فى
 2005-12-07برقم ايداع  16936وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح إقامة وتشغيل
محطتين انتاج محطه لفرز وتدريج وتجهيز وحفظ وتبريد وتجميد وتجفيف وتشميع كافة الفواكه والخضروات
ومحطه تصنيع لب ومستحضرات الفواكه والمركزات والمربيات وصوص الشوكولته والعصائر وتعيئة وتغليف
وخزن كافة منتجات الشركه والشركه القيام بنفس النشاط عملئها .
 - 76معامل جراند للتحاليل الطبية  Grand clinical laboratoriesشركة سبق قيدها برقم  24075قيدت
فى  2017-12-12برقم ايداع  49052وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل
مركز طبى لخدمات التحاليل الطبية وادارة المعامل والعيادات الطبية تحت مسمى عيادات ( نيو جراند )  .تلتزم
الشركه باحكام القانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى
مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها.
 - 77جيزة فاينانس للتجارة  Giza Financeشركة سبق قيدها برقم  24156قيدت فى 2014-09-14
برقم ايداع  21777وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح  -استصلح و تجهيز الراضي
بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة وذلك لكثر من الف فدان و أقل
من عشرين الف فدان  -2.إدارة و تشغيل الفنادق (الثابتة ) و الموتيلت و الشقق و الجنحة الفندقية و القري
السياحية و النشطة المتكاملة أو المرتبطة بها من خدمية و ترفيهية و رياضية و تجارية و ثقافية  3.التجارة العامة
و الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية في كل ما هو مسموح به قانونا-4.اعداد دراسات الجدوي
للمشروعات .تقديم الستشارات القتصادية فيما عداما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية و
الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية
لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق راس المال و
لئحته التنفيذية) كل ما سبق مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة  2007م و مراعاة قرار
رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356لسنة  2008مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و
بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها
في مصر او في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون ولئحته التنفيذي
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 - 78ويست بوليجون للتنمية العقارية  West Polygon Developmentsشركة سبق قيدها برقم 5905
اقامة
قيدت فى  2019-07-10برقم ايداع  3533وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح -
المقاولت العامة والمتخصصة
وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية ( فيما عدا المدارس الدولية ) -
والمتكاملة  -اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات و ذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و
القرارات السارية ,و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  .و يجوز للشركة ان تشترك بأي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها
في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون
 - 79الريحانا للمقاولت العامة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم  7213قيدت فى  2019-10-07برقم ايداع
 5336وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو  :المقاولت العامة
والمتكاملة والمتخصصة  -التوريدات العمومية  -التجارة العامة و ذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و
القرارات السارية ,و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  .و يجوز للشركة ان تشترك بأي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها
في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون
 - 80تكنو فارما للستثمار والتنمية ش م م شركة سبق قيدها برقم  24105قيدت فى  2007-11-27برقم
ايداع  24446وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح 0
 - 81شركة هاي تك ليف HI TECH LIFEشركة سبق قيدها برقم  24158قيدت فى  2012-07-11برقم
ايداع  14599وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  :تجارة وبيع وتوزيع
مستلزمات التجميل والمكملت الغذائية والدوية البشرية والبيطرية واضافات العلف واللقاحات البشرية
التصدير والتوكيلت التجارية- .
والبيطرية والمستلزمات الطبية والعدسات اللصقة والجهزة الطبية- .
تجارة وبيع وتوزيع كل ما هو مسموح به قانونا .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
التصنيع لدى الغير- .
والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها
على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج .كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلقها بها وذلك
طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
 - 82بيراميدس جروب التجارية  Pyramids Group Tradingشركة سبق قيدها برقم  3671قيدت فى
 2019-01-22برقم ايداع  425وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح التصدير –التجارة
العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا –التوريدات العمومية –تسويق السلع والخدمات –ادارة المشروعات –
صناعة وتقطيع وتجهيز الكرتون وصناعة الزجاج وتلوين وزخرفة الزجاج بكافة اشكاله وانواعه للمائده والتحف
المنزلية ايا كان نوعها و صناعة الوبال والبورسلين والزجاج الملون مع مراعاة القرار الوزاري رقم  300لسنة
 2012بشان شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها شراء وبيع وتقسيم الراضي
والعقارات –تاجير الوحدات السكنية والدارية والتجارية وبيعها وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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 - 83زاد ايجيبت  ZAD EGYPTشركة سبق قيدها برقم  10426قيدت فى  2020-06-08برقم ايداع
-1اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة الخل وملح
 2336وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح
الطعام  - 2اقامه وتشغيل مصنع لتعبئة المياه المعدنية  – 3التصدير مع التزام الشركة القيد فى سجل المصدرين
وفقا لحكام القانون رقم  118لسنة  – 4 1975أستصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة
للستزراع  -استزراع الراضي المستصلحة  -5 .ادارة وتشغيل مشاتل نباتات الزينة والنخيل  -6 .اقامة
وتشغيل مصنع لنتاج وتكرير وتعبئة زيوت الطعام والسمن  -7 .اقامه وتشغيل مصنع لصناعه البلستيك وحقن
ونفخ عبوات  . petفيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرار
رئيس جمهورية مصر العربية 356لسنة  . 2008وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية و بشرط استصدار الترخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك بأي وجة من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي
تحقيق غرضها في مصر و الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها ذلك طبقا
لحكام القانون و لئحة التنفيذية
1905

 - 84هوم باى للتسويق العقارى شركة سبق قيدها برقم  4729قيدت فى  2019-04-01برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح -تخطيط واقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع
المرافق والخدمات -تخطيط واقامة المدن العمرانية الجديدة -التسويق العقارى وذلك دون الخلل باحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة
أن تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو
التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
 - 85إلي لخدمات النقل الذكية وتكنولوجيا المعلومات  Illa for transportation and IT servicesشركة
سبق قيدها برقم  4763قيدت فى  2019-04-03برقم ايداع  1947وفى تاريخ  2022-06-29تم
تعديل النشاط ليصبح 0
 - 86شركه كويك كارجو ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  24218قيدت فى  2003-06-29برقم ايداع
 3124وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح 000
 - 87هايبر وان للتجارة شركة سبق قيدها برقم  24226قيدت فى  2008-12-14برقم ايداع
تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح ط

 25921وفى

الكيان القانونى
 - 1سلوانا دايموند جروب للمشروعات الزراعيه( .ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  23565قيدت فى
 2020-09-22برقم ايداع  32491وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح شركة مساهمة
 - 2حازم كامل نور وشركاه شركة سبق قيدها برقم  23927قيدت فى  2006-05-07برقم ايداع 5935
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 3حسام محمد سرى كفافى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  12489قيدت فى  2020-10-21برقم ايداع
 5404وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3137 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-01برقم ايداع  5292الى المتحده للتجزئه
 - 2فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3137 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-01برقم ايداع  5293الى المتحده للتجزئه
 - 3فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3137 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-01برقم ايداع  5286الى المتحده للتجزئه
 - 4فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  20283 ,وتم
اكرم عبد الحفيظ بهي الدين زيتون وشريكته
ايداعه بتاريخ  2021-12-12برقم ايداع  10359الى
 - 5فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23538 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-01برقم ايداع  5282الى ستون تريدرز للستيراد والتصدير ش.ذ.م.م
 - 6فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23540 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-01برقم ايداع  5290الى جيه اند تي ليتنينج للشحن J &T LIGHTNING
 - 7فى تاريج  2022-06-02:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23562 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-02برقم ايداع  5341الى أبو ظبي للتجارة العامة
 - 8فى تاريج  2022-06-02:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23565 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-09-22برقم ايداع  32491الى سلوانا دايموند جروب للمشروعات الزراعيه( .ش.م.م)
 - 9فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  1730 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2018-08-29برقم ايداع  2054الى يونيتد جروب للحراسة
 - 10فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  8909 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-05برقم ايداع  5394الى الشركة المصرية للصيدليات
 - 11فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  8909 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-05برقم ايداع  5393الى الشركة المصرية للصيدليات
 - 12فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  8909 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-05برقم ايداع  5392الى الشركة المصرية للصيدليات
 - 13فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  8909 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-05برقم ايداع  5391الى الشركة المصرية للصيدليات
 - 14فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  8909 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-05برقم ايداع  5390الى الشركة المصرية للصيدليات
 - 15فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  8909 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-05برقم ايداع  5379الى الشركة المصرية للصيدليات
 - 16فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  8909 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-05برقم ايداع  5389الى الشركة المصرية للصيدليات
 - 17فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  8909 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-05برقم ايداع  5386الى الشركة المصرية للصيدليات
 - 18فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  8909 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-05برقم ايداع  5384الى الشركة المصرية للصيدليات
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 - 19فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  8909 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-05برقم ايداع  5385الى الشركة المصرية للصيدليات
 - 20فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  8909 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-05برقم ايداع  5381الى الشركة المصرية للصيدليات
 - 21فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  8909 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-05برقم ايداع  5382الى الشركة المصرية للصيدليات
 - 22فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  8909 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-05برقم ايداع  5380الى الشركة المصرية للصيدليات
 - 23فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  8909 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-05برقم ايداع  5378الى الشركة المصرية للصيدليات
 - 24فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  8909 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-05برقم ايداع  5377الى الشركة المصرية للصيدليات
 - 25فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  8909 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-05برقم ايداع  5383الى الشركة المصرية للصيدليات
 - 26فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  8909 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-05برقم ايداع  5387الى الشركة المصرية للصيدليات
 - 27فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  8909 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-05برقم ايداع  5388الى الشركة المصرية للصيدليات
 - 28فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  21081 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-01-31برقم ايداع  917الى جروث بارتنرز لدارة المشروعات GROWTH
PARTNERS FOR PROjECT MANAGEMENT LLC
 - 29فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23572 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-05برقم ايداع  5364الى اوطوتك انضستري
 - 30فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23636 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-12-22برقم ايداع  49305الى اندماج الشركة العالمية للثروة الحيوانية الى شركة
الهلى للتنمية الصناعية
 - 31فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  7375 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-10-14برقم ايداع  5559الى ايلند للصناعات الغذائية
 - 32فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  19784 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-11-17برقم ايداع  9540الى الماسة الزرقاء لتصنيع قطاعات اللومنيوم
 - 33فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23343 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-06برقم ايداع  5429الى زد كي تيكو شمال افريقيا
 - 34فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23627 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-06برقم ايداع  5509الى أورانج كلوب للستثمار الرياضى Orange club
 - 35فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  8848 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-01-02برقم ايداع  37الى الربيع للندسكيب
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 - 36فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  11165 ,وتم
DIARNA CITY
ايداعه بتاريخ  2020-08-10برقم ايداع  3433الى ديارنا سيتى للمقاولت العامة
Contracting
 - 37فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  12334 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-10-14برقم ايداع  5158الى وفاق للتجارة
 - 38فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23651 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-07برقم ايداع  5553الى ثرى برازرز للصناعات الهندسية والكهربية (ارت لين)
 - 39فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23651 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-07برقم ايداع  5552الى ثرى برازرز للصناعات الهندسية والكهربية (ارت لين)
 - 40فى تاريج  2022-06-08:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23685 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-08برقم ايداع  5610الى بابا للغذية والمشروبات
PAPA
 - 41فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  2736 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2018-11-14برقم ايداع  3335الى الجزيرة لمستلزمات الطب elgezira clinic
 - 42فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  21635 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-02-27برقم ايداع  1975الى اتش تو اتش كونكتH2H CONNECT
 - 43فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23693 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  5627الى محمد احمد محمد خليل بدوى و شركاه
 - 44فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23694 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  5631الى جيوفدان مصر
 - 45فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23698 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  5641الى فاسكو مصر Vasko Egyptلدارة المطاعم والمنشأت
السياحية
 - 46فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23708 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  5668الى فاشون انترناشونال جروب
 - 47فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23708 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  5662الى فاشون انترناشونال جروب
 - 48فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23708 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  5665الى فاشون انترناشونال جروب
 - 49فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23708 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  5671الى فاشون انترناشونال جروب
 - 50فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23708 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  5669الى فاشون انترناشونال جروب
 - 51فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23708 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  5660الى فاشون انترناشونال جروب
 - 52فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23708 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  5666الى فاشون انترناشونال جروب
 - 53فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23708 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  5657الى فاشون انترناشونال جروب
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 - 54فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23708 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  5673الى فاشون انترناشونال جروب
 - 55فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23720 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1989-04-06برقم ايداع  2864الى شركة المهندس الوطنية لصناعة اللحوم بيفى ش.م.م
 - 56فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  1347 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2018-07-19برقم ايداع  1568الى مدار للتجارة والستثمار الصناعى (جرومان)
)Madar Company For Trade and Industrial Investment )GROMAAN
 - 57فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  13457 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-12-20برقم ايداع  6951الى ياسمين عويس عبد العزيز صقير وشريكيها شركة
توصية بسيطة .
وسمتها التجارية  /التمساح
 - 58فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  22422 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  5695الى شركة النيل الهندسية للمشروعات
 - 59فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23242 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  5713الى المصريه لمنتجات اللبان
 - 60فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23242 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  5716الى المصريه لمنتجات اللبان
 - 61فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23743 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  5714الى ذودياك تكستايل ZODIAC TEXTILE
 - 62فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  16081 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-13برقم ايداع  5783الى الهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر  -تمكين
 - 63فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  16081 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-13برقم ايداع  5784الى الهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر  -تمكين
 - 64فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23791 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-13برقم ايداع  5791الى اليكس رافيا لصناعة مستلزمات الطباعة والتغليف ش.م.
م
 - 65فى تاريج  2022-06-15:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  1383 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-15برقم ايداع  5859الى مكانك لحلول و استشارات العمال
 - 66فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  7049 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-09-26برقم ايداع  5110الى وضع الشركة تحت التصفية
 - 67فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  8414 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-12-09برقم ايداع  7004الى هيفى ميتال سكراب للتوريدات والتجارة HEAVY
METAL SCRAP
 - 68فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  8909 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-19برقم ايداع  5971الى الشركه المصريه للصيدليات
 - 69فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  8909 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-19برقم ايداع  5972الى الشركه المصريه للصيدليات
 - 70فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  8909 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-19برقم ايداع  5970الى الشركه المصريه للصيدليات
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 - 71فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  21688 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-02-28برقم ايداع  2085الى الو برو للتجارة والصناعة alu pro for trade and
industry
 - 72فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23927 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2006-05-07برقم ايداع  5935الى حازم كامل نور وشركاه
 - 73فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  9522 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-02-09برقم ايداع  1013الى كيان الكتريك للتجارة والتوزيع
 - 74فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  18455 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-20برقم ايداع  6032الى امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر
 - 75فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23940 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-20برقم ايداع  6026الى آل سليم للتوكيلت التجارية
 - 76فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23960 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2000-08-10برقم ايداع  4475الى تكترا للمقاولت والتطوير العقارى ش م م
 - 77فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3137 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-21برقم ايداع  6049الى المتحده للتجزئه
 - 78فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3137 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-21برقم ايداع  6050الى المتحده للتجزئه
 - 79فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  12489 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-10-21برقم ايداع  5404الى حسام محمد سرى كفافى وشريكه
 - 80فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23972 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-21برقم ايداع  6075الى ترى لونج
 - 81فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23978 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-21برقم ايداع  6085الى الصالحية للتنمية واستصلح الراضى والستثمار
الزراعى
 - 82فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  11185 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-08-11برقم ايداع  3464الى ام اند دبليو للمقاولت والستيراد والتصدير
 - 83فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  24012 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-22برقم ايداع  6139الى سوليمارو للسياحه
 - 84فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  24013 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-22برقم ايداع  6145الى تو ام لصناعة الملبس الجاهزة و المنسوجات 2M
 - 85فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  24038 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-23برقم ايداع  6184الى جروبنا ستور للتجارة وتوريد الملبس الرياضية
 - 86فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  24089 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2007-07-16برقم ايداع  14018الى شركة اكديما انترناشيونال للتجارة (ايه اى تى )
)Acdim lntrnational Tradin&)AIT
 - 87فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  14525 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-02-18برقم ايداع  1359الى لوكن للتجارة العامة لمستحضرات التجميل ومستلزماتها
( . ) LOCKEN
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 - 88فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  19111 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-10-12برقم ايداع  7421الى وكيلي للنقل الذكي wakeely for smart
transportation
 - 89فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  24060 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-26برقم ايداع  6209الى عز العرب ايه ايه للتوكيلت التجارية
 - 90فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  24061 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-26برقم ايداع  6210الى اسيل مصر لتجارة الملبس
 - 91فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  24062 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-26برقم ايداع  6211الى ميت إيجبت للصناعات الهندسية
 - 92فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  24088 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-26برقم ايداع  6255الى أرتيزانا للتجارة والمفروشات
 - 93فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  1154 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-27برقم ايداع  6357الى كاتالست لصيانه زجاج السيارات
 - 94فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  7213 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-10-07برقم ايداع  5336الى الريحانا للمقاولت العامة والتوريدات
 - 95فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  24122 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-27برقم ايداع  6297الى رامكو فارم لتجارة الدوية (ش.م.م)
 - 96فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  24125 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-27برقم ايداع  6306الى جوهرة للمجوهرات
 - 97فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  24125 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-27برقم ايداع  6308الى جوهرة للمجوهرات
 - 98فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  24141 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-27برقم ايداع  6351الى إكسيد للمطاعم و الكافيهات Exceed For
Restaurant and cafes
 - 99فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  24106 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1997-08-05برقم ايداع  795الى جيمي ناي للملبس الجاهزة و النسيج (زياد جاب ا حامد
مطر وشركاه)
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الشخاص
 - 1محمد هشام عباس زعزوع رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23959وتم ايداعه بتاريخ
 1990-11-01برقم ايداع  13036تم التأشير فى تاريخ  1990-11-01بــ  :تعديل الصلحيات الممنوحة
تعديل الصلحيات الممنوحة للجنة
في حالة غياب السيد المهندس /إبراهيم رشدي محلب محمد إبراهيمo .
البقاء على الصلحيات
التوقيع على الشيكات والسحب من حساب الشركة لدي البنوك وفتح الحساباتo .
المنفردة الممنوحة والمؤشر بها بالسجل التجاري للسيد المهندس /خالد عبد ا محمد والسيد المهندس /إبراهيم
رشدي محلب محمد إبراهيم ,كما هي دون تعديل .وعليه تم الموافقة بالجماع على ان تصبح صلحيات التوقيع
كالتالي - :أول - :السيد المهندس /خالد عبد ا محمد عبد ا سلم ,حق التوقيع منفردا علي كافة عقود البيع
والشراء لصول وممتلكات الشركة المنقولة والثابتة والتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية,
والتوقيع علي عقود الوكالة والتوكيلت والغاءها وكذلك التوقيع علي محاضر التصديق النهائية بالشهر العقاري
علي عقود البيع النهائية وعقود المعاوضة ,وكذلك جميع القرارات والمستندات الخاصة بالشركة وتفويضه في فتح
وغلق حسابات الشركة لدي البنوك داخل مصر وخارجها والتوقيع علي الشيكات والسحب النقدي والتحويلت من
حساب الشركة والتوقيع علي كافة المبادلت التجارية .ثانيا - :السيد المهندس /إبراهيم رشدي محلب محمد
إبراهيم ,حق التوقيع منفردا على مستندات فتح وغلق حسابات الشركة لدي البنوك والتوقيع على الشيكات
والتحويلت من حساب الشركة لتحقيق أغراض الشركة وانشطتها ,والتوقيع على عقود المعاوضة وعقود القروض
والرهون والمضاربات والمرابحات والتسهيلت الئتمانية الممنوحة للشركة من البنوك وتفويضه في التوقيع على
عقود الشراء أو الوكالة الصادرة لصالح الشركة بصفتها مشتري أمام الشهر العقاري .ثالثا - :تشكيل لجنة التوقيع
على الشيكات والسحب من حساب الشركة لدي البنوك وفتح الحسابات بموجب توقيعين مجتمعين لكل من-1 - :
السيد /محمد هشام عباس زعزوع (أو من يفوضه) وينوب عنه في التوقيع في حالة عدم وجوده السيد /احمد
السيد /محمد على عز السلم محمد (أو من يفوضه) وينوب عنه في التوقيع
محمد صالح (أو من يفوضه)-2 .
في حالة عدم وجوده السيد /محمد عبد اللطيف سيد فرج (أو من يفوضه) .بموجب اجتماع محضر مجلس الدارة
المنعقد يوم الخميس الموافق  12مايو  2022والمعتمد من الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 24
مايو  .2022منح السيد /اسامه محمد محمد الصغير ,بطاقة رقم قومي ,25601011401536:ذات الصلحيات
الممنوحة للسيد المهندس /إبراهيم رشدي محلب محمد إبراهيم ,كما هي واردة بالسجل التجاري في حالة غيابه
 - 23محمد على عبدالحليم خضير رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  23991وتم ايداعه
بتاريخ  1998-11-09برقم ايداع  90تم التأشير فى تاريخ  1998-11-09بــ  :اعادة تشكيل مجلس
الدارة لمدة ثلث سنوات تبدأ من  11/6/2022و تنتهي في  11/6/2025على النحو التالي :الستاذ/محمد على
عبد الحليم خضير رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الستاذ/حاتم على عبد الحليم خضير نائب رئيس مجلس
الدارة والعضو المنتدب الستاذه/مرفت ممتاز عبد الحافظ ابراهيم عضو مجلس الدارة الستاذ/محمد أنسي عبد
المنعم عضو مجلس الدارة من ذوي الخبرة الستاذ/حسن محمد توفيق مهدي عضو مجلس الدارة من ذوي
الخبرة
 - 24رضا محمد محى الدين احمد فرحات رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23964وتم ايداعه بتاريخ
 1997-02-24برقم ايداع  100تم التأشير فى تاريخ  1998-12-23بــ  :تفويض السيد /احمد ماهر عبد
التواب نجم والسيد /خالد على عزمى الشرقاوى مجتمعين في التوقيع علي عقود بيع السيارات
 - 25نرمين فتحى محروس محمد سليمان مدير المقيد برقم قيد  24223وتم ايداعه بتاريخ
 1998-12-27برقم ايداع  6434تم التأشير فى تاريخ  1998-12-27بــ :
 - 26رنا فتحى محروس محمد سليمان مدير المقيد برقم قيد  24223وتم ايداعه بتاريخ 1998-12-27
برقم ايداع  6434تم التأشير فى تاريخ  1998-12-27بــ :
 - 27باسنت فتحى محروس محمد سليمان مدير المقيد برقم قيد  24223وتم ايداعه بتاريخ
 1998-12-27برقم ايداع  6434تم التأشير فى تاريخ  1998-12-27بــ :
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 - 47مؤمن سعيد حمد الساعدي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23962وتم ايداعه بتاريخ
 2000-10-03برقم ايداع  5477تم التأشير فى تاريخ  2000-10-03بــ  :ممثل عن صندوق التأمين
الخاص لضباط المرور .
 - 48هانى محمد زكى ابو المكارم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23962وتم ايداعه بتاريخ
 2000-10-03برقم ايداع  5477تم التأشير فى تاريخ  2000-10-03بــ  :ممثل عن صندوق التضامن
لضباط الكاديمية .
 - 49طارق مرزوق محمد عبد المغني عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23962وتم ايداعه بتاريخ
 2000-10-03برقم ايداع  5477تم التأشير فى تاريخ  2000-10-03بــ  :ممثل عن صندوق التكافل
لضباط قطاع الحماية المجتمعية .
 - 50اشرف محمد محمد ابراهيم الجندي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23962وتم ايداعه بتاريخ
 2000-10-03برقم ايداع  5477تم التأشير فى تاريخ  2000-10-03بــ  :ممثل عن صندوق الوفاء لضباط
امن القاهرة .
 - 51رجاء الدين بن محمد بن عبد ا كامل عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  23752وتم
ايداعه بتاريخ  2001-04-22برقم ايداع  1919تم التأشير فى تاريخ  2001-04-22بــ :
 - 52هاشم بن على بن هاشم هاشم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23593وتم ايداعه بتاريخ
 1998-05-14برقم ايداع  5458تم التأشير فى تاريخ  2001-08-13بــ :
 - 53علي بن هاشم بن صادق هاشم نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  23593وتم
ايداعه بتاريخ  1998-05-14برقم ايداع  5458تم التأشير فى تاريخ  2001-08-13بــ :
 - 54محمود عبد ا مهدى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23593وتم ايداعه بتاريخ
 1998-05-14برقم ايداع  5458تم التأشير فى تاريخ  2001-08-13بــ  :مد مده مجلس الدارة الحالى
وتجديد تعيينه على النحو التالى :
 - 55احمد محسن محمد عبدالمجيد سلم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23593وتم ايداعه بتاريخ
 1998-05-14برقم ايداع  5458تم التأشير فى تاريخ  2001-08-13بــ :
 - 56راندا بنت على بن هاشم هاشم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23593وتم ايداعه بتاريخ
 1998-05-14برقم ايداع  5458تم التأشير فى تاريخ  2001-08-13بــ :
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 - 2محمودعثمان احمد عثمان رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24022وتم ايداعه بتاريخ
 1993-05-12برقم ايداع  2865تم التأشير فى تاريخ  1993-05-12بــ  :بموجب محضر مجلس الدارة
المنعقد بتاريخ  12/06/2022ومعتمد من الهيئة العامة للستثمار بتاريخ  * 2022 / 6 / 14وذلك فى الغاء
توقيع ثان  -2السيد المحاسب /
توقيعات السادة  -1السيد المحاسب  /سامى محمد ذكى محمد دبوس
البنك
توقيع ثان السابق التعامل بها بالبنوك المصرية التى بيانها -1 -:
طارق عبد المنعم يوسف حافظ
بنك قطر
بنك قطر الوطنى الهلى – فرع جامعة الدول العربية -3
الهلى المصرى – فرع عدى -2
بنك قطر الوطنى الهلى – فرع
الوطنى الهلى – فرع النيل  -4بنك قطر الوطنى الهلى – فرع الجيزة -5
البنك المصرى لتنمية الصادرات مع اقرارنا بان
البنك التجارى الدولى -8
اللفى  -6البنك العربى -7
المعاملت السابقة للتوقيعات الملغاه صحيحة واضافة توقيعات جديدة لنفس البنوك المشار اليها اعله كالتالى -:
السيد المحاسب  /اسلم اسماعيل
توقيع ثان •
• السيد المحاسب  /ياسر الصغير عبد الرحمن محمد
توقيع ثان وبعد المناقشة وافق الحاضرين بالجماع على تعديل التوقيعات السابق
موسى اسماعيل
التعامل بها بالبنوك المصرية واعتماد التوقيعات الجديدة على ان تكون التوقيعات كما يلى  -:توقيع منفرد ? -:
السيد المهندس  /محمود عثمان احمد عثمان توقيعات مزدوجة  -:اى توقيع من المجموعة " أ " مع اى توقيع
السيد المهندس /
" ب " توقيع ثان
" أ " توقيع اول
من المجموعة "ب" -:
ابراهيم عثمان احمد عثمان السيد المحاسب /ياسر الصغير عبد الرحمن محمد السيد المهندس  /احمد عثمان
السيد المحاسب /اسلم اسماعيل موسى اسماعيل السيد المهندس  /عثمان يحيى محمد ابو
احمد عثمان
الغيط بموجب محضر مجلس الدارة المنعقد بتاريخ  12/06/2022ومعتمد من الهيئة العامة للستثمار بتاريخ
 * 2022 / 6 / 14وذلك فى الغاء توقيعات السادة  -1السيد المحاسب  /سامى محمد ذكى محمد دبوس
توقيع ثان السابق التعامل بها بالبنوك
توقيع ثان  -2السيد المحاسب  /طارق عبد المنعم يوسف حافظ
بنك قطر الوطنى الهلى – فرع جامعة
المصرية التى بيانها  -1 -:البنك الهلى المصرى – فرع عدى -2
بنك قطر الوطنى الهلى – فرع الجيزة -5
بنك قطر الوطنى الهلى – فرع النيل -4
الدول العربية -3
البنك المصرى
البنك التجارى الدولى -8
البنك العربى -7
بنك قطر الوطنى الهلى – فرع اللفى -6
لتنمية الصادرات مع اقرارنا بان المعاملت السابقة للتوقيعات الملغاه صحيحة واضافة توقيعات جديدة لنفس
توقيع ثان •
السيد المحاسب  /ياسر الصغير عبد الرحمن محمد
البنوك المشار اليها اعله كالتالى • -:
توقيع ثان وبعد المناقشة وافق الحاضرين
السيد المحاسب  /اسلم اسماعيل موسى اسماعيل
بالجماع على تعديل التوقيعات السابق التعامل بها بالبنوك المصرية واعتماد التوقيعات الجديدة على ان تكون
السيد المهندس  /محمود عثمان احمد عثمان توقيعات مزدوجة  -:اى
التوقيعات كما يلى  -:توقيع منفرد ? -:
"ب
" أ " توقيع اول
توقيع من المجموعة " أ " مع اى توقيع من المجموعة "ب" -:
السيد المهندس  /ابراهيم عثمان احمد عثمان السيد المحاسب /ياسر الصغير عبد
" توقيع ثان
السيد المحاسب /اسلم اسماعيل موسى اسماعيل
الرحمن محمد السيد المهندس  /احمد عثمان احمد عثمان
السيد المهندس  /عثمان يحيى محمد ابو الغيط المصرية واعتماد التوقيعات الجديدة على ان تكون التوقيعات كما
السيد المهندس  /محمود عثمان احمد عثمان توقيعات مزدوجة  -:اى توقيع من
يلى  -:توقيع منفرد ? -:
" ب " توقيع
" أ " توقيع اول
المجموعة " أ " مع اى توقيع من المجموعة "ب" -:
السيد المهندس  /ابراهيم عثمان احمد عثمان السيد المحاسب /ياسر الصغير عبد الرحمن محمد
ثان
السيد المحاسب /اسلم اسماعيل موسى اسماعيل والسيد
السيد المهندس  /احمد عثمان احمد عثمان
المهندس /عثمان يحي محمد ابو الغيط
 - 3هشام يحيى احمد قاسم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24200وتم ايداعه بتاريخ
 1996-02-28برقم ايداع  90تم التأشير فى تاريخ  1996-02-28بــ  :ممثل لشركة الدقهلية للسكر بدل من
الستاذ/ابراهيم اسماعيل مصيلحى
 - 57عمرو محيي الدين خليل رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  24041وتم ايداعه
بتاريخ  2002-07-10برقم ايداع  7607تم التأشير فى تاريخ  2002-07-10بــ  :تجديد مدة مجلس
الدارة الحالي لمدة ثلث سنوات والبقاء علي ذات التشكيل والصلحيات كما هي دون تعديل
 - 58اسامة مصطفى محمد طة ممثل المقيد برقم قيد  24115وتم ايداعه بتاريخ  2003-01-15برقم
ايداع  233تم التأشير فى تاريخ  2003-01-15بــ  :ممثل لحصة شركة المقاولون العرب "عثمان احمد
عثمان وشركاه" بدل من المرحوم السيد محمد السعيد حافظ نيل اعتبارا من 1/1/2022
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 - 4أمينة على محمد جمال الدين عوض عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  24174وتم ايداعه
بتاريخ  1996-06-13برقم ايداع  5630تم التأشير فى تاريخ  1996-06-13بــ  - :وافقت الجمعية
العامة العادية علي تعديل صلحيات التوقيع علي الشيكات لدي البنوك لتصبح كالتالي  :توقيعات فئة (أ) -
رئيس مجلس الدارة  -المهندس /طارق محيي الدين
الستاذ /عبد الحميد محي الدين محمد عمر ناظر
عضو
العضو المنتدب  -الستاذ /خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد
مدكور
عضو مجلس الدارة توقيع فئة (ب) - :
مجلس الدارة  -الستاذ /محمود أحمد عبد الحافظ
المدير العام  -الستاذ /خالد محمد عبد الفتاح عطا ا
المهندس /طارق محمد علي إسماعيل
المدير المالي وتنظم صلحيات التوقيع علي الشيكات كالتالي  -1 :أي معاملت تزيد عن
 2.000.000جنيه (فقط اثنان مليون جنيه ل غير) أو ما يعادلها بالمعاملت الجنبية وبدون حد أقصي يلزم
وجود توقيعين فئة (أ)  -2 .أي معاملت حدها القصى  2.000.000جنيه (فقط اثنان مليون جنيه ل غير) أو
ما يعادلها بالمعاملت الجنبية يلزم وجود توقيعين أحدهما فئة (أ) والخر فئة (ب) -3 .يلزم وفي جميع الحوال
وجود توقعين علي أي معام
 - 5محمود احمد عبدالحافظ عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24174وتم ايداعه بتاريخ
 1996-06-13برقم ايداع  5630تم التأشير فى تاريخ  1996-06-13بــ  :ممثل عن شركة الملتقي العربي
للستثمارات
 - 6مصطفى حسين محمد حسين جمعه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24174وتم ايداعه بتاريخ
 1996-06-13برقم ايداع  5630تم التأشير فى تاريخ  1996-06-13بــ  :ممثل عن شركة مصر العربية
للدواجن
 - 7عاطف رشدى بيكساوى عبدالرحمن عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  24174وتم ايداعه
بتاريخ  1996-06-13برقم ايداع  5630تم التأشير فى تاريخ  1996-06-13بــ :
 - 8عبد الحميد محي الدين محمد عمر ناظر رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24174وتم ايداعه بتاريخ
 1996-06-13برقم ايداع  5630تم التأشير فى تاريخ  1996-06-13بــ  :ممثل عن شركة بيت التوفيق
للتنمية القابضة
 - 9طارق محيى الدين مدكور عضو منتدب المقيد برقم قيد  24174وتم ايداعه بتاريخ 1996-06-13
برقم ايداع  5630تم التأشير فى تاريخ  1996-06-13بــ  :ممثل عن شركة مصر العربية للدواجن
 - 10خالد محمد احمد محمد عبدالحميد ابوهيف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24174وتم ايداعه
بتاريخ  1996-06-13برقم ايداع  5630تم التأشير فى تاريخ  1996-06-13بــ 00 :
 - 11حسانين احمد توفيق رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24024وتم ايداعه بتاريخ
 1996-09-03برقم ايداع  8878تم التأشير فى تاريخ  1996-09-03بــ  :السيد  /محسن مظهر عبد
عضو مجلس
عضو مجلس الدارة من ذوى الخبرة السيد  /أحمد حسانين أحمد توفيق
المحسن
عضو مجلس الدارة السيد  /على حسانين أحمد توفيق
الدارة السيد  /محمد حسانين أحمد توفيق
عضو مجلس الدارة يكون حق الدارة والتوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها لكل شخص مفوض بالتوقيع
على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء
مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين وللسيد  /حسانين أحـمد توفيـق رئيس
مجلس الدارة (منفردا) الحق في التوقيع نيابة عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئة
العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والشهر العقاري بكافة مكاتبة على جميع
المحررات والسجل التجاري والغرفة التجارية ومصلحه الضرائب وإدارات المرور المختلفة والتوقيع لدى كافة
البنوك والمصارف في فتح الحسابات بكافة أنواعها والسحب واليداع والقتراض والرهن والضمانات والتسهيلت
الئتمانية والقروض والممنوح بها اعتمادات والغير ممنوح بها اعتمادات والمشروعات والمعاملت وبيع المحلت
التجارية والعقارية والتوقيع على الشيكات والكمبيالت الصادرة من الشركة للغير وصرف الشيكات الصادرة باسم
الشركة من كافة البنوك وعقود تأسيس الشركات والتعديل والتوقيع على عقود البيع والشراء لصول الشركة
وممتلكاتها من عقار أو منقول او للغير أمام كافة الجهات سواء الحكومية او غير الحكومية وتمثيل الشركة أمام
القضاء والغير وله الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر
 - 12ايليا ميخائيل حنا يوسف رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23763وتم ايداعه بتاريخ
 1997-07-01برقم ايداع  7722تم التأشير فى تاريخ  1997-07-01بــ  :تجديد مدة المجلس لفترة جديدة
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 - 13مصطفي عثمان بدران رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23642وتم ايداعه بتاريخ
 1997-08-21برقم ايداع  9958تم التأشير فى تاريخ  1997-08-21بــ  :مد مدة مجلس ثلث سنوات
 - 14محمد محمد محمد الذهبى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23642وتم ايداعه بتاريخ
 1997-08-21برقم ايداع  9958تم التأشير فى تاريخ  1997-08-21بــ  :بدل من الستاذة  /سهير متولى
 - 15باسل حسين رشدى طه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24201وتم ايداعه بتاريخ
 1997-10-13برقم ايداع  12480تم التأشير فى تاريخ  1997-10-13بــ :
 - 321احمد عبد العزيز محمود عبد العزيز عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6249وتم ايداعه بتاريخ
 2019-07-31برقم ايداع  3988تم التأشير فى تاريخ  2019-07-31بــ  :استقاله
 - 322عماد مصطفى عطية محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6249وتم ايداعه بتاريخ
 2019-07-31برقم ايداع  3988تم التأشير فى تاريخ  2019-07-31بــ :
 - 323شركة مصر للتأمين  -مصرى  -ولها مقعد آخر بمجلس الدارة .عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد
 23780وتم ايداعه بتاريخ  1999-10-24برقم ايداع  12481تم التأشير فى تاريخ  2019-08-07بــ :
 - 324سيد زكريا البهى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23780وتم ايداعه بتاريخ 1999-10-24
برقم ايداع  12481تم التأشير فى تاريخ  2019-08-07بــ  :عضو مجلس إدارة (غير تنفيذى)  -ممثل عن
بنك الستثمار القومى
- 360
ماهر بن فهد الصميدي القوفي عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  23588وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-17برقم ايداع  2717تم التأشير فى تاريخ  2020-01-05بــ  :استقاله
 - 361معتز محمد صفوت عبد الحفيظ السيد عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  23588وتم
ايداعه بتاريخ  2018-01-17برقم ايداع  2717تم التأشير فى تاريخ  2020-01-05بــ :
 - 16محمد ابراهيم احمد السيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23789وتم ايداعه بتاريخ
 1997-12-03برقم ايداع  1315تم التأشير فى تاريخ  1997-12-03بــ  :لمجلس الدارة الحق فى التوقيع
والمنقولت والثاث
على عقود البيع وتوكيل الغير فى التوقيع على عقود البيع مثل (السيارات
اختصاص
والمفروشات) فقط  .و فيما عدا ذلك من أصول – فسلطة التوقيع على عقود البيع تكون من
الجمعية العامة غير العادية .ثانيا :السيد /ثروت عبد الموجود عبد اللطيف والسيد  /شادى عرفات محمد محمد
محمد محمد أحمد راشد مجتمعين فى التوقيع على التسهيلت البنكيه
أحمد راشد والسيد  /رامى عرفات
تعيين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن
وزيادتها  .ثالثا  -وللسيد رئيس مجلس الدارة الحق فى -1 :
التوقيع على عقود التأسيس وعقود تعديلها وعقود الفسخ وعقود
يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة -2
التوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك والصرف من البنوك وفتح العتمادات المستندية
التخارج-3 .
تفويض من له الحق فى التوقيع نيابة عن الشركة لدى البنوك سواء من الفئة ( أ
وإصدار خطابات الضمان -4
حق كفاله الشركات الشقيقة
تفويض الغيرفى كل أو بعض من هذه الصلحيات-6 .
) أو من الفئة ( ب) -5
( الشركة الهندسيه للتصنيع – الشركة الهندسيه للصناعه – شركة الشرق الوسط للتصنيع) رابعا–السيد /
محمد ابراهيم أحمد السيد أبو جللة – عضو منتدب لقطاع الصناعات المغذية وقطاع وسائل النقل الخفيف وله فى
ذلك كافة الصلحيات والختصاصات الداريه والشرافيه على جميع القسام الخاضعه للقطاعات الموكله اليه وكل
ما يلزم لتيسير العمال بهذه القطاعات وفقا للقوانين واللوائح والنظام الساسى للشركة ويكون مسئول كامل
المسئوليه القانونيه عن ادارة هذه العمال وله ابداء الرأى المشورة والقتراحات فى ابرام التعاقدات والمناقصات
والتوريدات والتوقيع امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه  .خامسا –السيد  /شادى عرفات محمد محمد أحمد
راشد – عضو منتدب لقطاع المشروعات وقطاع المقاولت وقطاع الطفاء والقطاع البحرى ومشروعات
الطاقه وله فى ذلك كافة الصلحيات والختصاصات الداريه والشرافيه على جميع القسام الخاضعه للقطاعات
والنظام الساسى للشركة
الموكله اليه وكل ما يلزم لتيسير العمال بهذه القطاعات وفقا للقوانين واللوائح
والقتراحات فى ابرام
ويكون مسئول كامل المسئوليه القانونيه عن ادارة هذه العمال وله ابداء الرأى المشورة
التعاقدات والمناقصات والتوريدات والتوقيع امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه.
 - 17صفوت منير مهاود رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24063وتم ايداعه بتاريخ
 1997-12-08برقم ايداع  15610تم التأشير فى تاريخ  1997-12-08بــ  :ممثل عن الشركه الدوليه
القابضه للفنادق  -تجديد مدة مجلس الدارة الى مدة اخرى :
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 - 18شانتال مارتين لينوار عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24063وتم ايداعه بتاريخ
 1997-12-08برقم ايداع  15610تم التأشير فى تاريخ  1997-12-08بــ :
 - 19اشرف سور نسيم عازر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24063وتم ايداعه بتاريخ
 1997-12-08برقم ايداع  15610تم التأشير فى تاريخ  1997-12-08بــ  :ممثل عن الشركة الدولية
القابضة للفنادق
 - 20طارق محمد ياسر عبد المنعم السيد جاد ا عضو مجلس ادارة غير متفرغ المقيد برقم قيد 24063
وتم ايداعه بتاريخ  1997-12-08برقم ايداع  15610تم التأشير فى تاريخ  1997-12-08بــ  :ممثل عن
شركة الدولية القابضة للفنادق
 - 71سعيد محمد عبد الجليل محمد العتيق رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23602وتم ايداعه بتاريخ
 2005-08-24برقم ايداع  12027تم التأشير فى تاريخ  2005-08-24بــ  :واعادة تشكيل مجلس الدارة
ليصبح على النحو التالى :السيد/سعيد محمد عبدالجليل محمد العتيق رئيس مجلس الدارة مع تخويله ذات
الصلحيات المقررة لرئيس مجلس الدارة السيد/حسام سلمه جوده الشاعر عضو مجلس ادارة مع بقاء صلحيته
كما هى السيد/محمد عطيه عبدالفتاح محمد عضو مجلس ادارة السيدة/سمر يحيى محمد عبدالرحيم عضو مجلس
ادارة على ان تكون مدة مجلس الدارة ثلث سنوات  - .يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل
شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة  ,وللمجلس الحق فى أن يعين عدة
مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين
 - 72محمد على جوده الشاعر رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23602وتم ايداعه بتاريخ
 2005-08-24برقم ايداع  12027تم التأشير فى تاريخ  2005-08-24بــ  :استقاله
 - 544هاني عبود ابراهيم عبد ا مدير فرع المقيد برقم قيد  8909وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-05
برقم ايداع  5380تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 545هاني عبود ابراهيم عبد ا مدير فرع المقيد برقم قيد  8909وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-05
برقم ايداع  5378تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 546هاني عبود ابراهيم عبد ا مدير فرع المقيد برقم قيد  8909وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-05
برقم ايداع  5377تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 547هاني عبود ابراهيم عبد ا مدير فرع المقيد برقم قيد  8909وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-05
برقم ايداع  5387تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 548هاني عبود ابراهيم عبد ا مدير فرع المقيد برقم قيد  8909وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-05
برقم ايداع  5388تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 549هاني عبود ابراهيم عبد ا مدير فرع المقيد برقم قيد  8909وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-05
برقم ايداع  5383تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 550راجو برابهاكار دهاران مدير فرع المقيد برقم قيد  23572وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-05
برقم ايداع  5364تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 551هشام محمد عبد السلم يحيى مدير فرع المقيد برقم قيد  23343وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-06برقم ايداع  5429تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ :
 - 552محمد عيسى على عيسى مدير فرع المقيد برقم قيد  23609وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-06
برقم ايداع  5458تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ :
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 - 21هارون سعيد صديقى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23771وتم ايداعه بتاريخ
 1998-03-12برقم ايداع  3025تم التأشير فى تاريخ  1998-03-12بــ  :أول  :إلغاء توقيعات السيد  /عبد
الحكيم حسن حسين والسيد  /محمد حمدي محمد بندق لدي البنوك وإضافة السادة  /محمد فتحي محمد مشرف
وأحمد ابراهيم الدسوقي الصادق خير ا  .ثانيا  :تصبح صلحيات مجلس الدارة كالتي  :يكون للسيد  /رئيس
مجلس الدارة والسيد  /نائب رئيس مجلس الدارة الحق في التوقيع نيابة عن الشركة منفردين أمام كافة الجهات
الحكومية وغير الحكومية وتمثيل الشركة أمام الغير  ,كما يرخص لرئيس مجلس الدارة والسيد  /نائب رئيس
مجلس الدارة بالحق منفردين في اصدار والغاء كافة التوكيلت القانونية الصادرة بإسم الشركة وبجميع أنواعها ,
كما يكون للسيد  /رئيس مجلس الدارة والسيد  /نائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين مع بعضهما أو أحمدهما مع
السيد  /ثاقب محمد صابر أعوان إبرام وإجراء كافة التصرفات القانونية المتعلقة بأصول الشركة بكافة أنواعها
ومن هذه التصرفات البيع والشراء والتنازل والرهن واليجار وكذلك التوقيع التوقيع علي كافة العقود والمستندات
المتعلقة بهذه التصرفات ومن بينها أيضا عقود وأوامر ومستندات بيع وشراء الوراق المالية وذلك أمام كافة
الجهات والمصالح والهبئات الحكومية ومن بينها الشهر العقاري والتوثيق والبورصة المصرية وشركة مصر
للمقاصة وكذلك كافة الجهات غير الحكومية  ,كما يرخص لسيادتهم في التوقيع علي عقود تأسيس الشركات
والتعديلت اللزمة لها ولهم حق التفويض وتوكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر  ,يكون للسيد  /رئيس مجلس
الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة الحق منفردين في بيع السيارات المملوكة للشركة ولهم الحق في توكيل الغير
في ذلك  ,كما يكون للسيد رئيس مجلس الدارة والسيد  /نائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين مع بعضهما أو أيا
من  )1 :السيد  /ثاقب محمد صابر أعوان  )2السيد  /محمد فتحي محمد مشرف  )3السيد  /أحمد ابراهيم الدسوقي
الصادق خير ا فيما يلي  :حق التوقيع لدي البنوك علي كافة الشيكات والمعاملت البنكية ومن بينها التسهيلت
الئتمانية وعقود القرض والرهن والودائع وكفالة الشركات التابعة والشقيقة لدي البنوك ويكون للسيد  /رئيس
مجلس الدارة والسيد  /نائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين الحق في تفويض وتوكيل الغير في كل او بعض ما
ذكر .
 - 22شادى عرفات محمد محمد احمد راشد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23757وتم ايداعه بتاريخ
 1998-10-04برقم ايداع  807تم التأشير فى تاريخ  1998-10-04بــ  :أول -لمجلس الدارة الحق فى
والمنقولت والثاث
التوقيع على عقود البيع وتوكيل الغير فى التوقيع على عقود البيع مثل (السيارات
اختصاص
والمفروشات) فقط  .و فيما عدا ذلك من أصول – فسلطة التوقيع على عقود البيع تكون من
الجمعية العامة غير العادية .ثانيا :و للسيد /ثروت عبد الموجود عبد اللطيف والسيد  /شادى عرفات محمد محمد
محمد محمد أحمد راشد مجتمعين فى التوقيع على التسهيلت البنكيه
أحمد راشد والسيد  /رامى عرفات
تعيين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن
وزيادتها  .ثالثا  -وللسيد رئيس مجلس الدارة الحق فى -1 :
التوقيع على عقود التأسيس وعقود تعديلها وعقود الفسخ وعقود
يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة -2
التوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك والصرف من البنوك وفتح العتمادات المستندية
التخارج-3 .
تفويض من له الحق فى التوقيع نيابة عن الشركة لدى البنوك سواء من الفئة ( أ
وإصدار خطابات الضمان -4
حق كفاله الشركات الشقيقة
تفويض الغيرفى كل أو بعض من هذه الصلحيات-6 .
) أو من الفئة ( ب) -5
( شركة الهندسيه للتصنيع – الشركة الهندسيه للصناعه – الشركة الهندسيه للصناعات ) رابعا– السيد  /محمد
ابراهيم أحمد السيد أبو جللة – عضو منتدب لقطاع الصناعات المغذية وقطاع وسائل النقل الخفيف وله فى ذلك
كافة الصلحيات والختصاصات الداريه والشرافيه على جميع القسام الخاضعه للقطاعات الموكله اليه وكل ما
يلزم لتيسير العمال بهذه القطاعات وفقا للقوانين واللوائح والنظام الساسى للشركة ويكون مسئول كامل المسئوليه
القانونيه عن ادارة هذه العمال وله ابداء الرأى المشورة والقتراحات فى ابرام التعاقدات والمناقصات
والتوريدات والتوقيع امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه  .خامسا – السيد  /شادى عرفات محمد محمد أحمد
راشد – عضو منتدب لقطاع المشروعات وقطاع المقاولت وقطاع الطفاء والقطاع البحرى ومشروعات
الطاقه وله فى ذلك كافة الصلحيات والختصاصات الداريه والشرافيه على جميع القسام الخاضعه للقطاعات
الموكله اليه وكل ما يلزم لتيسير العمال بهذه القطاعات وفقا للقوانين واللوائح والنظام الساسى للشركة ويكون
مسئول كامل المسئوليه القانونيه عن ادارة هذه العمال وله ابداء الرأى المشورة والقتراحات فى ابرام التعاقدات
والمناقصات والتوريدات والتوقيع امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه.
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 - 28محمد سيد محمد حسين المزين مدير المقيد برقم قيد  24223وتم ايداعه بتاريخ 1998-12-27
برقم ايداع  6434تم التأشير فى تاريخ  1998-12-27بــ  :للمديرون كل من الدكتور  /فتحى محروس محمد
سليمان و السيده  /نرمين فتحى محروس محمد سليمان  ,و السيده  /رنا فتحى محروس محمد سليمان  ,و السيده /
باسنت فتحى محروس محمد سليمان  ,و النسه  /عنان فتحى محروس محمد سليمان  ,و السيد  /أشرف امين
السيد امين  ,و السيد  /محمد سيد محمد حسين المزين كافة الصلحيات و سلطات التوقيع عن الشركه و تمثيلها
امام كافة الجهات و الهيئات الحكوميه و غير الحكوميه و التجاريه و مكاتب الرقابه و السجل التجارى و الغرف
التجاريه و كافة الشخاص الطبيعيه و المعنويه و مكاتب الشهر العقارى و مصلحة الضرائب العامه و الضرائب
على المبيعات و كافة الوزارات و هيئة التامينات الجتماعيه و مكاتب العمل و الهيئه العامه للرقابه على
الصادرات و الواردات و هيئة التنميه الصناعيه و مصلحة الجمارك و الكهرباء و مرافق المياه و التليفونات (
الشركه المصريه للتصالات )  .و المحليات و هيئة التنميه الصناعيه و المحاكم بمختلف درجاتها و هيئة
المساحة جهاز شئون البيئه و كافة ادارات التراخيص و جميع اجهزة الدوله و القضاء و ادارات المرور المختلفه
للمديرون مجتمعين او منفردين  .على ان يكون حق التعامل مع البنوك بكافة صورة من فتح و غلق الحسابات و
التوقيع على الشيكات و فتح العتمادات و كذلك التوقيع على عقود القروض و الرهن و القتراض من البنوك و
الحق فى التوقيع على عقود تاسيس الشركات و تعديلها و كذلك حق التصرف فى اصول الشركه و موجوداتها و
ممتلكاتها العقاريه و المنقوله سواء بالبيع او الرهن و كذلك التوقيع على عقود بيع اصول الشركه للنفس او للغير و
كذلك التوقيع على عقود الشراء لكافة الصول للدكتور  /فتحى محروس محمد سليمان مدير الشركه منفردا أو لى
اثنين مجتمعين من كل من المديرون السيده  /نرمين فتحى محروس محمد سليمان  ,و السيده  /رنا فتحى محروس
محمد سليمان  ,و السيده  /باسنت فتحى محروس محمد سليمان  ,و النسه  /عنان فتحى محروس محمد سليمان .
و للمديرون حق توكيل الغير فى كل او بعض هذه اللختصاصات
 - 29عنان فتحى محروس محمد مدير المقيد برقم قيد  24223وتم ايداعه بتاريخ  1998-12-27برقم
ايداع  6434تم التأشير فى تاريخ  1998-12-27بــ :
 - 30ابوالقاسم مصطفى قاسم عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  24037وتم ايداعه بتاريخ
 1997-12-20برقم ايداع  16235تم التأشير فى تاريخ  2000-08-27بــ 00 :
 - 31محمد احمد محمد عبد الموجود نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  24037وتم
ايداعه بتاريخ  1997-12-20برقم ايداع  16235تم التأشير فى تاريخ  2000-08-27بــ :
 - 32سالى احمد محمد عبد الموجود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24037وتم ايداعه بتاريخ
 1997-12-20برقم ايداع  16235تم التأشير فى تاريخ  2000-08-27بــ :
 - 33رتبيه احمد عبد الصمد سليمان رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24037وتم ايداعه بتاريخ
 1997-12-20برقم ايداع  16235تم التأشير فى تاريخ  2000-08-27بــ  :تجديد مدة مجلس الدارة لمدة
اخرى :
 - 34عماد احمد محمود احمد كدوانى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23962وتم ايداعه بتاريخ
 2000-10-03برقم ايداع  5477تم التأشير فى تاريخ  2000-10-03بــ  :ممثل عن صندوق التحسين .
 - 35محمود محمود احمد فؤاد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  23962وتم ايداعه
بتاريخ  2000-10-03برقم ايداع  5477تم التأشير فى تاريخ  2000-10-03بــ  :له حق التوقيع الول
وكذلك حق الرهن والقتراض من البنوك لصالح الشركة وكذلك له حق تأسيس الشركات بكافة انواعها وتعديلها
وتمثيل الشركة أمام الشهر العقاري والسجل التجاري والهيئة العامة للرقابة المالية والغرف التجارية وكافة الجهات
الحكومية والغير حكومية "مجتمعين  -ثانيا  -قبول استقاله السيد اللواء  /عبد اللطيف محمد علي حشاد  -المدير
التنفيذي للشركة  -تعيين السيد اللواء  /صلح حرب تامر سيد  1956/06/16 -مصري رقم قومي
 - 25606162500911المدير التنفيذي للشركه  -وله حق التوقيع الثاني وكذلك حق الرهن والقتراض من
البنوك لصالح الشركة " مجتمعين  -تشكيل مجلس الدارة ليصبح كما يلى :
 - 36نصير خليل محمد خليل الساعى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23962وتم ايداعه بتاريخ
 2000-10-03برقم ايداع  5477تم التأشير فى تاريخ  2000-10-03بــ  :ممثل عن صندوق التحسين .
 - 37احمد ثابت على بكر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23962وتم ايداعه بتاريخ
 2000-10-03برقم ايداع  5477تم التأشير فى تاريخ  2000-10-03بــ  :ممثل عن صندوق التحسين .
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 - 38نبيل احمد عبد العظيم جاد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23962وتم ايداعه بتاريخ
 2000-10-03برقم ايداع  5477تم التأشير فى تاريخ  2000-10-03بــ  :ممثل عن صندوق التحسين .
 - 39عبد الفتاح محمد نور الدين مصطفى سراج عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23962وتم ايداعه
بتاريخ  2000-10-03برقم ايداع  5477تم التأشير فى تاريخ  2000-10-03بــ  :ممثل عن صندوق
التحسين .
 - 40اشرف سيد محمد محمود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23962وتم ايداعه بتاريخ
 2000-10-03برقم ايداع  5477تم التأشير فى تاريخ  2000-10-03بــ  :ممثل عن صندوق التحسين .
 - 41حسام الدين عصام حسن البطوطى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23962وتم ايداعه بتاريخ
 2000-10-03برقم ايداع  5477تم التأشير فى تاريخ  2000-10-03بــ  :ممثل عن صندوق التحسين .
 - 42مصطفى ثابت عبد الرحمن قناوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23962وتم ايداعه بتاريخ
 2000-10-03برقم ايداع  5477تم التأشير فى تاريخ  2000-10-03بــ  :ممثل عن صندوق التحسين .
 - 43ناصر محمد محى الدين عبد الحميد الرفاعى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23962وتم ايداعه
بتاريخ  2000-10-03برقم ايداع  5477تم التأشير فى تاريخ  2000-10-03بــ  :ممثل عن صندوق
التحسين .
 - 44مجدي عبد العظيم مصطفي محمد المصرى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23962وتم ايداعه
بتاريخ  2000-10-03برقم ايداع  5477تم التأشير فى تاريخ  2000-10-03بــ  :ممثل عن صندوق
التحسين .
 - 45زكى احمد احمد محمد زمزم رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  23962وتم ايداعه
بتاريخ  2000-10-03برقم ايداع  5477تم التأشير فى تاريخ  2000-10-03بــ  ( :استقالة ) .
 - 46حسام على الباز احمد حسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23962وتم ايداعه بتاريخ
 2000-10-03برقم ايداع  5477تم التأشير فى تاريخ  2000-10-03بــ  :ممثل عن صندوق العطاء
لضباط المن المركزى .
 - 59معتز محمود محمد المالكى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23958وتم ايداعه بتاريخ
 2004-08-06برقم ايداع  5562تم التأشير فى تاريخ  2004-08-06بــ  :تفويض السيد  /معتز محمود
محمد المالكي _ رئيس مجلس إدارة في تمثيل الشركه منفردا في علقتها مع الغير وله منفردا حق التوقيع في هذا
الصدد أوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل بإسمها فيما عدا مأحتفظ به صراحة عقد الشركه أوالقانون وإجراء
كافة العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض الشركه وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي
الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه
التجاريه وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أوبالجل وله شراء جميع
المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والقتراض بطريق فتح العتمادت كما له الحق في التوقيع على عقود
التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري وحق توكيل وتفويض الغير وإعطاء كافة الصلحيات نيابة عن الشركه في
كل أوبعض ماذكر وكذلك له الحق في فتح الحسابات الجاريه والتعامل مع جميع البنوك باليداع والسحب والتوقيع
على الشيكات الصادره من الشركه لغير وإعتماد أذون الصرف والتعامل بإسم الشركه مع إدارة المرور والتوقيع
على الشيكات والفراج عن رأس المال وله حق توكيل الغير في كل أوبعض ماذكر
 - 60ممدوح محمد محمد المالكى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23958وتم ايداعه بتاريخ
 2004-08-06برقم ايداع  5562تم التأشير فى تاريخ  2004-08-06بــ  :خروج للوفاة
 - 61دليا مارجريتا ايورا اركوس  Delta Margarita Ayoura Arcosرئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد
 23843وتم ايداعه بتاريخ  2004-09-08برقم ايداع  11391تم التأشير فى تاريخ  2004-09-08بــ :
( استقالة ) .
 - 62احمد محمد احمد عبد المنعم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23843وتم ايداعه بتاريخ
 2004-09-08برقم ايداع  11391تم التأشير فى تاريخ  2004-09-08بــ :
 - 63جلوريا انيس ديفيد جالجير عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23843وتم ايداعه بتاريخ
 2004-09-08برقم ايداع  11391تم التأشير فى تاريخ  2004-09-08بــ :
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 - 64انا مارجريتا اندراوي رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  23843وتم ايداعه بتاريخ
 2004-09-08برقم ايداع  11391تم التأشير فى تاريخ  2004-09-08بــ  :اعادة تحديد صلحيات رئيس
مجلس الدارة و العضو المنتدب حق الدارة و التوقيع عن الشركة علي انفراد كل من رئيس مجلس الدارة و
العضاء المنتدبين و كل عضو اخر ينتدب المجلس هذا الغرض و لمجلس الدارة الحق في ان يعين عده مديرين
او وكلء مفوضين او ان يخولهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين ولهم منفردين الحق في تمثيل الشركة في
علقتها مع الغير و لهم منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات في التعامل باسم الشركة و لهم منفردين الحق في
التوقيع عن الشركة و التعامل و التوقيع نيابة عنها و باسمها امام جميع الجهات الحكوميه و الرسميه و الوزارات و
الجهزة التنفيذية و التابعه للدوله و القطاع العام و القطاع الخاص و الهيئه العامة للرقابة علي الصادرات و
الواردات و ادارتها و مصلحة الجمارك و اقسام الشرطة و ادارات المرور و وحدات المرور و النيابات و
مصلحة الضرائب و مامورياتها و كافة الجهزة التابعه للحياء بكافة محافظات الجمهورية و التوقيع علي عقود
الشتراك في التاسيس الشركات و تعديلتها نيانة عن الشركة امام الشهر العقاري بعد موافقة الجمعيه العامه غير
العاديه علي التعديلت و تعيين المحامين لتمثيل الشركة و اصدار توكيلت القضايا اللزمة لذلك و لهم منفردين
الحق في توكيل او تفويض احد اعضاء مجلس الدارة او الغير في كل او بعض مما ذكر و يمثل الشركه امام
القضاء رئيس مجلس الدارة.استقالة  /نيفين علء احمد الفنجرى من الصلحيات الممنوحة لها .
 - 65دليا مارجريتا ايورا اركوس  Delta Margarita Ayoura Arcosرئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد
 23843وتم ايداعه بتاريخ  2004-09-08برقم ايداع  11391تم التأشير فى تاريخ  2004-09-08بــ :
تجديد مدة عضوية مجلس الدارة
 - 66يس ابراهيم لطفى منصور رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  23859وتم ايداعه
بتاريخ  2005-01-10برقم ايداع  90تم التأشير فى تاريخ  2005-01-10بــ  :خروج السيد  /محمد
عبدالرحمن محمود حلق من المجموعة (أ)
 - 67يس ابراهيم لطفى منصور رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  23859وتم ايداعه
بتاريخ  2005-01-10برقم ايداع  90تم التأشير فى تاريخ  2005-01-10بــ  :تعديل صلحيات التوقيع
عن الشركة باضافة السيد /ممدوح محمود عبد الوهاب الي المجموعة ب
 - 68طارق امين ملش محمد كامل امين ملش رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24191وتم ايداعه
بتاريخ  2005-05-04برقم ايداع  4723تم التأشير فى تاريخ  2005-05-04بــ  - :تجديد عضوية
مجلس ادارة الشركة لفترة مماثلة اخرى بنفس العضاء والختصاصات .
 - 69طارق امين ملش محمد كامل امين ملش رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24191وتم ايداعه
بتاريخ  2005-05-04برقم ايداع  4723تم التأشير فى تاريخ  2005-05-04بــ  :يكون حق التوقيع علي
الشيكات كالتي -1 :م/طارق أمين ملش توقيع (أ)  -2اللواء /السعيد محمد عبدالرازق (أ)  -3أ /مي محمد
أسامة الملواني (ب)  -4أ /محمد ابراهيم القطب شهاب (ب)  -5أ /أحمد محمد متولي رضوان (ج)  -6أ/
أنور ابراهيم الشناوي (د) توقيع (أ,أ) بدون حد أقصي .توقيع (أ,ب) بحد أقصي  500,000جنيه مصري (
خمسمائة ألف جنيه) توقيع (أ,ج) بحد أقصي  5خمسة مليون جنيه مصري توقيع (ب,ج) بحد أقصي مليون
جنيه مصري (مليون جنيه) توقيع (أ,د) بحد أقصي  500,000جنيه مصري (خمسمائة ألف جنيه) توقيع (
ب,د) بحد أقصي  150,000جنيه مصري (مائة وخمسون ألف جني
 - 70محمد عطية عبد الفتاح محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23602وتم ايداعه بتاريخ
 2005-08-24برقم ايداع  12027تم التأشير فى تاريخ  2005-08-24بــ :
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 - 73محمد محمود محمد امين فتوح مدير و شريك المقيد برقم قيد  24100وتم ايداعه بتاريخ
 2005-05-22برقم ايداع  5856تم التأشير فى تاريخ  2006-02-16بــ  :تعديل حق الدارة يكون حق
الدارة والمسئولية أمام الجهات الرسمية والرهن والقتراض والبيع للشركاء المتضامنين وهم ( :محمد محمود
محمد أمين – شوقى كمال محمد سلطان  -عثمان محمد محمد نعمة ا) منفردين أو مجتمعين ,ولهم حق تمثيل
الشركه مجتمعين أو منفردين أمام القضاء ولهم مجتمعين أو منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن أمام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات
وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها
وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات بإسم
الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن بإسم الشركة ولمصلحتها والحق فى تعيين
وعزل مستخدمى وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجور وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو
بالجل وكذلك في التصالح والنكار والبراء وكذلك حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر وتوكيل
المحامين والتصالح امام السيد المستشار النائب العام ووكلؤه العموميون
 - 74يوسف مصطفي العزونى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  24107وتم ايداعه
بتاريخ  2006-04-09برقم ايداع  4715تم التأشير فى تاريخ  2006-04-09بــ  :تجديد مدة مجلس
الدارة لمدة ثلث سنوات جديدة بنفس العضاء وبنفس العضاء ونفس الختصاصات .
 - 75تامر عادل حسن على سيف الدين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23876وتم ايداعه بتاريخ
 2005-08-08برقم ايداع  11150تم التأشير فى تاريخ  2006-07-18بــ  :ممثل عن بنك الستثمار
العربي بدل من السيد هشام محمدعبد العال محمد خلف ا
 - 76احمد وحيد عبد المنعم مدير فرع المقيد برقم قيد  23876وتم ايداعه بتاريخ  2005-08-08برقم
ايداع  11150تم التأشير فى تاريخ  2006-07-18بــ :
 - 77احمد محمد محمد مصطفى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  23719وتم ايداعه
بتاريخ  2007-12-13برقم ايداع  25857تم التأشير فى تاريخ  2007-12-13بــ  :تجديد مدة المجلس
من 2012/12/12حتى 2024/12/12
 - 78ساتياناريان ابول دانانجيان  Sathyanarayanan apulla dananjayanمدير فرع المقيد برقم قيد
 24241وتم ايداعه بتاريخ  2008-04-07برقم ايداع  7388تم التأشير فى تاريخ  2008-04-07بــ :
 - 79محمد عبدالعزيز ابو يوسف رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23790وتم ايداعه بتاريخ
 2004-02-28برقم ايداع  2096تم التأشير فى تاريخ  2008-07-15بــ  :تجديد مدة المجلس ثلث سنوات
 - 80عزيزه محمد محمد ابو العنين نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23862وتم ايداعه بتاريخ
 2008-09-23برقم ايداع  20442تم التأشير فى تاريخ  2008-09-23بــ  :ممثله لشركة سيراميكا
كليوباترا جروب .
 - 81هناء محمد محمد عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  23862وتم ايداعه بتاريخ
 2008-09-23برقم ايداع  20442تم التأشير فى تاريخ  2008-09-23بــ :
 - 82فيروز محمد محمد ابوالعينين عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  23862وتم ايداعه
بتاريخ  2008-09-23برقم ايداع  20442تم التأشير فى تاريخ  2008-09-23بــ :
 - 83دانيل بوتينى عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  23862وتم ايداعه بتاريخ
 2008-09-23برقم ايداع  20442تم التأشير فى تاريخ  2008-09-23بــ :
 - 84عبداللطيف محمد ابو العنين علي عضو منتدب المقيد برقم قيد  23862وتم ايداعه بتاريخ
 2008-09-23برقم ايداع  20442تم التأشير فى تاريخ  2008-09-23بــ :
 - 95هاني رشدي غبري رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23606وتم ايداعه بتاريخ
 1997-03-30برقم ايداع  3652تم التأشير فى تاريخ  2008-12-17بــ  :هانى رشدى غبرى بشاى / 17
 1966 / 9مصر القاهرة رقم قومى  26609172101553رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب وله كافة
صلحيات حق التوقيع عن الشركة وتمثيلها أمام جميع الجهات الحكومية والرسمية والبنوك والشركات والفراد
وله حق القتراض واليداع والسحب من البنوك وحق البيع والشراء والقتراض والرهن .
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 - 96حسين عزت محمود الشيخ عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23606وتم ايداعه بتاريخ
 1997-03-30برقم ايداع  3652تم التأشير فى تاريخ  2008-12-17بــ :
 - 97احمد المرسى المرسى سلمه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23606وتم ايداعه بتاريخ
 1997-03-30برقم ايداع  3652تم التأشير فى تاريخ  2008-12-17بــ :
 - 98ابراهيم محمود عيسي محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24097وتم ايداعه بتاريخ
 2009-01-26برقم ايداع  1614تم التأشير فى تاريخ  2009-01-26بــ :
 - 99سعيد زيدان عبد العظيم زيدان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24097وتم ايداعه بتاريخ
 2009-01-26برقم ايداع  1614تم التأشير فى تاريخ  2009-01-26بــ  :مستقل
 - 100ريهام محمد فوزى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24097وتم ايداعه بتاريخ
 2009-01-26برقم ايداع  1614تم التأشير فى تاريخ  2009-01-26بــ  :مستقل .
 - 101رفيدة كمال احمد ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24097وتم ايداعه بتاريخ
 2009-01-26برقم ايداع  1614تم التأشير فى تاريخ  2009-01-26بــ  :مستقل
 - 102خالد محمود عيسى محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24097وتم ايداعه بتاريخ
 2009-01-26برقم ايداع  1614تم التأشير فى تاريخ  2009-01-26بــ :
 - 103احمد رمضان حسن ابراهيم حسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24097وتم ايداعه بتاريخ
 2009-01-26برقم ايداع  1614تم التأشير فى تاريخ  2009-01-26بــ  :مستقل
 - 258حسن عزب حسن لطفى عزب مدير فرع المقيد برقم قيد  24184وتم ايداعه بتاريخ
 2014-10-29برقم ايداع  25759تم التأشير فى تاريخ  2018-06-27بــ :
 - 259شادي مصطفى محمد نصر مدير فرع المقيد برقم قيد  24184وتم ايداعه بتاريخ
 2014-10-29برقم ايداع  25759تم التأشير فى تاريخ  2018-06-27بــ :
 - 260باهر ابراهيم على عبد الجليل مدير فرع المقيد برقم قيد  24184وتم ايداعه بتاريخ
 2014-10-29برقم ايداع  25759تم التأشير فى تاريخ  2018-06-27بــ :
 - 261وائل رشاد محروس بحيري عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1543وتم ايداعه بتاريخ
 2018-08-07برقم ايداع  1811تم التأشير فى تاريخ  2018-08-07بــ  :ممثل عن شركة سرايا
للنشاءات
 - 262اشرف مصطفى عبدالعزيزاللفى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1543وتم ايداعه بتاريخ
 2018-08-07برقم ايداع  1811تم التأشير فى تاريخ  2018-08-07بــ :
 - 289حاتم منور محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  3581وتم ايداعه بتاريخ  2019-01-15برقم ايداع
 290تم التأشير فى تاريخ  2019-01-15بــ :
 - 290سحر عثمان سيد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3695وتم ايداعه بتاريخ 2019-01-23
برقم ايداع  456تم التأشير فى تاريخ  2019-01-23بــ  :ممثل عن شركة الستثمار الكويتية المصرية
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 - 85يسري فهيم غطاس رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23862وتم ايداعه بتاريخ 2008-09-23
برقم ايداع  20442تم التأشير فى تاريخ  2008-09-23بــ  :يملك حق التوقيع عن الشركة كل من رئيس
مجلس الدارة وأعضاء مجلس الدارة المنتدبين والرئيس التنفيذي منفردين أو مجتمعين ,ولمجلس الدارة الحق في
أن يعين عدة مديرين.تخويل السيد /يسري فهيم غطاس رئيس مجلس الدارة والسيد /عبد اللطيف محمد أبو العنين
ـ عضو منتدب والسيدة  /عزيزة محمد محمد أبو العنين ـ نائب رئيس مجلس الدارة- :أ ـ كافة السلطات
والصلحيات اللزمة لتحقيق غرض الشركة ولسيادتهم حق إبرام جميع العقود والتصرفات بما في ذلك عقود
الرهن والقتراض التي تبرمها الشركة مع أي جهة كانت بما في ذلك البنوك جميعها والتوقيع عليها كما أن
لسيادتهم حق فتح الحسابات بجميع البنوك وإيداع المبالغ فيها والسحب منها .وإبرام عقود المعاوضة والتوقيع عليها
ولهم كفالة الشركة أمام الغير والبنوك والجهات الحكومية والتوقيع علي عقود الكفالة .وتخويل الشركة حق كفالة
الشركات الشقيقة والغير أمام البنوك والغير وتفويضهم بالتوقيع علي هذه الكفالة .ولهم الحق في التوقيع علي كافة
العقود اللزمة لممارسة الشركة لغراضها وبروتوكولت التعاون ومذكرات المفاهمة ,وكذا لهم الحق في التعامل
مع شركات الخدمات والمداد بالمرافق وهي شركات الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي والصناعي ولهم
الحق في تمثيل الشركة امام هذه الجهات وتوقيع التعاقدات معها وابرام التسويات وجدولة مديونيات الشركة
والمطابقات المحاسبية اللزمة أمام الجهات المعنية والتوقيع علي الشيكات والقرار بالصلح أمام كافة الجهات
الرسمية وغيرها نيابة عن الشركة  ,منفردين أو مجتمعين و لهم توكيل أو تفويض الغير فيما سبق.ب ـ ولهم الحق
في تمثيل الشركة أمام كافة الوزارات ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة
ووزارة السكان والتعمير ووزارة السياحة ووزارة الدفاع بكافة أجهزتها وأفرعها وكافة الجهات الحكومية وغير
الحكومية والهيئات العامة ومنها الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لتنمية المنطقة القتصادية
لقناة السويس ,الهيئة العامة للتنمية الصناعية ,الهيئة العامة للرقابة المالية ,الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات
والواردات ,الهيئة العامة للتنمية السياحية  ,والتعامل مع سلطة الطيران المدني  ,وميناء القاهرة الجوي هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة  ,والتعامل مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والسجل التجاري بالقيد والتجديد والتأشير
والشطب ,والعلمات التجارية وبراءات الختراع وتسجيل العلمات التجارية والنماذج الصناعية  ,والغرف
التجارية  ,وشركة مصر للمقاصة واليداع المركزي  ,والتعامل مع إدارات المرور  ,والجمارك  ,والتعامل مع
الحياء واستخراج جميع تراخيص التشغيل  ,وأجهزة المدن الجديدة  ,وجهاز شئون البيئة وشركات القطاع العام
والخاص ومصالح الشهر العقاري  ,ولسيادتهم التوقيع علي عقود التعديلت أمام الشهر العقاري وكافة الجراءات
اللزمة ولهم توكيل الغير منفردين أو مجتمعين في كل ما سبق .ول يحق لرئيس مجلس الدارة أو العضو المنتدب
أو أي عضو من أعضاء المجلس التصرف بالبيع أو التنازل أو أي تصرف من التصرفات الناقلة لملكية أي أصل
من أصول الشركة حسب ما جاء بالمادة  53من القانون رقم  159لسنة . 1981
 - 86ايمن امين ابراهيم نور الدين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24056وتم ايداعه بتاريخ
 2008-10-08برقم ايداع  21104تم التأشير فى تاريخ  2008-10-08بــ :
 - 87على امين ابراهيم نور الدين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24056وتم ايداعه بتاريخ
 2008-10-08برقم ايداع  21104تم التأشير فى تاريخ  2008-10-08بــ :
 - 88امنيه ابراهيم احمد ابراهيم خليل نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24056وتم ايداعه بتاريخ
 2008-10-08برقم ايداع  21104تم التأشير فى تاريخ  2008-10-08بــ :
 - 89زينب على نورالدين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24056وتم ايداعه بتاريخ
 2008-10-08برقم ايداع  21104تم التأشير فى تاريخ  2008-10-08بــ :
 - 90محمد ابراهيم احمد ابراهيم خليل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24056وتم ايداعه بتاريخ
 2008-10-08برقم ايداع  21104تم التأشير فى تاريخ  2008-10-08بــ :
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 - 91كريم امين ابراهيم نور الدين رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24056وتم ايداعه بتاريخ
 2008-10-08برقم ايداع  21104تم التأشير فى تاريخ  2008-10-08بــ  -* :من حق رئيس مجلس
الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة تمثيل الشركة امام القضاء وجميع الجهات الحكومية والغير حكومية والتعامل
امام البنوك في فتح وغلق الحسابات والتوقيع علي الشيكات في السحب واليداع والتعاقد مع الغير والتوقيع علي
كافة عقود اليجار للراضي الفضاء وكذلك المحلت المملوكة للشركة وكذلك كافة العقود الخاصة بتعيين ووقف
وعزل مستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم واستصدار خطابات الضمان منفردين أو مجتمعين
اما من ناحية التوقيع علي عقود البيع والقرض والرهن بضمان الصول الثابتة وبيع الراضي والمباني مجتمعين
لرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة
 - 92ابراهيم احمد ابراهيم خليل رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  24056وتم ايداعه
بتاريخ  2008-10-08برقم ايداع  21104تم التأشير فى تاريخ  2008-10-08بــ  :خروج بسبب الوفاه
 - 93سلوى احمد على نجيب احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23984وتم ايداعه بتاريخ
 2008-11-30برقم ايداع  25235تم التأشير فى تاريخ  2008-11-30بــ  :مستقل
 - 94محمود محمد عبد العاطى مدير فرع المقيد برقم قيد  23606وتم ايداعه بتاريخ 1997-03-30
برقم ايداع  3652تم التأشير فى تاريخ  2008-12-17بــ :
 - 104احمد محمود عيسي محمد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24097وتم ايداعه بتاريخ
 2009-01-26برقم ايداع  1614تم التأشير فى تاريخ  2009-01-26بــ  :والعضو المنتدب  :الموافقة على
منح حق التوقيع عن الشركه للسيد  /احمد محمود عيسى محمد رئيس مجلس الداره والسيد /ابراهيم محمود
عيسى محمد عضـو مجلس الداره والعضو المنتدب في التوقيع عن الشركه مجتمعين او منفردين عن كافة أعمال
الشركة وإدارتها وكذا الحق فى شراء الصول الثابتة وكذا التوقيع نيابة عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و التوقيع أمام كافة البنوك
على فتح الحسابات والتوقيع على الشيكات وجميع المستندات المتعلقة بتلك الحسابات وكذلك التوقيع على العقود
التجارية والصناعية والتوكيلت التجارية وفى تعيين وعزل العاملين وتحديد المرتبات والجور والمكافأت وابرام
جميع العقود والصفقات بالنقد والجل له حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية
والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات وشراء وبيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت وتمثيل
الشركة أمام كافة الجهات المانحة الحكومية وغير الحكومية وكذلك الحق فى توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر
.
 - 105بخيت رمضان عبد الحميد رضوان مدير المقيد برقم قيد  23945وتم ايداعه بتاريخ
 2007-12-30برقم ايداع  26597تم التأشير فى تاريخ  2009-03-31بــ :
 - 106خالد جابر محمد محمد مدير المقيد برقم قيد  23945وتم ايداعه بتاريخ  2007-12-30برقم
ايداع  26597تم التأشير فى تاريخ  2009-03-31بــ  ( :استقالة ) .
 - 107شريهان عفت شعراوى خليل مدير المقيد برقم قيد  23945وتم ايداعه بتاريخ 2007-12-30
برقم ايداع  26597تم التأشير فى تاريخ  2009-03-31بــ :
 - 108سعيد عبد العزيز عبد العزيز السيد الخباز مدير المقيد برقم قيد  23945وتم ايداعه بتاريخ
 2007-12-30برقم ايداع  26597تم التأشير فى تاريخ  2009-03-31بــ :
 - 109فلورنسا روسلى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24095وتم ايداعه بتاريخ 2009-07-14
برقم ايداع  14861تم التأشير فى تاريخ  2009-07-14بــ  ( :استقالة ) .
 - 110برتراند جوسيمى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24095وتم ايداعه بتاريخ 2009-07-14
برقم ايداع  14861تم التأشير فى تاريخ  2009-07-14بــ :
 - 111سفيلن داليش عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24095وتم ايداعه بتاريخ 2009-07-14
برقم ايداع  14861تم التأشير فى تاريخ  2009-07-14بــ :
 - 112شركة بوستيك هولدنج اس ايه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24095وتم ايداعه بتاريخ
 2009-07-14برقم ايداع  14861تم التأشير فى تاريخ  2009-07-14بــ  :ويمثلها ثلثة اعضاء
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 - 113مارتن الن لنجلى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  24095وتم ايداعه بتاريخ
 2009-07-14برقم ايداع  14861تم التأشير فى تاريخ  2009-07-14بــ  :مع بقاء كافة الصلحيات
الممنوحة لرئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب بالسجل التجارى كما هى دون اى تغيير  .كما تمت موافقة
مجلس الارة على ان يضاف صلحيات للستاذ  /محمد محمد المهدى -المدير المالى للشركة بالضافة
لصلحياتة المذكورة بالسجل التجارى الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض صلحياته امام هيئه
دعم الصادرات و البورصه المصربة و شركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للستثمار و الشهر العقارى و هيئه
سوق المال( الرقابة المالية) و مصلحه الضرائب ومصلحة الجوزات و هيئة التامينات الجتماعية و ادارة المرور
و ايضا التخليص الجمركى و مصلحة الجمارك و امام كافة الجهات الحكومية .و ايضا تمت الموافقه من مجلس
الدارة على منح صلحية التوقيع مجتمعين لى اثنين من التى اسمائهم الستاذ ./سيف الدين محمد حسين
شعراوى  -العضو المنتدب – الستاذ /محمد محمد المهدى  -المدير المالى  -الستاذ ادريانوس جوهانز ليموس
رومرز  -المدير المالى القليمى فى التوقيع على عقود قروض جديدة و فتح اعتمادات مستندية و خطابات ضمان
و تسهيلت اضافيه ممنوحه من( بنك قطر الوطنى الهلى ) بمبلغ  2.000.000يورو( اثنان مليون يورو ) او
ما يعادلها باى عمله اخرى وبذلك يكون اجمالى القروض و التسهيلت الممنوحة من البنك الهلى سوستية جنرال
( بنك قطر الوطنى الهلى) بمبلغ  4000.000يورو ( اربعه مليين يورو ) او ما يعادلها باى عملة اخرى و
عقود سحب على المكشوف بمبلغ  5.000.000جنية مصرى ( خمسة مليين جنية مصرى ) و ايضا يكون
اجمالى القروض و التسهيلت الممنوحة و اعتمادات مستندية و خطابات ضمان من بنك كريدى اجريكول مصر
بمبلغ  3000.000يورو ( ثلثة مليين يورو ) او ما يعادلها باى عملة اخرى و عقود سحب على المكشوف
بمبلغ  5.000.000جنية مصرى ( خمسة مليين جنية مصرى ) - .ايضا تمت موافقة مجلس الدارة على منح
صلحية التوقيع مجتمعين لى اثنين من التى اسمائهم الستاذ ./سيف الدين محمد حسين شعراوى  -العضو
المنتدب – الستاذ /محمد محمد المهدى  -المدير المالى  -الستاذ ادريانوس جوهانز ليموس رومرز  -المدير
المالى القليمى فى التوقيع على تجديد كافة عقود قروض فى جميع البنوك الموافقة بالجماع علي الترخيص
لمجلس الدارة في اتمام التعاقدات مع الشركات التي يساهم فيها المساهمين والموافقة على ما تم ابرامة من عقود
المعاوضة
 - 114سيف الدين محمد حسين شعراوي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24095وتم ايداعه بتاريخ
 2009-07-14برقم ايداع  14861تم التأشير فى تاريخ  2009-07-14بــ  :وعضو منتدب
 - 115توم جوفر  ...................عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24095وتم ايداعه بتاريخ
 2009-07-14برقم ايداع  14861تم التأشير فى تاريخ  2009-07-14بــ  ( :استقالة ) .
 - 116ميرام ميلد معافة عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23948وتم ايداعه بتاريخ
 2009-11-23برقم ايداع  23912تم التأشير فى تاريخ  2009-11-23بــ :
 - 117شهاب مظهر احمد حافظ مظهر عضو منتدب المقيد برقم قيد  23948وتم ايداعه بتاريخ
 2009-11-23برقم ايداع  23912تم التأشير فى تاريخ  2009-11-23بــ :
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 - 118هشام اشرف صلح الدين ابو سيف رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23948وتم ايداعه بتاريخ
 2009-11-23برقم ايداع  23912تم التأشير فى تاريخ  2009-11-23بــ  :يملك حـق التوقيع على
معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ,
ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكـلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركه
منفردين أو مجتمعين  .وللسيد  /هشام أشرف صلح الدين أبو سيف ( رئيس مجلس الدارة ) والسيـد  /شهـاب
مظهر أحمد حافظ مظهر ( العضو المنتدب ) مجتمعين أو منفرديــن حق إبرام كافة العـقود والمشارطـات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والداخلة ضمن غرض الشركة وباسم الشركة كما لهما
أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها  ,وعلي الخص تعيين ووقف وعـزل وكلء وموظـفي والمديرون
والعامين بالشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم ولهما حـق شـراء الصـول وجميع المهمات والبضائع
والمنقولت والعقارات والراضي والسيارات بأسم الشركة ولصالحها والتوقيع علي كافة العقود أمام مصلحه
الشهر العقاري والتوثيق وحـق التوقيع علي عقود التعديل التي توافـق عليها الجمعية العامة غير العادية وحق
الدخول والمساهمة والشتراك في تأسيس الشركات باسم الشركة والتوقيع علي عقود تأسيسها أمام الهيئه العامه
للستثمـار بجميع قطاعاتها المختلفة والشهر العقاري وكافة الجهات الخرى  .ولرئيس مجلس الدارة منفردا حق
تمثيل الشركه أمام القضاء بمختلف درجاته في المحاكم والقضايا التي ترفع من أو على الشركة ويحق له الصلح
والقرار والتنازل والنكار والبراء في جميع القضايا أمام المحاكم والنيابة العامة وكذا التصالح أمام المحامي العام
وكل ذلك باسم الشركة والقضايا الخاصة بها  ,وكذلك لهما حق التصالح مع الجهات والهيئات الحكوميه وغير
الحكوميه  .وللسيد  /هشام أشرف صلح الدين أبو سيف ( رئيس مجلس الدارة ) والسيـد  /شهـاب مظهر أحمد
حافظ مظهر ( العضو المنتدب ) مجتمعين حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام كافة البنوك والمصارف
المختلفة وفتح وغلق وتحويل الحسابات باسم الشركة وحق التوقيع علي الشيكات والسحب واليداع والفراج عن
رأس المال وكافة صور التعاملت البنكيه  ,ولهما مجتمعين حق التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع
لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت بأسم الشركه ولصالحها  .والتوقيع على
عقود البيع أمام كافة الجهات المختصه  .ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر كـل حسب
صلحياته .
 - 119ابراهيم محمد محمد عبد الغني يوسف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23655وتم ايداعه
بتاريخ  2009-12-06برقم ايداع  24540تم التأشير فى تاريخ  2009-12-06بــ :
 - 120علء الدين سعد على حسن الكحكى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23655وتم ايداعه بتاريخ
 2009-12-06برقم ايداع  24540تم التأشير فى تاريخ  2009-12-06بــ :
 - 125خالد عبد العال انور سعيد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  24055وتم ايداعه
بتاريخ  2008-06-08برقم ايداع  12325تم التأشير فى تاريخ  2010-01-11بــ  :اعاده تشكيل مجلس
اداره الشركه كالتي  -:وقد وافق الساده الحاضرون بالجماع علي اعاده تشكيل مجلس الداره كالتي  :السيد/
رئيس مجلس اداره وعضو منتدب السيد/احمد عبدالعال انور سعيد
خالد عبدالعال انور سعيد
عضو مجلس اداره السيد /محمد
عضو مجلس اداره وعضو منتدب السيد/نور عبدالعال انور سعيد
عضو مجلس اداره
محمود عبدالعزيز
 - 126سامح رياض مأمون عكاشه ناصر رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23580وتم ايداعه بتاريخ
 2010-02-21برقم ايداع  3802تم التأشير فى تاريخ  2010-02-21بــ :
 - 127فريد محمد على عطيه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23580وتم ايداعه بتاريخ
 2010-02-21برقم ايداع  3802تم التأشير فى تاريخ  2010-02-21بــ :
 - 128حازم رياض مامون ناصر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23580وتم ايداعه بتاريخ
 2010-02-21برقم ايداع  3802تم التأشير فى تاريخ  2010-02-21بــ :
 - 129محمد وائل رياض مامون عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23580وتم ايداعه بتاريخ
 2010-02-21برقم ايداع  3802تم التأشير فى تاريخ  2010-02-21بــ :
 - 130احمد رياض مأمون عكاشه ناصر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23580وتم ايداعه بتاريخ
 2010-02-21برقم ايداع  3802تم التأشير فى تاريخ  2010-02-21بــ :
 - 131نهى عادل عبد الفتاح مامون عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23580وتم ايداعه بتاريخ
 2010-02-21برقم ايداع  3802تم التأشير فى تاريخ  2010-02-21بــ  :استقاله
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 - 132منال على عبد القادر حسان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23580وتم ايداعه بتاريخ
 2010-02-21برقم ايداع  3802تم التأشير فى تاريخ  2010-02-21بــ :
 - 133حاتم عادل عبد الفتاح مامون ناصر عضو منتدب المقيد برقم قيد  23580وتم ايداعه بتاريخ
 2010-02-21برقم ايداع  3802تم التأشير فى تاريخ  2010-02-21بــ  :استقالة
 - 148انس عبدالخبير محمد يوسف مسلم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23851وتم ايداعه بتاريخ
 2010-05-04برقم ايداع  9557تم التأشير فى تاريخ  2010-05-04بــ  :تفويض السيد  /انس عبد الخبير
محمد عضو مجلس الداره منفردا فى التوقيع على عقود كفاله شركه دلتا مصر الجديده للدواجن وشركه دلتا مصر
لتسمين الدواجن وشركه ودلتا مصر للستثمار الداجنى و شركه دلتا مصر للعلف ودلتا مصر جروب قطاع
النتاج الحيوانى والزراعى وشركه دلتا مصر للتفريخ والشركه السلميه للتفريخ وشركه دلتا مصر للتنميه
الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض صلحياته
 - 441رشا عماد الدين محمد الحسينى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16576وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-08برقم ايداع  4795تم التأشير فى تاريخ  2021-07-08بــ  :عضو مجلس  -تنفيذى -ممثل
عن شركة اور فينانس للستثمار
 - 442عبدالعزيز محمود عبدالعزيز
الشربيني رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16576وتم ايداعه بتاريخ  2021-07-08برقم ايداع
 4795تم التأشير فى تاريخ  2021-07-08بــ  :ممثل عن شركة اور فينانس للستثمار
 - 443يحى كامل محمد يوسف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16576وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-08برقم ايداع  4795تم التأشير فى تاريخ  2021-07-08بــ ( :مستقل)
 - 121سمر جلل حسن موسى عضو مجلس ادارة غير متفرغ المقيد برقم قيد  23655وتم ايداعه بتاريخ
 2009-12-06برقم ايداع  24540تم التأشير فى تاريخ  2009-12-06بــ  :وافق الحاضرون بالجماع
علي ان تكون صلحيات مجلس الدارة الجديد علي النحو التالى- -:للسيد/علء الدين سعد علي حسن الكحكى
بصفتة ريئس مجلس ادارة الشركه منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية
والغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار والغاء خطابات وشهادات
الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركةوضمن اغراضها والحق فى
تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجوراهم وحق قبض ودفع المبالغ وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك لة حق توكيل وتفويض الغير فى كل
او بعض ما ذكر من اختصاصاتة- 0للسيد /علء الدين سعد علي حسن الكحكى بصفتة رئيس مجلس ادارة الشركة
منفردا او مجتمعا مع السيد /رائد بدر كيلنى عضو مجلس الدارة حق التوقيع علي كافة المعاملت مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح و غلق الحسابات واصدار والغاء خطابات
وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم
حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر من اختصاصاتهم -للسيد الستاذ/علء الدين سعد علي حسن
الكحكى بصفتة رئيس مجلس ادارة الشركة منفردا حق التوقيع علي عقود الشراء و القتراض والرهن والبيع
والتنازل عن كافة الصول الثابتة وممتلكاتها العقارية والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها والتمويل
العقارى واليجار التمويلى وكفاله الغير والتوقيع علي عقود تاسيس وتعديل الشركات بكافه انواعها وتوقيع عقود
الستمثار فى شركات اخرى وله حق توكيل وتفويض الغير فى كل اوبعض ما ذكر من اختصاصاتة -للسيد/علء
الدين سعد علي حسن الكحكى منفردا فى التوقيع علي عقود تاسيس الشركات وتعديلها امام الشهر العقارى وتوكيل
المحامين والحق فى البيع للنفس او للغير لكافة العقارات والسيارات والمنقولت والتوقيع علي عقود البيع البتدائية
والنهائية امام الشهر العقارى الخاصة بالسيارات والعقارات للنفس او للغير ولة الحق فى الغاء التوكيلت واصدار
شهادات الخبرة والتوقيع علي محاضر عقود اليجار واثبات تاريخها والصيغ التنفيذية وايداع المحررات الجنبية
الصادرة من الخارج والتعامل امام جميع الوزارات والجهات والمصالح الحكومية والموانى والجمارك وكذلك له
الحق فى التنازل والتصالح والتخالص والقرار والنكار والبراء امام المحاكم وامام الشهر العقارى ولة الحق فى
رد القضاء ولة الحق فى انهاء كافة الجراءات الخاصة بذلك ولة حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر وكذلك
التوقيع على عقود بيع الصول بكافة انواعها للشركة كذاك لة الحق منفردا فى شراء الصول والستثمارات بكافة
انواعها لصالح الشركة ولغراضها وكذلك لة حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر من مسئولياتة
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 - 122رائد بدر كيلنى بدر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23655وتم ايداعه بتاريخ
 2009-12-06برقم ايداع  24540تم التأشير فى تاريخ  2009-12-06بــ :
 - 123اسامة موسي حسين موسى مدير المقيد برقم قيد  24121وتم ايداعه بتاريخ 2009-12-17
برقم ايداع  25585تم التأشير فى تاريخ  2009-12-17بــ  :يباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة - .
يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل
باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ولهما حق التعامل
باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على
الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن
لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والتوقيع لدى الشهر العقارى ولهما الحق فى تعيين
وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل أو بعض ماذكر .
 - 124احمد سمير عبد العظيم بكر مدير المقيد برقم قيد  24121وتم ايداعه بتاريخ 2009-12-17
برقم ايداع  25585تم التأشير فى تاريخ  2009-12-17بــ :
 - 134وائل رياض مامون عكاشه عضو منتدب المقيد برقم قيد  23580وتم ايداعه بتاريخ
 2010-02-21برقم ايداع  3802تم التأشير فى تاريخ  2010-02-21بــ  :يملك حق التوقيع على معاملت
الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة وللمجلس الحق فى
ان يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.
ولرئيس مجلس الدارة السيد  /سامح رياض مأمون عكاشة ناصر حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من
سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج
عن راس المال والتوقيع على كافة مستندات وعقود التمويل بالبنوك وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له
الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك له حق التصالح والتنازل في القضايا والتعامل مع القضاء
في كل ما يخص معاملت الشركة وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقض او
بالجل مع احتفاظه بكافة الصلحيات السابقة بالسجل التجاري وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما
ذكر  .وتفويض العضو المنتدب التنفيذى السيد  /وائل رياض مأمون عكاشة ناصر وذلك في التالى  -:التوقيع
على كافة مستندات وعقود التمويل بالبنوك والقتراض والرهن من البنوك  .التعامل مع جميع البنوك والمصارف
من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج
عن راس المال والتوقيع على كافة مستندات وعقود التمويل بالبنوك وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  .التعامل
باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و التصالح والتنازل في القضايا والتعامل مع القضاء في كل ما يخص معاملت
الشركة و تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها و
قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقض او بالجل  .التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة ومتلكاتها
العقارية والراضي والسيارات  .في بيع سيارات واتوبيسات الشركة .
 - 135هالة محفوظ الحسينى حمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24021وتم ايداعه بتاريخ
 2010-03-25برقم ايداع  6531تم التأشير فى تاريخ  2010-03-25بــ :
 - 136يحيى عمرو محفوظ الحسينى حمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24021وتم ايداعه بتاريخ
 2010-03-25برقم ايداع  6531تم التأشير فى تاريخ  2010-03-25بــ :
 - 137محمد زياد احمد عبد الرحيم عبدالجواد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24021وتم ايداعه
بتاريخ  2010-03-25برقم ايداع  6531تم التأشير فى تاريخ  2010-03-25بــ :
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 24021وتم ايداعه بتاريخ

 - 138ايمن صلح الدين عبد الفتاح محمود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد
 2010-03-25برقم ايداع  6531تم التأشير فى تاريخ  2010-03-25بــ :
 - 139مريم عمرو محفوظ الحسينى حمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24021وتم ايداعه بتاريخ
 2010-03-25برقم ايداع  6531تم التأشير فى تاريخ  2010-03-25بــ :
 - 140محسن عبدالمجيد عبدالصبور عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24021وتم ايداعه بتاريخ
 2010-03-25برقم ايداع  6531تم التأشير فى تاريخ  2010-03-25بــ :
 - 141عمرو محفوظ الحسينى حمد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  24021وتم ايداعه
بتاريخ  2010-03-25برقم ايداع  6531تم التأشير فى تاريخ  2010-03-25بــ :
 - 142عايدة المام المهدى احمد درويش رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24008وتم ايداعه بتاريخ
 2010-04-06برقم ايداع  7260تم التأشير فى تاريخ  2010-04-06بــ  :توكيل وتفويض رئيس مجلس
الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة و احمد سامي محمود (مفوض) مجتمعين أو منفردين في حق القتراض
والرهن والستدانه من البنوك وأوسع السلطات في التعامل مع البنوك وشركات التخصيم والتأجير التمويلي وحق
كفالة الغير وبيع وشراء وتأجير وكامل التصرف والدارة في جميع اصول وسيارات وممتلكات الشركه والسندات
والسهم والوراق المالية لدي الغير وإعطاء صلحية لرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين
أو منفردين بالقتراض والتمويل من المساهمين سواء بالجنيه أو أي عمله اجنبيه أخري بغرض الستغلل أو
الستثمار وتمويل أنشطة الشركة وتفويض و توكيل الغير في كل أوبعض ماذكر مع تجديد مدة المجلس لمدة ثلث
سنوات
 - 143وائل محمد فتحي مدير فرع المقيد برقم قيد  24054وتم ايداعه بتاريخ  2010-04-15برقم
ايداع  8037تم التأشير فى تاريخ  2010-04-15بــ :
 - 144عوض ربيع عوض بدر مدير فرع المقيد برقم قيد  24054وتم ايداعه بتاريخ 2010-04-15
برقم ايداع  8037تم التأشير فى تاريخ  2010-04-15بــ :
 - 145ام بي للهندسة ( M.Bش.م.م) س.ت 87701 :نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد 24108
وتم ايداعه بتاريخ  2003-10-02برقم ايداع  5989تم التأشير فى تاريخ  2010-04-18بــ  :يمثلها السيد
 /تامر بها الدين احمد علي شلبي
 - 146ادهم جمال الدين محمد رضوان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24108وتم ايداعه بتاريخ
 2003-10-02برقم ايداع  5989تم التأشير فى تاريخ  2010-04-18بــ  :منتدب
 - 147بهاء الدين احمد على شلبى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24108وتم ايداعه بتاريخ
 2003-10-02برقم ايداع  5989تم التأشير فى تاريخ  2010-04-18بــ  :يملك حق التوقيع على معاملت
الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة  ,وللمجلس الحق
في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضعين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين
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 - 149علء الدين سعد على حسن الكحكى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23654وتم ايداعه بتاريخ
 2010-06-24برقم ايداع  14344تم التأشير فى تاريخ  2010-06-24بــ  :للسيد/علء الدين سعد علي
حسن الكحكى بصفتة ريئس مجلس ادارة الشركه منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل
مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار والغاء
خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركةوضمن
اغراضها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجوراهم وحق قبض ودفع
المبالغ وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك لة حق
توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر من اختصاصاتة- 0للسيد /علء الدين سعد علي حسن الكحكى
بصفتة رئيس مجلس ادارة الشركة منفردا او مجتمعا مع السيد /رائد بدر كيلنى عضو مجلس الدارة حق التوقيع
علي كافة المعاملت مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح و غلق الحسابات
واصدار والغاء خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم
الشركة وضمن اغراضها ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر من اختصاصاتهم -للسيد
الستاذ/علء الدين سعد علي حسن الكحكى بصفتة رئيس مجلس ادارة الشركة منفردا حق التوقيع علي عقود
الشراء و القتراض والرهن والبيع والتنازل عن كافة الصول الثابتة وممتلكاتها العقارية والسيارات والمنقولت
باسم الشركة ولصالحها والتمويل العقارى واليجار التمويلى وكفاله الغير والتوقيع علي عقود تاسيس وتعديل
الشركات بكافه انواعها وتوقيع عقود الستثمار فى شركات اخرى وله حق توكيل وتفويض الغير فى كل اوبعض
ما ذكر من اختصاصاتة -للسيد/علء الدين سعد علي حسن الكحكى منفردا فى التوقيع علي عقود تاسيس
الشركات وتعديلها امام الشهر العقارى وتوكيل المحامين والحق فى البيع للنفس او للغير لكافة العقارات والسيارات
والمنقولت والتوقيع علي عقود البيع البتدائية والنهائية امام الشهر العقارى الخاصة بالسيارات والعقارات للنفس
او للغير ولة الحق فى الغاء التوكيلت واصدار شهادات الخبرة والتوقيع علي محاضر عقود اليجار واثبات
تاريخها والصيغ التنفيذية وايداع المحررات الجنبية الصادرة من الخارج والتعامل امام جميع الوزارات والجهات
والمصالح الحكومية والموانى والجمارك وكذلك له الحق فى التنازل والتصالح والتخالص والقرار والنكار
والبراء امام المحاكم وامام الشهر العقارى ولة الحق فى رد القضاء ولة الحق فى انهاء كافة الجراءات الخاصة
بذلك ولة حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر وكذلك التوقيع على عقود بيع الصول بكافة انواعها للشركة
كذاك لة الحق منفردا فى شراء الصول والستثمارات بكافة انواعها لصالح الشركة ولغراضها وكذلك لة حق
توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر من مسئولياتة
 - 150رائد بدر كيلنى بدر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23654وتم ايداعه بتاريخ
 2010-06-24برقم ايداع  14344تم التأشير فى تاريخ  2010-06-24بــ :
 - 151سمر جلل حسن موسى عضو مجلس ادارة غير متفرغ المقيد برقم قيد  23654وتم ايداعه بتاريخ
 2010-06-24برقم ايداع  14344تم التأشير فى تاريخ  2010-06-24بــ :
 - 152ابراهيم محمد محمد عبد الغني يوسف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23654وتم ايداعه
بتاريخ  2010-06-24برقم ايداع  14344تم التأشير فى تاريخ  2010-06-24بــ :
 - 153سالم مجدى محمد ماضى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24081وتم ايداعه بتاريخ
 2010-10-28برقم ايداع  23603تم التأشير فى تاريخ  2010-10-28بــ  :واختصاصاته حق التوقيع علي
معاملت الشركة وتعهداتها وله الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام كافة الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب
وايداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن والحصول على التسهيلت
الئتمانية من البنوك المحلية والخارجية وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك لة حق التوقيع
على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات ولة الحق فى كفالة
وضمان حق الغير امام البنوك والتوقيع امام البنوك
 - 154مى محمد سعيد عبد المنعم مدير المقيد برقم قيد  23998وتم ايداعه بتاريخ 2011-03-14
برقم ايداع  4310تم التأشير فى تاريخ  2011-03-14بــ  ( :استقالة ) .
 - 155هانى احمد صبرى عبد المبدى احمد مدير المقيد برقم قيد  23998وتم ايداعه بتاريخ
 2011-03-14برقم ايداع  4310تم التأشير فى تاريخ  2011-03-14بــ  :استقالة
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 - 156احمد وجيه يوسف محمد مدير المقيد برقم قيد  23998وتم ايداعه بتاريخ  2011-03-14برقم
ايداع  4310تم التأشير فى تاريخ  2011-03-14بــ  :يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما
منفردان فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة
أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة و لهما الحق منفردان فى التعامل امام جميع الجهات الحكومية و الغير
حكومية خاصة وزارة القوى العاملة ومديريتها و جميع السفارات والقنصليات ولهما منفردان الحق فى إبرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  -ويختص كل من السيد  /أحمد
وجيه يوسف محمد – والسيد  /هانى احمد صبرى عبد المبدى احمد منفردان الحق في التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وكذلك حق التوقيع على عقود القرض
والرهن باسم الشركة وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل
ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها
العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها للنفس او للغير ولهما منفردان حق قبض ودفع المبالغ
وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وكذلك لهما منفردين حق توكيل وتفويض الغير في
كل أو بعض ما ذكر.
 - 157مجدى محمد ماضى محمود رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24080وتم ايداعه بتاريخ
 2011-04-18برقم ايداع  6260تم التأشير فى تاريخ  2011-04-18بــ  :يملك حق التوقيع على معاملت
الشركة وتعهادتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذة المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة
الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين
 - 158على اشرف احمد اسماعيل مدير المقيد برقم قيد  23722وتم ايداعه بتاريخ 2011-05-30
برقم ايداع  9150تم التأشير فى تاريخ  2011-05-30بــ :
 - 159شريف محمد طلعت صالح مدير فرع المقيد برقم قيد  23722وتم ايداعه بتاريخ
 2011-05-30برقم ايداع  9150تم التأشير فى تاريخ  2011-05-30بــ :
 - 160عمرو فكرى بدر الدين حمدى مدير المقيد برقم قيد  23722وتم ايداعه بتاريخ 2011-05-30
برقم ايداع  9150تم التأشير فى تاريخ  2011-05-30بــ  :يمثل المديران الشركة في علقاتها مع الغير ولهم
منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة
أوالقانون أولئحته التنفيذية للجمعية العامة  .ولهما منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم كل حسب
بهذه المادة  .وللسيد  /علي أشرف أحمد اسماعيل المدير التنفيذي للشركة( .
الختصاصات الوظيفية الواردة
منفردا) حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكافة الدارات والمصالح
وفي ابرام كافة العقود التي تتعلق بمعاملت الشركة وكذلك تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة ويمثل الشركة
أمام وزارة التموين والتجارة الداخلية والخارجية والرقابة التجارية وجهاز حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري
ووزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والسجل الصناعي والسجل التجاري والغرف التجارية والصحة
والهيئة القومية لسلمة الغذاء والصحة المهنية ووزارة الداخلية والمساعدات الفنية والهيئة العامة للتأمينات
الجتماعية وجميع مكاتب العمل والقوي العاملة والمن الصناعي والحماية المدنية ورئاسة الحياء والمحليات
ووزارة البيئة والمصنفات الفنية والهيئة العامة للستثمار وجميع مأموريات الضرائب علي اختلف أنواعها وحق
الشراف علي جميع فروع ومخازن الشركة وهو المسؤل قانونا عن أية مخالفات تتعلق باختصاصه الوظيفي وله
حق تمثيل الشركة منفردا أمام القضاء وله حق توكيل وتفويض الغير وتوكيل المحامين في كل أو بعض ماذكر .
وللسيد  /عمرو فكري بدرالدين حمدي المدير المالي فقط  -منفردا حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من
سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور
التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله كذلك حق القتراض والرهن
والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكل ذلك باسم ولصالح الشركة وضمن
أغراضها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل وتفويض الغير في
كل أو بعض ماذكر
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 - 161عمرو سعيد عبد المؤمن على مدير المقيد برقم قيد  23722وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  9150تم التأشير فى تاريخ  2011-05-30بــ  :استقاله
 - 162سندس طارق طلعت مصطفى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24134وتم ايداعه بتاريخ
 2011-10-24برقم ايداع  22297تم التأشير فى تاريخ  2011-10-24بــ  - :الموافقة بالجماع على تجديد
اعتماد حق توقيع رئيس مجلس الدارة والتعامل باسم الشركة مع الجهات المختلفة على النحو التالى :أ /التوقيع
منفردا نيابة عن الشركة للسيدة الستاذة /سندس طارق طلعت مصطفى رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب على
كافة المعاملت البنكية وطلبات الصرف والتحويلت المصرفية والشيكات بحد اقصى  100000جنيه ( مائة الف
جنيها فقط لغير ) او مايعادلها بالعملت الجنبيه .ب /ايه معاملت بنكية وتحويلت مصرفية وطلبات الصرف
والشيكات التى تزيد قيمتها عن  100000جنيه (مائة الف جنيها) او ما يعادلها بالعملت الجنية يلزم موافقة من
مجلس الدارة فى صورة مذكرة تعزيز بتفويض الستاذة  /سندس طارق طلعت مصطفى رئيس مجلس الدارة
والعضو المنتدب فى التوقيع نيابة عن الشركة  .ج /التوقيع على كافة المعاملت والعقود والتفاقيات يلزم
الحصول على موافقة مجلس الدارة فى صورة مذكرة تعزيز بتفويض الستاذة  /سندس طارق طلعت مصطفى
رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب فى التوقيع نيابة عن الشركة
 - 163خالد شعبان حمدان مدير المقيد برقم قيد  24169وتم ايداعه بتاريخ  2012-01-05برقم ايداع
 480تم التأشير فى تاريخ  2012-01-05بــ  :استقالة
 - 164شوقي محمد احمد الصافى مدير المقيد برقم قيد  24169وتم ايداعه بتاريخ 2012-01-05
برقم ايداع  480تم التأشير فى تاريخ  2012-01-05بــ  :استقالة
 - 165ايهاب ميخائيل كامل اسكندر رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23890وتم ايداعه بتاريخ
 2012-08-23برقم ايداع  17195تم التأشير فى تاريخ  2012-08-23بــ  :ممثل عن شركه ماريجو ر
استيت بى ,فى
 - 166عادل ميخائيل راشد ميخائيل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23890وتم ايداعه بتاريخ
 2012-08-23برقم ايداع  17195تم التأشير فى تاريخ  2012-08-23بــ  :ممثل عن شركه ماريجو ر
استيت بى  .فى
 - 167ايمن منير برسوم غالى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23890وتم ايداعه بتاريخ
 2012-08-23برقم ايداع  17195تم التأشير فى تاريخ  2012-08-23بــ  :ممثل عن شركه ماريجو ر
استيت بى ,فى

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

Page 176 of 236

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 168محمد فوزي يوسف شحاده اغا الرفاعي مدير المقيد برقم قيد  23807وتم ايداعه بتاريخ
 2013-01-16برقم ايداع  1276تم التأشير فى تاريخ  2013-01-16بــ  :وللسيد /محمد فوزى يوسف
شحاده أغا الرفاعى وللسيده /عاليه عبد الغنى شيخ فضلى – (منفردين أو مجتمعين) حق التعامل بأسم الشركة
وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصاريف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق
الحسابات وأستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك
والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض
والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت بأسم الشركة ولصالحها
ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ
وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى
تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر  .ولهما الحق
(منفردين أو مجتمعين) فى التوقيع على كافة عقود القتراض والرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فيها
من ثابت ومنقول أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وأمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة بذلك
ولهما الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر أعله وذلك لصالح البنوك أو لنفسهم أو للغير .
وللسيد /محمد فوزى يوسف شحاده أغا الرفاعى  -حق تمثيل الشركة أمام القضاء بكافة درجاته وله الحق في إقامة
الدعاوى القضائية والمقاضاة فيها وأتخاذ كافة الجراءات اللزمة لذلك وله حق التصالح والتنازل عن كافة القضايا
سواء أمام القضاء أو أمام المستشار المحامي العام وعلى كافة درجاتها  ,وله حق تنفيذ واستلم كافة الحقوق المالية
المستحقة للشركة من كافة المحاكم والدارات سواء كانت من إدارة تنفيذ الحكام أو إدارة المطالبات والمحضرين
والودائع أو الدائنين ومن جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والتوقيع عن الشركة بالتخالص والستلم فيما
يخص ذلك وله حق اصدار التوكيلت القضائية اللزمة لذلك سواء العام منها أو الخاص فى كل او بعض ما ذكر.
وللسيد /إيهاب أبراهيم أحمد بسيونى  -حق أدارة العلقات العامة فقط
 - 169محمد سامى منصور عبد الهادى الشربينى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد
 24101وتم ايداعه بتاريخ  2013-08-18برقم ايداع  17632تم التأشير فى تاريخ  2013-08-18بــ :
علي ان يكون للسيد /رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب كافة الصلحيات الواردة بالنظام الساسي للشركة .
كما وافقت الجمعية بالجماع علي تحديد اختصاصات رئيس مجلس الدارة والعضو منتدب كما يلي  :له حق
التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي
الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصاريف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع منفردا على عقود الشراء لصول
الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع منفردا علي عقود
القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل او
بعض ما ذكر .
 - 170نسرين محمد سامى منصور الشربينى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24101وتم ايداعه
بتاريخ  2013-08-18برقم ايداع  17632تم التأشير فى تاريخ  2013-08-18بــ :
 - 171ايناس محمد عبد المجيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24101وتم ايداعه بتاريخ
 2013-08-18برقم ايداع  17632تم التأشير فى تاريخ  2013-08-18بــ :
 - 172رامى محمد سامى منصور الشربينى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24101وتم ايداعه بتاريخ
 2013-08-18برقم ايداع  17632تم التأشير فى تاريخ  2013-08-18بــ :
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 - 173عصام عبد المنجى احمد المتولى مدير المقيد برقم قيد  23982وتم ايداعه بتاريخ
 2014-05-07برقم ايداع  10900تم التأشير فى تاريخ  2014-05-07بــ  :يمثل مديرون الشركة فى
علقتها مع الغير ولهم منفردين  /مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا
ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللمديرين  )1السيد  /انكور
بهاردواج  ANKUR BHARDWAJممثل لشركة تيم ورك ارتس برايفيت TEAMWORK ARTS
 )PRIVATE LIMITED 2السيدة  /ايل جوبتا  )GUPTA ILA 3السيد  /شمس جاويد SHAMS
 JAWAIDمجتمعين او منفردين الصلحيات التية  -:الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وحق الفراج عن راس المال واستصدار
خطابات وشهدات الضمان وحق القتراض والرهن وكذالك الحق فى التوقيع على الشيكات وكافة صور التعامل
مع جميع البنوك والمصارف و كل ذلك باسم الشركة وممتلكاتها العقارية وكذالك لهم الحق التوقيع على عقود
الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات وكل ذلك باسم الشركة
ولمصلحتها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم ابرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له حق توكيل او تفويض الغير فى
كل او بعض ما ذكر .وللمدير المصرى السيد  /عصام عبد المنجى احمد متولى حق ادارة العلقات العامة فقط .
 .SHAMS JAWAID3 - 174شمس جاويد مدير المقيد برقم قيد  23982وتم ايداعه بتاريخ
 2014-05-07برقم ايداع  10900تم التأشير فى تاريخ  2014-05-07بــ :
 - 175انكور بهاردواج  ANKUR BHARDWAJمدير المقيد برقم قيد  23982وتم ايداعه بتاريخ
 2014-05-07برقم ايداع  10900تم التأشير فى تاريخ  2014-05-07بــ  :ممثل عن شركة تيم ورك
ارتس برايفيت .
 - 176ايل جوبتا  ILA GUPTAمدير المقيد برقم قيد  23982وتم ايداعه بتاريخ 2014-05-07
برقم ايداع  10900تم التأشير فى تاريخ  2014-05-07بــ :
 - 177محمد سامى كامل عبد الفتاح مدير فرع المقيد برقم قيد  24053وتم ايداعه بتاريخ
 2014-06-04برقم ايداع  13590تم التأشير فى تاريخ  2014-06-04بــ :
 - 178سعيد سعيد ابراهيم الديب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24152وتم ايداعه بتاريخ
 2014-10-02برقم ايداع  23885تم التأشير فى تاريخ  2014-10-02بــ  ( :استقالة ) .
 - 179محمد تاج الدين محمد العمرى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24152وتم ايداعه بتاريخ
 2014-10-02برقم ايداع  23885تم التأشير فى تاريخ  2014-10-02بــ  ( :استقالة) .
 - 180احمد محمود فؤاد ابراهيم الجندى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24152وتم ايداعه بتاريخ
 2014-10-02برقم ايداع  23885تم التأشير فى تاريخ  2014-10-02بــ :
 - 181محمود احمد عبد العزيز احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24152وتم ايداعه بتاريخ
 2014-10-02برقم ايداع  23885تم التأشير فى تاريخ  2014-10-02بــ :
 - 182مصطفى محمود احمد حسانين عضو منتدب المقيد برقم قيد  24152وتم ايداعه بتاريخ
 2014-10-02برقم ايداع  23885تم التأشير فى تاريخ  2014-10-02بــ :
 - 183محسن سامى برسوم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24207وتم ايداعه بتاريخ
 2012-11-27برقم ايداع  24944تم التأشير فى تاريخ  2014-11-18بــ :
 - 184مديحة محمود خطاب عبد ا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24207وتم ايداعه بتاريخ
 2012-11-27برقم ايداع  24944تم التأشير فى تاريخ  2014-11-18بــ :
 - 185نوران حسين سيد محمد سعيد عضو منتدب المقيد برقم قيد  24207وتم ايداعه بتاريخ
 2012-11-27برقم ايداع  24944تم التأشير فى تاريخ  2014-11-18بــ :
 - 186طارق ثروت عبد الباقى عثمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24207وتم ايداعه بتاريخ
 2012-11-27برقم ايداع  24944تم التأشير فى تاريخ  2014-11-18بــ :
 - 187اشرف صلح محمد سليم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24207وتم ايداعه بتاريخ
 2012-11-27برقم ايداع  24944تم التأشير فى تاريخ  2014-11-18بــ :
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 - 188محمد يوسف محمد ابراهيم مدير المقيد برقم قيد  23938وتم ايداعه بتاريخ 2015-03-10
برقم ايداع  6548تم التأشير فى تاريخ  2015-03-10بــ  :يمثل  -1السيد  /محمد يوسف محمد ابراهيم
الجنسية  :مصري بطاقة رقم قومى  -2 27308221202291 :السيدة  /كاميليه محمد حسن على شليل
الجنسية  :مصرية بطاقة رقم قومي  27609031200446 :ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة .
يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير و لهما منفردان في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل
باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنقيذية للجمعية العامة و للمديران منفردان
في حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و
قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و
التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع
البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك لهما الحق منفردان في التوقيع علي عقود
الشراء لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت ولهما الحق منفردان في تعيين و
عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم ولهما منفردان حق قبض و دفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية و ابرام كافة العقود والمشارطات و الصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهما منفردان حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن و البيع لصول
الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضي والسيارات و المنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما منفردان حق
توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  -1 .السيد  /محمد يوسف محمد ابراهيم الجنسية  :مصري
بطاقة رقم قومى  -2 27308221202291 :السيدة  /كاميليه محمد حسن على شليل الجنسية  :مصرية بطاقة
رقم قومي  27609031200446 :ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة  .يمثل المديران الشركة في
علقتها مع الغير و لهما منفردان في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ
به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنقيذية للجمعية العامة و للمديران منفردان في حق التعامل باسم
الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع
الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و
فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل
ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك لهما الحق منفردان في التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة و
ممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت ولهما الحق منفردان في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء
الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم ولهما منفردان حق قبض و دفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات الذنية والتجارية و ابرام كافة العقود والمشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل و لهما منفردان حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن و البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و
الراضي والسيارات و المنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما منفردان حق توكيل او تفويض الغير في كل او
بعض ما ذكر  -1 .السيد  /محمد يوسف محمد ابراهيم الجنسية  :مصري بطاقة رقم قومى :
 -2 27308221202291السيدة  /كاميليه محمد حسن على شليل الجنسية  :مصرية بطاقة رقم قومي :
 27609031200446ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة  .يمثل المديران الشركة في علقتها مع
الغير و لهما منفردان في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة
عقد الشركة او القانون او لئحته التنقيذية للجمعية العامة و للمديران منفردان في حق التعامل باسم الشركة و
ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص
بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و
غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك
باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك لهما الحق منفردان في التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة و
ممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت ولهما الحق منفردان في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء
الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم ولهما منفردان حق قبض و دفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات الذنية والتجارية و ابرام كافة العقود والمشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل و لهما منفردان حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن و البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و
الراضي والسيارات و المنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما منفردان حق توكيل او تفويض الغير في كل او
بعض ما ذكر  .استقالة السيد  /شريف حمدى سيد عبد الحميد من إدارة الشركة
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 - 189حسام الدين على حسن محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  24117وتم ايداعه بتاريخ
 2015-03-17برقم ايداع  7513تم التأشير فى تاريخ  2015-03-17بــ :
 - 190دينا هاني محمد محمود عضو منتدب المقيد برقم قيد  24215وتم ايداعه بتاريخ 2015-08-13
برقم ايداع  22613تم التأشير فى تاريخ  2015-08-13بــ  :للشئون الدارية
 - 191احمد عزت زينهم ناصر شريك متضامن المقيد برقم قيد  23805وتم ايداعه بتاريخ
 2015-10-08برقم ايداع  28028تم التأشير فى تاريخ  2015-10-08بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين السيد  /مصطفي سيد علي سالم و السيد  /احمد عزت
زينهم ناصر ولهما الحق مجتمعين فقط 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 و غلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف وكل
ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و
ممتلكاتها العقارية والراضى و السيارات باسم الشركة و لصالحها وله الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء
الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه
و التجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق
توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 192هشام اشرف صلح الدين ابو سيف رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23947وتم ايداعه بتاريخ
 2015-12-13برقم ايداع  35717تم التأشير فى تاريخ  2015-12-13بــ  :تحديد صلحيات مجلس الدارة
لتصبح على النحو التالى  :يملك حـق التوقيع على معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على
هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة  ,ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكـلء مفوضين
وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركه منفردين أو مجتمعين  ,وللسيد  /هشام أشرف صلح الدين أبو سيف (
رئيس مجلس الدارة ) والسيـد  /شهـاب مظهر أحمد حافظ مظهر ( العضو المنتدب ) مجتمعين أو منفرديــن حق
إبرام كافة العـقود والمشارطـات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والداخلة ضمن غرض
الشركة وباسم الشركة كما لهما أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها  ,وعلي الخص تعيين ووقف
وعـزل وكلء وموظـفي والمديرون والعاملين بالشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم ولهما حـق شـراء
الصـول وجميع المهمات والبضائع والمنقولت والعقارات والراضي والسيارات بأسم الشركة ولصالحها والتوقيع
علي كافة العقود أمام مصلحه الشهر العقاري والتوثيق وحـق التوقيع علي عقود التعديل التي توافـق عليها الجمعية
العامة غير العادية وحق الدخول والمساهمة والشتراك في تأسيس الشركات باسم الشركة والتوقيع علي عقود
تأسيسها أمام الهيئه العامه للستثمـار بجميع قطاعاتها المختلفة والشهر العقاري وكافة الجهات الخرى  .ولرئيس
مجلس الدارة منفردا حق تمثيل الشركه أمام القضاء بمختلف درجاته في المحاكم والقضايا التي ترفع من أو على
الشركة ويحق له الصلح والقرار والتنازل والنكار والبراء في جميع القضايا أمام المحاكم والنيابة العامة وكذا
التصالح أمام المحامي العام وكل ذلك باسم الشركة والقضايا الخاصة بها  ,وكذلك لهما حق التصالح مع الجهات
والهيئات الحكوميه وغير الحكوميه  .وللسيد  /هشام أشرف صلح الدين أبو سيف ( رئيس مجلس الدارة )
والسيـد  /شهـاب مظهر أحمد حافظ مظهر ( العضو المنتدب ) مجــتــمـــعـــيــــــن حق تمثيل الشركة والتوقيع
نيابة عنها أمام كافة البنوك والمصارف المختلفة وفتح وغلق وتحويل الحسابات باسم الشركة وحق التوقيع علي
الشيكات والسحب واليداع والفراج عن رأس المال وكافة صور التعاملت البنكيه  ,ولهما مجتمعين حق التوقيع
على عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت ,
والبيع للنفس وللغير لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت بأسم الشركه
ولصالحها  .والتوقيع على عقود البيع أمام كافة الجهات المختصه  .ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو
بعض ما ذكر كـل حسب صلحياته
 - 193شهاب مظهر احمد حافظ مظهر عضو منتدب المقيد برقم قيد  23947وتم ايداعه بتاريخ
 2015-12-13برقم ايداع  35717تم التأشير فى تاريخ  2015-12-13بــ :
 - 194ميرام ميلد معافة عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23947وتم ايداعه بتاريخ
 2015-12-13برقم ايداع  35717تم التأشير فى تاريخ  2015-12-13بــ :
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 - 195سامر محمد محمود بدر عضو منتدب المقيد برقم قيد  23957وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-18برقم ايداع  5410تم التأشير فى تاريخ  2016-02-18بــ :
 - 196رامز محمد محمود بدر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23957وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-18برقم ايداع  5410تم التأشير فى تاريخ  2016-02-18بــ :
 - 197محمد محمود احمد بدر رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  23957وتم ايداعه
بتاريخ  2016-02-18برقم ايداع  5410تم التأشير فى تاريخ  2016-02-18بــ  :لرئيس مجلس الدارة
والعضو المنتدب حق الدارة والتوقيع وتمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية وامام البنوك
وكافة المعاملت البنكية بالسحب واليداع لكل من رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردين حق القتراض
من البنوك والرهن لكل من رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين ولمجلس الدارة الحق في
ان يعيين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضآ حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين ويكون
لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق في التوقيع على عقود البيع والشراء والتنازل القتراض والرهن
لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي باسم الشركة ولصالحها وكما لهما الحق في التوقيع على عقود
البيع والتنازل البتدائية والنهائية امام الشهر العقاري والتوثيق وجهاز مدينة العاشر من رمضان وكافة الجهات
الحكومية او الغير حكومية ولهما الحق في التوقيع على عقود الكفالة سواء للشركة او للغير ولهما الحق في توكيل
الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 198احمد صالح امين سيد فؤاد مدير فرع المقيد برقم قيد  23957وتم ايداعه بتاريخ 2016-02-18
برقم ايداع  5410تم التأشير فى تاريخ  2016-02-18بــ :
 - 199محمد احمد محمود السيد مدير فرع المقيد برقم قيد  24214وتم ايداعه بتاريخ 2016-04-06
برقم ايداع  11543تم التأشير فى تاريخ  2016-04-06بــ :
 - 200عبد الغفار عبد الغفار نصر العشماوى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23936وتم ايداعه
بتاريخ  2016-05-22برقم ايداع  16199تم التأشير فى تاريخ  2016-05-22بــ  :مدة مجلس الدارة
ثلث سنوات بنفس التشكيل يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على
هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين
وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين ولنائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب
السيد /اسلم ماهر قرني محمد -منفردا حق التوقيع بالسحب والفراج عن رأس مال الشركة المودع بالبنك ولنائب
رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد /اسلم ماهر قرني محمد– منفردا الحق في التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة اشكالهم وكذلك حق استصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع
جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع
والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والعلمات التجارية والتنازل عن حقوق ملكية
السماء والعلمات التجارية الخاصة بالشركة وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة
السندات الذنية والتجارية وله ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
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 - 201تامر بهاء الدين احمد على شلبى مدير المقيد برقم قيد  24243وتم ايداعه بتاريخ
 2016-06-28برقم ايداع  20483تم التأشير فى تاريخ  2016-06-28بــ  :يمثل السيد /تامر بهاء الدين
أحمد على شلبي مدير عام الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة
والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير
منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص وكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع
وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات
وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم
الشركة وضمن أغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله
حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل كما ان له الحق في تمثيل الشركة في كفالة
الغير خاصة الشركات الشقيقة وهى شركة  /إم بي للصناعة ش.م.م وشركة  /بيتا إلكتريك للصناعات ش.م.م
وشركة جا أى تي للخدمات اللوجيستية ش.ذ.م.م وشركة شاحن لحلول المركبات الكهربائية ش.م.م والشركة الم
وهى شركة  /إم بي للهندسة ش.م.م والتوقيع على عقود الكفالة أمام كافة البنوك والمصارف وله حق توكيل
الغير في كل أو بعض ما ذكر.
 - 202سناء وصفى جرجس فلتس مدير فرع المقيد برقم قيد  23824وتم ايداعه بتاريخ
 2000-08-27برقم ايداع  4894تم التأشير فى تاريخ  2016-07-13بــ :
 - 203احمد صلح كامل عبدالعال الكوح نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد 23721
وتم ايداعه بتاريخ  2016-07-24برقم ايداع  22589تم التأشير فى تاريخ  2016-07-24بــ :
 - 204كريم صلح كامل عبدالعال الكوح رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23721وتم ايداعه بتاريخ
 2016-07-24برقم ايداع  22589تم التأشير فى تاريخ  2016-07-24بــ 00 :
 - 205فاتن محمد عبده عبدالرحمن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23721وتم ايداعه بتاريخ
 2016-07-24برقم ايداع  22589تم التأشير فى تاريخ  2016-07-24بــ  -)2 :تحديد صلحيات رئيس
مجلس الدارة و تحديد صلحيات نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب كالتى  " -:حق التوقيع نيابة عن
الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتعامل امام جميع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية
من السحب واليداع والفراج عن راس المال وإصدار الشيكات والتوقيع عليها وفتح وغلق الحسابات البنكية
واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن والحصول علي التسهيلت
الئتمانية وابرام العقود مع الموردين وغيرهم وعقود العمل وكافة العقود والصفقات الخاصة بنشاط الشركة
ولصالحها بالنقد والجل وعقود اليجار والبيع وكافة التعاقدات التى تكون الشركة طرفا فيها وتعيين وعزل
موظفى ووكلء الشركة وتمثيل الشركة امام الحياء المختلفة ,واجهزة المدن الجديدة والوحدات المحلية للحصول
على كافة التراخيص وتراخيص ممارسة النشاط للشركة وامام المحافظات وجميع الجهزة الدارية بها وامام
وزارة العمل بجميع ادارتها و وزارة التأمينات الجتماعية والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية بجميع إدارتها,
ووزارة الستثمار وهيئة الستثمار والسجل التجارى وادارة العلمات التجارية والهيئة العامة للرقابة المالية
والبورصة وشركة مصر للمقاصة واليداع والحفظ والقيد المركزى وتمثيل الشركة امام مصلحة الضرائب والهيئة
العامة للتنمية الصناعية والرقابة الصناعية و وزارة التموين بجميع ادارتها وكافة الوزرات والهيئات وادارتها
واقسامها الفرعية والتى يستلزم المر التعامل معها ,وامام الشهر العقارى مجتمعين أو منفردين ولرئيس مجلس
الدارة حق الصلح والقرار والنكار والبراء وجميع ما سبق باسم ولصالح الشركة ولهما مجتمعين أو منفردين
توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 206ميرام ميلد معافة عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23949وتم ايداعه بتاريخ
 2014-12-29برقم ايداع  31985تم التأشير فى تاريخ  2016-07-26بــ :
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 - 207هشام اشرف صلح الدين ابو سيف رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23949وتم ايداعه بتاريخ
 2014-12-29برقم ايداع  31985تم التأشير فى تاريخ  2016-07-26بــ  :تحديد صلحيات مجلس الدارة
لتصبح على النحو التالى  :يملك حـق التوقيع على معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على
هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة  ,ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكـلء مفوضين
وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركه منفردين أو مجتمعين  ,وللسيد  /هشام أشرف صلح الدين أبو سيف (
رئيس مجلس الدارة ) والسيـد  /شهـاب مظهر أحمد حافظ مظهر ( العضو المنتدب ) مجتمعين أو منفرديــن حق
إبرام كافة العـقود والمشارطـات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والداخلة ضمن غرض
الشركة وباسم الشركة كما لهما أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها  ,وعلي الخص تعيين ووقف
وعـزل وكلء وموظـفي والمديرون والعاملين بالشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم ولهما حـق شـراء
الصـول وجميع المهمات والبضائع والمنقولت والعقارات والراضي والسيارات بأسم الشركة ولصالحها والتوقيع
علي كافة العقود أمام مصلحه الشهر العقاري والتوثيق وحـق التوقيع علي عقود التعديل التي توافـق عليها الجمعية
العامة غير العادية وحق الدخول والمساهمة والشتراك في تأسيس الشركات باسم الشركة والتوقيع علي عقود
تأسيسها أمام الهيئه العامه للستثمـار بجميع قطاعاتها المختلفة والشهر العقاري وكافة الجهات الخرى  .ولرئيس
مجلس الدارة منفردا حق تمثيل الشركه أمام القضاء بمختلف درجاته في المحاكم والقضايا التي ترفع من أو على
الشركة ويحق له الصلح والقرار والتنازل والنكار والبراء في جميع القضايا أمام المحاكم والنيابة العامة وكذا
التصالح أمام المحامي العام وكل ذلك باسم الشركة والقضايا الخاصة بها  ,وكذلك له حق التصالح مع الجهات
والهيئات الحكوميه وغير الحكوميه  .وللسيد  /هشام أشرف صلح الدين أبو سيف ( رئيس مجلس الدارة )
والسيـد  /شهـاب مظهر أحمد حافظ مظهر ( العضو المنتدب ) مجــتــمـــعـــيــــــن حق تمثيل الشركة والتوقيع
نيابة عنها أمام كافة البنوك والمصارف المختلفة وفتح وغلق وتحويل الحسابات باسم الشركة وحق التوقيع علي
الشيكات والسحب واليداع والفراج عن رأس المال وكافة صور التعاملت البنكيه  ,ولهما مجتمعين حق التوقيع
على عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت ,
والبيع للنفس وللغير لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت بأسم الشركه
ولصالحها  .والتوقيع على عقود البيع أمام كافة الجهات المختصه  .ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو
بعض ما ذكر كـل حسب صلحياته .
 - 208شهاب مظهر احمد حافظ مظهر عضو منتدب المقيد برقم قيد  23949وتم ايداعه بتاريخ
 2014-12-29برقم ايداع  31985تم التأشير فى تاريخ  2016-07-26بــ :
 - 209عمرو ايهاب انيس سيف النصر طنطاوى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23941وتم ايداعه
بتاريخ  2011-12-11برقم ايداع  23506تم التأشير فى تاريخ  2016-10-05بــ  :الموافقة بالجماع
علي تعديل سلطات التوقيع علي كافة عقود القرض المبرمة مع البنك الهلي الكويتي  -مصر لتصبح كالتي :
يكون لي من السادة  /محمد محمود محمد مختار البناني  -بصفته رئيس القطاع المالي والسيد  /عصام ربيع
السيد محمد  -بصفته رئيس قطاع المخاطر مجتمعا مع أي من السيد  /رئيس مجلس الدارة أو السيد  /العضو
المنتدب  ,التوقيع علي عقود الرهن والقرض المبرمة مع البنك الهلي الكويتي  -مصر  ,مع البقاء علي كافة
الصلحيات وسلطات التوقيع المذكورة في السجل التجاري كما هي دون تعديل أو تغيير
 - 210خالد عمر احمد حسن عوض رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24146وتم ايداعه بتاريخ
 2016-10-12برقم ايداع  31103تم التأشير فى تاريخ  2016-10-12بــ :
 - 211محمد عبد ا محمد سيد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23921وتم ايداعه بتاريخ
 2017-01-16برقم ايداع  1888تم التأشير فى تاريخ  2017-01-16بــ  :خروج للوفاة
 - 212اسراء محمود عيد محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23921وتم ايداعه بتاريخ
 2017-01-16برقم ايداع  1888تم التأشير فى تاريخ  2017-01-16بــ :
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 - 213محمود عبدا محمد سيد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  23921وتم ايداعه
بتاريخ  2017-01-16برقم ايداع  1888تم التأشير فى تاريخ  2017-01-16بــ  :يكون حق الدارة
والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية لرئيس مجلس الداره منفردا فقط  ,وهو السيد  /محمود عبدا محمد
سيد وله الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع
العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع
وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة
صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والسفارات والقنصليات ولرئيس مجلس الداره الحق في التوقيع على
اى اجراء مالى يتعلق بمعاملت الشركه او السحب من البنوك وله الحق في القتراض والرهن أصول الشركه
وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وله الحق في
تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهم حق
قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر
 - 214شيماء على عبدالرؤوف على عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23921وتم ايداعه بتاريخ
 2017-01-16برقم ايداع  1888تم التأشير فى تاريخ  2017-01-16بــ :
 - 215عفاف عبد الحميد احمد امين عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  23796وتم ايداعه
بتاريخ  2013-09-02برقم ايداع  18713تم التأشير فى تاريخ  2017-02-05بــ  :إعتماد تشكيل مجلس
رئيس مجلس الدارة أحمد بسيونى
الصفة مي أحمد عبد العزيز شلبى
الدارة على النحو التالي  :الســـــــم
عضو مجلس الدارة
عبد السميع طولن عضو مجلس الدارة عبد الحميد محمد عبد العزيز أبو يوسف
عفاف عبدالحميد أحمد أمين عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة مع بقاء سلطات التوقيع عن الشركة كما هي
دون تغيير .
 - 216معتز محمد رفعت عبد المقصود الشناوى مدير المقيد برقم قيد  24086وتم ايداعه بتاريخ
 2017-02-08برقم ايداع  4879تم التأشير فى تاريخ  2017-02-08بــ  :وللسيد  /معتز محمد رفعت عبد
المقصود منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع
العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم وحق دفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف
من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور
التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وحق التوقيع على عقود الشراء
والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع
على عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
وللسيد  /محمد عبد العليم ابو النصر على حق التعامل مع جميع الجهات الحكومية والغيرالحكومية والقطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم
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 - 217حازم محمد مغازي عبد المجيد نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  24050وتم
ايداعه بتاريخ  2017-02-15برقم ايداع  5966تم التأشير فى تاريخ  2017-02-15بــ  * :السيد الستاذ
 /حازم محمد مغازي عبدالمجيد – نائب رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي للشركة يمثل
الشركة أمام القضاء وله حق التوقيع عن الشركة في القرار والنكار والبراء والصلح والتنازل عن الدعاوي
القضائية أمام المحاكم المختصة أو أمام السادة المستشارين محامي العموم ,وكذلك له الحق في التعامل بأسم
الشركة امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وخاصة إجراء إثبات تاريخ عقود ايجار فروع الشركة وتمثيل
الشركة أمام السجل التجارى ومصلحة الشركات والهيئة العامة للستثمار وامام المجالس المحلية ومجالس المدن
والحياء بالمحافظات وتمثيل الشركة امام مصلجة الضرائب المصرية ( عامة – قيمة مضافة – عقارية )
والحضور نيابة عن الشركة امام كافة المأموريات التنفيذية ولجان الطعن واللجان الداخلية وتظلمات والتوفيق
وإدارة مكافحة التهرب الضريبى وكذلك لجان الفحص وقضايا التهرب ولجان فض المنازعات وتسليم وتسلم
البيانات والقرارات والمكاتبات والمذكرات واعتماد التقرير والتصالح الضريبى وكذلك القيام نيابة عن الشركة
بالتعامل فى كل مالة صلة بالعلقة بين الشركة والضرائب وإدارتها واقسامها كذلك الخضور وتكثيل الشركة امام
الخبراء المنتدبين من قبل المحاكم فى اي تنازع ضريبى او ما يتفرغ عنه و أذنته فى توكيل الغير فى كل او بعض
ماذكر  .وله الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق ذكره .وله الحق التوقيع على المخالصات وعقود
العملء وتفويض الغير فى ذلك وتمثيل الشركة امام لهيئة العامة للتامينات الجتماعية (كافة مأموريتها )على
مستوى الجمهورية ( التوقيع علي كافة الوراق الخاصة بالتامينات و فتح و غلق منشات تقديم استمارات دخول و
خروج الموظفين ) وامام التأمينات والمعاشات القطاع الخاص وامام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وامام
جهاز المدن الجديدة ( جهاز مدينة التجمع الخامس – جهاز مدينة التجمع الول – جهاز مدينة الشروق – جهاز
مدينة العبور -جهاز مدينة بدر – جهاز مدينة  15مايو – جهاز مدينة  6اكتوبر وغيرها ) وامام احياء محافظة
القاهرة والجيزة .وتمثيل الشركة امام الحياء الشعبية على مستوى الجمهورية وامام الوحدات المحلية فى القرى
والمحافظات وامام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وتميثل الشركة امام شركة شمال القاهرة لتوزيع
الكهرباء وامام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وامام أدارة الحماية المدنية على مستوى الجمهورية وامام
مكاتب العمل علي مستوي الجمهورية . .ولة الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر .
 - 218احمد الحسينى عبد الرحمن عبد الرحمن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23955وتم ايداعه
بتاريخ  2017-03-15برقم ايداع  9906تم التأشير فى تاريخ  2017-03-15بــ  :استقالة
 - 219مفضل حاتم بهائ مدار  MUFADDAL Hatimbhai Madarwalaرئيس مجلس ادارة المقيد
برقم قيد  24084وتم ايداعه بتاريخ  2017-03-15برقم ايداع  9919تم التأشير فى تاريخ
 2017-03-15بــ :
 - 220معز طاهر حاجى
 MOIZ TAHER HAJEEعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24084وتم ايداعه بتاريخ
 2017-03-15برقم ايداع  9919تم التأشير فى تاريخ  2017-03-15بــ :
 - 221حذيفه مصطفى قاسم
 HUZEFA MUSTAFA KASIMعضو منتدب المقيد برقم قيد  24084وتم ايداعه بتاريخ
 2017-03-15برقم ايداع  9919تم التأشير فى تاريخ  2017-03-15بــ  :تجديد مجلس الدارة على لمدة
اخرى
 - 222عزيزه محمد محمد ابو العنين نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23944وتم ايداعه بتاريخ
 1999-03-17برقم ايداع  1384تم التأشير فى تاريخ  2017-04-06بــ  :ممثله لشركة سيراميكا كليوباترا
جروب .
 - 223هناء محمد محمد عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  23944وتم ايداعه بتاريخ
 1999-03-17برقم ايداع  1384تم التأشير فى تاريخ  2017-04-06بــ :
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 - 224يسري فهيم غطاس رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23944وتم ايداعه بتاريخ
 1999-03-17برقم ايداع  1384تم التأشير فى تاريخ  2017-04-06بــ  :يملك حق التوقيع عن الشركة كل
من رئيس مجلس الدارة وأعضاء مجلس الدارة المنتدبين والرئيس التنفيذي منفردين أو مجتمعين ,ولمجلس
الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين.تخويل السيد /يسري فهيم غطاس رئيس مجلس الدارة والسيد /عبد اللطيف
محمد أبو العنين ـ عضو منتدب والسيدة  /عزيزة محمد محمد أبو العنين ـ نائب رئيس مجلس الدارة- :أ ـ كافة
السلطات والصلحيات اللزمة لتحقيق غرض الشركة ولسيادتهم حق إبرام جميع العقود والتصرفات بما في ذلك
عقود الرهن والقتراض التي تبرمها الشركة مع أي جهة كانت بما في ذلك البنوك جميعها والتوقيع عليها كما أن
لسيادتهم حق فتح الحسابات بجميع البنوك وإيداع المبالغ فيها والسحب منها .وإبرام عقود المعاوضة والتوقيع عليها
ولهم كفالة الشركة أمام الغير والبنوك والجهات الحكومية والتوقيع علي عقود الكفالة .وتخويل الشركة حق كفالة
الشركات الشقيقة والغير أمام البنوك والغير وتفويضهم بالتوقيع علي هذه الكفالة .ولهم الحق في التوقيع علي كافة
العقود اللزمة لممارسة الشركة لغراضها وبروتوكولت التعاون ومذكرات المفاهمة ,وكذا لهم الحق في التعامل
مع شركات الخدمات والمداد بالمرافق وهي شركات الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي والصناعي ولهم
الحق في تمثيل الشركة امام هذه الجهات وتوقيع التعاقدات معها وابرام التسويات وجدولة مديونيات الشركة
والمطابقات المحاسبية اللزمة أمام الجهات المعنية والتوقيع علي الشيكات والقرار بالصلح أمام كافة الجهات
الرسمية وغيرها نيابة عن الشركة  ,منفردين أو مجتمعين و لهم توكيل أو تفويض الغير فيما سبق.ب ـ ولهم الحق
في تمثيل الشركة أمام كافة الوزارات ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة
ووزارة السكان والتعمير ووزارة السياحة ووزارة الدفاع بكافة أجهزتها وأفرعها وكافة الجهات الحكومية وغير
الحكومية والهيئات العامة ومنها الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لتنمية المنطقة القتصادية
لقناة السويس ,الهيئة العامة للتنمية الصناعية ,الهيئة العامة للرقابة المالية ,الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات
والواردات ,الهيئة العامة للتنمية السياحية  ,هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  ,والتعامل مع جهاز تنمية التجارة
الداخلية والسجل التجاري بالقيد والتجديد والتأشير والشطب ,والعلمات التجارية وبراءات الختراع وتسجيل
العلمات التجارية والنماذج الصناعية  ,والغرف التجارية  ,وشركة مصر للمقاصة واليداع المركزي  ,والتعامل
مع إدارات المرور  ,والجمارك  ,والتعامل مع الحياء واستخراج جميع تراخيص التشغيل  ,وأجهزة المدن الجديدة
 ,وجهاز شئون البيئة وشركات القطاع العام والخاص ومصالح الشهر العقاري  ,ولسيادتهم التوقيع علي عقود
التعديلت أمام الشهر العقاري وكافة الجراءات اللزمة ولهم توكيل الغير منفردين أو مجتمعين في كل ما سبق.
ول يحق لرئيس مجلس الدارة أو العضو المنتدب أو أي عضو من أعضاء المجلس التصرف بالبيع أو التنازل أو
أي تصرف من التصرفات الناقلة لملكية أي أصل من أصول الشركة حسب ما جاء بالمادة  53من القانون رقم
 159لسنة 1981
 - 225فيروز محمد محمد ابوالعينين عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  23944وتم ايداعه
بتاريخ  1999-03-17برقم ايداع  1384تم التأشير فى تاريخ  2017-04-06بــ :
 - 226عبداللطيف محمد ابو العنين علي عضو منتدب المقيد برقم قيد  23944وتم ايداعه بتاريخ
 1999-03-17برقم ايداع  1384تم التأشير فى تاريخ  2017-04-06بــ :
 - 227شهاب مظهر احمد حافظ مظهر رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23902وتم ايداعه بتاريخ
 2017-05-08برقم ايداع  16322تم التأشير فى تاريخ  2017-05-08بــ  :اضافة صلحيات للسيد /
شهاب مظهر أحمد حافظ مظهر  -رئيس مجلس الدارة – مـنــفــردا الحق في التنازل عــــن أراضي الشركة
وله حق التصرف
والتوقيع على عقود التنازل أمام هيئة المجتمعات العمرانية وجهـاز الساحل الشمالي الغربي ,
في أصول الشركة ( الثابتة والمنقولة ) بالبيع والشراء والتنازل والبدل والقـرار  ,والتوقيع على عقود البيـع
والتنازل وكافة المحررات والمستندات اللزمة لذلك أمام كافة الجهات المختصة وله حق توكيل او تفويض الغير
فى ذلك
 - 228عبدالمنعم حسن سليمان السلمونى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24236وتم ايداعه بتاريخ
 2017-08-02برقم ايداع  27517تم التأشير فى تاريخ  2017-08-02بــ :
 - 229نهاد عزت عبد الحافظ عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23939وتم ايداعه بتاريخ
 2017-09-24برقم ايداع  34928تم التأشير فى تاريخ  2017-09-24بــ :
 - 230محمد عبد المنعم الزمو عضو منتدب المقيد برقم قيد  23779وتم ايداعه بتاريخ 2014-06-29
برقم ايداع  15625تم التأشير فى تاريخ  2017-11-23بــ :
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 - 231محمود شامل عبد الحليم عطا فرج رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23755وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-03برقم ايداع  503تم التأشير فى تاريخ  2018-01-03بــ  :تجديد مدة مجلس الدارة لمدة
جديدة مع البقاء على الصلحيات المقررة كما هى دون تعديل
 - 232راجية محمد عبد المنعم عبد الفتاح عمران عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23993وتم ايداعه
بتاريخ  2018-02-04برقم ايداع  5460تم التأشير فى تاريخ  2018-02-04بــ  :غير تنفيذي  -مستقل
 - 233طارق السيد هاشم فايد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24079وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-01برقم ايداع  10289تم التأشير فى تاريخ  2018-03-01بــ  :توقيع عن نشاط التخصيم
لتكون كالتي :تفويض كل من السيد  /طارق السيد هاشم فايد " رئيس مجلس الدارة " والسيد /أحمد شريف عبد
الهادي عمر "العضو المنتدب والرئيس التنفيذي " في التوقيع على عقود التخصيم وكافة المستندات المتعلقة بنشاط
التخصيم والتوقيع أمام كافة الجهات الدارية والحكومية والغير حكومية وأمام الهيئة العامة للرقابة المالية وله الحق
في تفويض وتوكيل الغير في كل أو بعض ما سبق ,مع بقاء كافة الصلحيات السابقة كما هي  -منح صلحية
التوقيع امام البنوك على المعاملت البنكية كالتالي :حق التوقيع من مجموعه (أ) يكون لي عضو منفردا •
أحمد شريف عبد الهادي عمر – العضو المنتدب و الرئيس
طارق فايد – رئيس مجلس الدارة  -منفردا •
رويدا محمد السيد الجميل _
التنفيذي – منفردا حق التوقيع من مجموعه (ب) يكون أي عضوين مجتمعين •
محمد
رئيس قطاع مخاطر الئتمان • إيهاب محمد أنس الوجود محمد –رئيس قطاع التسويق و تنمية العمال •
عبد ا عبد الكريم محمد – رئيس قطاع الشئون المالية
 - 234احمد السيد احمد محسن رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24127وتم ايداعه بتاريخ
 2017-09-11برقم ايداع  33004تم التأشير فى تاريخ  2018-03-12بــ  :تجديد مدة مجلس الدارة
 - 235أحمد حسن محمد طاهر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  15وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-13برقم ايداع  17تم التأشير فى تاريخ  2018-03-13بــ :
 - 236يمنى محمد مصطفى حسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  332وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-11برقم ايداع  344تم التأشير فى تاريخ  2018-04-11بــ :
 - 237حسام الدين مصطفى حسن على نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  332وتم
ايداعه بتاريخ  2018-04-11برقم ايداع  344تم التأشير فى تاريخ  2018-04-11بــ  :يملك حق التوقيع
على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة
ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة
منفردين أو مجتمعين .للسيد /حسام الدين مصطفي حسن  -رئيس مجلس الدارة ,والسيد /محمد محمد مصطفي
حسن  -العضو المنتدب (مجتمعين أو منفردين) حـق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية ,والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهما حق التعامل مع
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية
والجمارك وكذلك لهما حق التعامل مع المرور ولهما حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع
والتوقيع على الشيكات ,وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان والفراج عن رأس المال وكافة
صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف  -وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولمصلحتها ,ولهما الحق
في التوقيع على عقود تأسيس الشركات ,وفي تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة ,وتحديد مرتباتهم وأجورهم
ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ,وإبرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ,ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل
أو بعض ما ذكر
 - 238أبو الحسن مختار امين أبو بكر مدير فرع المقيد برقم قيد  409وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-18برقم ايداع  435تم التأشير فى تاريخ  2018-04-18بــ :
 - 239محمود احمد سمير السقا رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  429وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-19برقم ايداع  455تم التأشير فى تاريخ  2018-04-19بــ  ( :استقالة )  .مع الغاء كافة
الصلحيات له بالسجل التجارى .
 - 240احمد فاروق احمد ضيف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  429وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-19برقم ايداع  455تم التأشير فى تاريخ  2018-04-19بــ  :مستقل من ذوى الخبرة ( استقالة )
.
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 - 241عقيل حامد بشير رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  429وتم ايداعه بتاريخ 2018-04-19
برقم ايداع  455تم التأشير فى تاريخ  2018-04-19بــ  :وعضو مستقل من ذوي الخبرة  -بدل من السيد /
محمود احمد سمير السقا  -تعديل الصلحيات المالية وحذف توقيع السيد  /محمود أحمد سمير السقا رئيس مجلس
الدارة السابق من السجل التجاري .
 - 242أمير محمود غنام عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  429وتم ايداعه بتاريخ 2018-04-19
برقم ايداع  455تم التأشير فى تاريخ  2018-04-19بــ  :ممثل عن البنك العربى الفريقى الدولى
 - 243رضوي جمال الدين محمد بكر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  429وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-19برقم ايداع  455تم التأشير فى تاريخ  2018-04-19بــ  :مستقل من ذوى الخبرة
 - 244موفق على جامع السيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  429وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-19برقم ايداع  455تم التأشير فى تاريخ  2018-04-19بــ  :المنتدب
 - 245محمد رائف صادق على صادق عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  429وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-19برقم ايداع  455تم التأشير فى تاريخ  2018-04-19بــ  :ممثل عن صندوق التأمين
الجتماعى للعاملين بالبنك العربى الفريقى الدولى
 - 246مروة سليمان صالح عبد العزيز نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  574وتم ايداعه بتاريخ
 2018-05-07برقم ايداع  612تم التأشير فى تاريخ  2018-05-07بــ :
 - 247احمد حسام عمار محمد عمار عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  574وتم ايداعه بتاريخ
 2018-05-07برقم ايداع  612تم التأشير فى تاريخ  2018-05-07بــ :
 - 248عمرو على عبدا ابو السعود نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  574وتم ايداعه بتاريخ
 2018-05-07برقم ايداع  612تم التأشير فى تاريخ  2018-05-07بــ  :استقاله
 - 249لمى زايد بنى عطا مدير المقيد برقم قيد  639وتم ايداعه بتاريخ  2018-05-10برقم ايداع
 689تم التأشير فى تاريخ  2018-05-10بــ  :ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة
 - 250طه احمد محمد طه حسن مدير فرع المقيد برقم قيد  653وتم ايداعه بتاريخ 2018-05-13
برقم ايداع  703تم التأشير فى تاريخ  2018-05-13بــ :
 - 251طه احمد محمد طه حسن مدير المقيد برقم قيد  653وتم ايداعه بتاريخ  2018-05-13برقم
ايداع  703تم التأشير فى تاريخ  2018-05-13بــ :
 - 252طه احمد محمد طه حسن مدير المقيد برقم قيد  653وتم ايداعه بتاريخ  2018-05-13برقم
ايداع  703تم التأشير فى تاريخ  2018-05-13بــ :
 - 253طه احمد محمد طه حسن مدير المقيد برقم قيد  653وتم ايداعه بتاريخ  2018-05-13برقم
ايداع  703تم التأشير فى تاريخ  2018-05-13بــ :
 - 254طه احمد محمد طه حسن مدير المقيد برقم قيد  653وتم ايداعه بتاريخ  2018-05-13برقم
ايداع  703تم التأشير فى تاريخ  2018-05-13بــ :
 - 255مجدى حسن احمد محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24204وتم ايداعه بتاريخ
 2014-09-03برقم ايداع  20924تم التأشير فى تاريخ  2018-05-24بــ 000 :
 - 256حسن عزب حسن لطفى عزب مدير فرع المقيد برقم قيد  24184وتم ايداعه بتاريخ
 2014-10-29برقم ايداع  25759تم التأشير فى تاريخ  2018-06-27بــ :
 - 257حسن عزب حسن لطفى عزب مدير فرع المقيد برقم قيد  24184وتم ايداعه بتاريخ
 2014-10-29برقم ايداع  25759تم التأشير فى تاريخ  2018-06-27بــ :
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 - 263عصمت محمد مسعد ربيع رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  1591وتم ايداعه
بتاريخ  2018-08-13برقم ايداع  1879تم التأشير فى تاريخ  2018-08-13بــ  :تفويض رئيس مجلس
الدارة و العضو المنتدب في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و الغير
الحكومية و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و
شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف كل ذلك بأسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك
لهم الحق في التوقيع علي كافة عقود القتراض و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و
السيارات و المنقولت باسم الشركة و لصالحها و لها حق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد
مرتباتهم و أجورهم ولها الحق في قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و
التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لها الحق
في التوقيع علي معاملت الشركة و تعهداتها امام الشهر العقاري و السجل التجاري و كافة المصالح الحكومية و
الدارية و الجهات الخري و هيئات المجتمعات العمرانية و المحليات و الحق في التوقيع نيابة عن الشركة و لها
حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.
 - 264محمد علء الدين جيوشي حلبى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1591وتم ايداعه بتاريخ
 2018-08-13برقم ايداع  1879تم التأشير فى تاريخ  2018-08-13بــ :
 - 265رامي علء الدين جيوشي حلبي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1591وتم ايداعه بتاريخ
 2018-08-13برقم ايداع  1879تم التأشير فى تاريخ  2018-08-13بــ :
 - 266كريم محمد احمد سيد مدير المقيد برقم قيد  1944وتم ايداعه بتاريخ  2018-09-18برقم ايداع
 2329تم التأشير فى تاريخ  2018-09-18بــ :
 - 267عبد الباقي احمد سلطان شعيب مدير المقيد برقم قيد  1944وتم ايداعه بتاريخ 2018-09-18
برقم ايداع  2329تم التأشير فى تاريخ  2018-09-18بــ  :ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة
 - 268احمد محمد حسن رفاعى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1980وتم ايداعه بتاريخ
 2018-09-23برقم ايداع  2371تم التأشير فى تاريخ  2018-09-23بــ  :الموافقة على تفويض رئيس
مجلس الدارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الدارة مجتمعين او منفردين هذه الختصاصات وهى النحو التالى
 :ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الدارة مجتمعين او منفردين حق التوقيع ممثل عن
الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
والتوقيع على العقود المبرمة من الشركة وحضور جميع المناقصات والمزايدات وما شابه ذلك ؛ و كذلك أمام كافة
البنوك الحكومية وغير الحكومية في كافة المعاملت البنكية و المصرفية و السحب واليداع وفتح الحسابات باسم
الشركة لدى كافة البنوك و الحصول على تسهيلت ائتمانية لدى البنوك و القتراض و الرهن وشراء الوراق
المالية و التوقيع على العقود و المعاملت التجارية و لهم الحق في تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر ولهم
في ذلك أوسع السلطات و الصلحيات.
 - 269سيد محروس كامل هارون رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2155وتم ايداعه بتاريخ
 2018-10-04برقم ايداع  2590تم التأشير فى تاريخ  2018-10-04بــ :
 - 270غدير مصطفي حسنين عيسي مدير المقيد برقم قيد  2213وتم ايداعه بتاريخ 2018-10-10
برقم ايداع  2658تم التأشير فى تاريخ  2018-10-10بــ  :استقاله
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 - 271عمرو محمد رضا عبد العزيز محمود خليفه مدير المقيد برقم قيد  2213وتم ايداعه بتاريخ
 2018-10-10برقم ايداع  2658تم التأشير فى تاريخ  2018-10-10بــ  :يمثل المديرون الشركة في
علقتها مع الغير ولهم منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ
به صراحة عقد الشركة او القانون اولئحته التنفيذية للجمعية العامة وللسيد  /عمرو محمد رضا عبد العزيز وللسيد
 /محمود عصام الدين السيد منفردان حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان
وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها
وكذلك لهما الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية
والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة
وتحديد مرتباتهم 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 ولهما حق
توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر.
 - 272بشير فريد عبد الحليم الجغبير عضو منتدب المقيد برقم قيد  2258وتم ايداعه بتاريخ
 2018-10-14برقم ايداع  2717تم التأشير فى تاريخ  2018-10-14بــ  :تعديل الجنسية الى مصرى برقم
قومى 27101288800254
 - 273اسماعيل محمد اسماعيل صقر حامد مدير المقيد برقم قيد  2336وتم ايداعه بتاريخ
يمثل المديرون الشركة فى
 2018-10-18برقم ايداع  2811تم التأشير فى تاريخ  2018-10-18بــ :
علقتها مع الغير ولهم منفردين اومجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا
وللمديرين منفردين او مجتمعين
ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة- .
حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع
على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة
وكذلك لهم الحق فى التوقيع
صورالتعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها- .
على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات
والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة
ولهم منفردين او مجتمعين حق
العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعلت الشركة بالنقد او بالجل- .
التوقيع على كفالة الغير نيابة عن الشركة .ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
 - 274ندى اشرف السيد احمد حرفوش مدير المقيد برقم قيد  2449وتم ايداعه بتاريخ 2018-10-25
برقم ايداع  2954تم التأشير فى تاريخ  2018-10-25بــ  :يمثل المديران السيد  /احمد سعيد عبدالعليم
ابراهيم والسيده /ندي اشرف السيد احمد حرفوش الشركة في العلقتهما مع الغير ولهما منفردان او مجتمعان في
هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او
لئحتة التنفيذية للجمعية العامة وللمديران منفردان او مجتمعان حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار
خطابات وشهادات الضمان وكافة صورالتعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك
باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع
 - 275محمد عصام الدين احمد محمد اسماعيل مدير المقيد برقم قيد  2931وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-29برقم ايداع  3612تم التأشير فى تاريخ  2018-11-29بــ :
 - 276احمد محروس متولي حميدة عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23889وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-05برقم ايداع  52012تم التأشير فى تاريخ  2018-12-05بــ :
 - 277علء محمد السعيد عبدالكريم خطاب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23889وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-05برقم ايداع  52012تم التأشير فى تاريخ  2018-12-05بــ  :استقالة
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 - 278شريف سعد محمد جبر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23889وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-05برقم ايداع  52012تم التأشير فى تاريخ  2018-12-05بــ  :استقاله
 - 279رضا سالم عبد الحليم عبد الفتاح نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد 23889
وتم ايداعه بتاريخ  2018-12-05برقم ايداع  52012تم التأشير فى تاريخ  2018-12-05بــ  :تعيين
نائب رئيس مجلس الدارة  /رضا سالم عبد الحليم عبد الفتاح غنام مواليد  1982 / 13/5ومنحة اختصاصاتله
حق التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهاو كذلك له حق التوقيع على عقود الشراء باسم الشركة ولصالحها للعقارات
والمنقولت والسيارات واأسهم الشركات والتعامل باسم الشركة مع هيئه سوق المال ( البورصه) وهيئه الرقابه
الماليه والحفظ المركزى ( مصر للمقاصه) والتوقيع على جميع المستندات اللزمة لنقل ملكية السهم وسداد قيمتها
والتوقيع على اوامر الشراء وذلك امام كافة الجهات المختصه اشكالها و كذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف
من فتح و غلق الحسابات و ايداع والتوقيع على الشيكات او منفردا واصدار خطابات الضمان و شهادات الضمان
منفردا وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف و كل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذالك حق
التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركه و لمصلحتها مجتمعا اومنفردا و الحق في تعيين وعزل مستخدمي
ووكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد السندات الذنيه
والتجاريه و ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل وله حق كفالة
الغير باسم الشركة ولصالحها و كذلك حق تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر
 - 280محمد سالم عبد الحليم عبد الفتاح عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23889وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-05برقم ايداع  52012تم التأشير فى تاريخ  2018-12-05بــ :
 - 281محمد علي عبد المعطي منجود مدير المقيد برقم قيد  23975وتم ايداعه بتاريخ 2018-12-11
برقم ايداع  52864تم التأشير فى تاريخ  2018-12-11بــ :
 - 282على عبدالعزيز عبدا عبد العزيز مدير المقيد برقم قيد  23975وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-11برقم ايداع  52864تم التأشير فى تاريخ  2018-12-11بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمده
غير محدده يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم ( مجتمعين او منفردين ) فى هذا الصدد اوسع
السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية
للجمعية العامة ولهم الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع
والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم الحق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع
وفتح حسابات والفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات
ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ
وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى
تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .وللمديرون (
مجتمعين ) حق القتراض وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها
 - 283عمر عبد العزيز عبدا عبد العزيز مدير المقيد برقم قيد  23975وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-11برقم ايداع  52864تم التأشير فى تاريخ  2018-12-11بــ :
 - 284علء الدين محمد عبد العال شاهين مدير المقيد برقم قيد  23975وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-11برقم ايداع  52864تم التأشير فى تاريخ  2018-12-11بــ :
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 - 285كارولين مجدى بطرس كيرلس مدير المقيد برقم قيد  618وتم ايداعه بتاريخ 2018-05-09
برقم ايداع  664تم التأشير فى تاريخ  2018-12-23بــ  :يكون حق الداره و التوقيع و المسئوليه أمام
الجهات الرسميه للشريكه المتضامنه السيده  /كارولين مجدى بطرس كيرلس  ,منفرده و لها حق التعامل بإسم
الشركه و ضمن أغراضها أمام كافة الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع
الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و التوقيع على الشيكات و
فتح و غلق الحسابات و إستصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل
ذلك بإسم الشركه و ضمن أغراضها و كذلك لها الحق فى التوقيع على عقود الشراء و القتراض و الرهن لصول
الشركه منفرده و لها الحق فى تعيين و عزل مستخدمى الشركه و وكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و أجورهم و
لها حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجاريه و إبرام كافة العقود و
المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل و لها حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما
ذكر منفرده  .ولها الحق منفرده في التوقيع على كافة عقود القتراض والرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة
بما فيها من ثابت أو منقول وذلك للنفس أو للغير  ,وأمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة بذلك ,
ولها الحق في توكيل أو تفويض الغير وذلك لصالح البنوك أو الغير" .و لها الحق منفرده فى كفالة الغير .
 - 286محمود عبدا عايش نصار سالم مدير المقيد برقم قيد  3573وتم ايداعه بتاريخ 2019-01-15
برقم ايداع  278تم التأشير فى تاريخ  2019-01-15بــ  :استقاله
 - 287حسين ابراهيم خليل ابراهيم مدير المقيد برقم قيد  3573وتم ايداعه بتاريخ  2019-01-15برقم
ايداع  278تم التأشير فى تاريخ  2019-01-15بــ  :يمثل المديران الشركه فى علقتها مع الغير ولهم
منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه و التعامل بأسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحة
عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه  .و للمديران مجتمعين التعامل مع جميع البنوك و
المصارف من سحب و ايداع و فتح وغلق حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و كافة صور التعامل
مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات و اصدار الشيكات وحق القتراض و الرهن والفراج عن
رأس المال و كل ذلك باسم الشركه و للمديران مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركه و ضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة
اشكالهم و كذلك و لصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركه و ممتلكاتها
العقاريه و الراضى و السيارات و المنقولت و كل ذلك باسم الشركه و ضمن اغراضها ولهم الحق فى تعيين و
عزل مستخدمى ووكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم وكل ذلك بأسم الشركه و لصالحها و له حق قبض
ودفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجاريه و ابرام كافة العقود و المشارطات و
الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل و كذلك لهم حق اتخاذ إجراءات التعديلت علي النظام
الساسي للشركة و التوقيع على عقود تأسيس الشركات و التوقيع على عقود التعديل أمام الهيئة العامة للستثمار
والتعديل أمام الشهر العقاري والتأشير بمضمون ذلك بالسجل التجاري وتعديل و توثيق الدفاتر القانونيه للشركه
امام مكاتب الشهر العقارى و مكاتب السجل التجارى وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر و
كل ذلك بأسم الشركه و لصالحها و ضمن اغراضها.
 - 288احمد احمد احمد الفخراني مدير المقيد برقم قيد  3573وتم ايداعه بتاريخ  2019-01-15برقم
ايداع  278تم التأشير فى تاريخ  2019-01-15بــ :
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 - 291على عبد المنعم محمد ابو الليل عضو منتدب المقيد برقم قيد  3695وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-23برقم ايداع  456تم التأشير فى تاريخ  2019-01-23بــ  :تفويض السيد  /على عبد المنعم
محمد أبو الليل العضو المنتدب في تمثيل الشركة أمام جميع الوزارات والهيئات العامة والخاصة ومصلحة الشهر
العقاري والغرف التجارية والسجل التجاري والتعامل مع الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة
للرقابة المالية  ,ومصلحة الضرائب والهيئة المصرية للتصالت والهيئات القضائية ,وأمام بورصة الوراق
المالية وتأسيس الشركات والتوقيع على عقود التأسيس وتعديل المواد وتعديل النظام الساسي ,والتوقيع على كافة
العقود العرفية والرسمية وكذلك عقود شطب الرهن وكذلك عقود تسوية المديونية والجدولة وعقود الوكالة والقيام
بكافة أنواع التصرف كالتنازل والتخالص أمام الشهر العقاري.وله الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها
أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم  ,وله
حق بيع وشراء السيارات والدراجات النارية وتمثيل الشركة أمام وحدات المرور بكافة أنحاء الجمهورية ,ونقل
التراخيص ونقل ملكية السيارات واستلم التراخيص واستخراج شهادات البيانات والمخالفات واللوحات المعدنية,
وتجديد التراخيص واستخراج الرخص وشهادات البيانات والمخالفات  ,وله الحق في تفويض الغير في التعامل مع
الهيئة القومية للتأمين الجتماعي بجميع مكاتبها .وكذلك التعامل أمام جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع
والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان والحصول على التسهيلت
الئتمانية باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وله حق القتراض والرهن
وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع في العمليات التجارية
بكافة أشكالها وأنواعها والثاث ومستلزمات النتاج والمواد الخام اللزمة لتشغيل المصنع أمام كافة الجهات و
الشهر العقاري باسم الشركة ولصالحها وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وأنظمتها وإدخال التعديلت
عليها  ,وله الحق في قبض ودفع المبالغ لصالح الشركة ولحسابها وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات
الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  ,وله
حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر
 - 292ايمن محمد يس عبد الرحمن سلم عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  3695وتم ايداعه
بتاريخ  2019-01-23برقم ايداع  456تم التأشير فى تاريخ  2019-01-23بــ :
 - 293حاتم سالم أبو لغد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3695وتم ايداعه بتاريخ 2019-01-23
برقم ايداع  456تم التأشير فى تاريخ  2019-01-23بــ  :ممثل عن الصندوق العربي للنماء القتصادي
والجتماعى
 - 294شركة مصر للتأمين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3695وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-23برقم ايداع  456تم التأشير فى تاريخ  2019-01-23بــ :
 - 295محمد محمود عبدالسلم ميره رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4021وتم ايداعه بتاريخ
 2019-02-18برقم ايداع  909تم التأشير فى تاريخ  2019-02-18بــ  :تجديد مدة المجلس  3سنوات
 - 296مصطفي محمود سلطان محمود الحلو مدير المقيد برقم قيد  4239وتم ايداعه بتاريخ
 2019-03-04برقم ايداع  1207تم التأشير فى تاريخ  2019-03-04بــ  :استقاله
 - 297أحمد محمد عزب شحاتة محمد مدير المقيد برقم قيد  4239وتم ايداعه بتاريخ 2019-03-04
برقم ايداع  1207تم التأشير فى تاريخ  2019-03-04بــ :

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

Page 193 of 236

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 298مهند جمال متولى مسلم نصار مدير المقيد برقم قيد  4239وتم ايداعه بتاريخ 2019-03-04
برقم ايداع  1207تم التأشير فى تاريخ  2019-03-04بــ  :يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم
مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة
عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل بأسم
الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة اشكالهم  .ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل
ذلك بأسم الشركة ولصالحها وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر .وللمدير السيد /محمد عزب شحاتة محمد منفردا
الحق في التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق
حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات و استصدار شهادات وخطابات
الضمان وبيع أصول الشركة المستهلكة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك بأسم
الشركة وضمن اغراضها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 299محمد عزب شحاتة محمد مدير المقيد برقم قيد  4239وتم ايداعه بتاريخ  2019-03-04برقم
ايداع  1207تم التأشير فى تاريخ  2019-03-04بــ :
 - 300نهاد سالم فارس امين مشتهي مدير المقيد برقم قيد  4643وتم ايداعه بتاريخ 2019-03-26
برقم ايداع  1783تم التأشير فى تاريخ  2019-03-26بــ  :استقاله
 - 301مصطفى مرزوق احمد العبد مدير المقيد برقم قيد  4643وتم ايداعه بتاريخ 2019-03-26
برقم ايداع  1783تم التأشير فى تاريخ  2019-03-26بــ  :يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير و له
منفرد في هذا الصدد أوسع السطات لدراة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو
القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .و للمدير منفرد الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغرضها امام
جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك
التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و
المصارف و التوقيع علي الشيكات و الفراج عن رأس المال و حق القتراض و الرهن و كل ذلك باسم الشركة و
لصالحها و كذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و له
الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و
لصالحها و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام
كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له حق توكيل او تفويض
الغير في كل او بعض ما ذكر.
 - 302مارى تريز سمير رياض فام عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4762وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-03برقم ايداع  1946تم التأشير فى تاريخ  2019-04-03بــ  ( :استقالة ) .
 - 303دينا اسامه عبد العزيز الشنوفى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4762وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-03برقم ايداع  1946تم التأشير فى تاريخ  2019-04-03بــ  :ممثل عن شركه فلت  6لبز
اكسيليريتور لتكنولوجيا المعلومات وإدارة المشروعات Flat6Labs Accelerator for IT And Project
Management S.A.E
 - 304أكرم عبد التواب مبارك عبد الحميد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4875وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-09برقم ايداع  2118تم التأشير فى تاريخ  2019-04-09بــ  :وافق المجلس بالجماع على
إعطاء السيد /أكرم عبد التواب مبارك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها وله حق التوقيع بالسحب
والفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك وله الحق في ان يعين عدة مديرين أو وكلء وله الحق في التعامل
مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات
وشهادات الضمان ,كل ذلك بإسم الشركة ولحسابها وضمن اغراضها ,وله الحق في تفويض الغير في كل أوبعض
ماذكر
 - 305عبدالرحمن طه على طه مدير فرع المقيد برقم قيد  4931وتم ايداعه بتاريخ 2019-04-14
برقم ايداع  2200تم التأشير فى تاريخ  2019-04-14بــ  :بدل من السيد  /عابدين مصطفى حسن يوسف
 - 306شريف رافت محمد محمود مدير المقيد برقم قيد  4936وتم ايداعه بتاريخ  2019-04-14برقم
ايداع  2205تم التأشير فى تاريخ  2019-04-14بــ :
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 - 307نعيمه عبد الرحمن محمد سرور مدير المقيد برقم قيد  4936وتم ايداعه بتاريخ 2019-04-14
برقم ايداع  2205تم التأشير فى تاريخ  2019-04-14بــ  :يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم
مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة
عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للمديرين ايمن محمد لطفى احمد عبد اللطيف ـ نعيمة
عبد الرحمن محمد سرور ـ شريف رأفت محمد محمود مجتمعين اومنفردين لهم الحق فى التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن
راس المال الشركة والتوقيع على الشيكات واستصدار الشهادات وخطابات الضمان وكذلك لهم حق التوقيع على
عقود القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها
وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها
العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل ولهم حق توكيل اوتفويض الغير فى كل اوبعض ماذكر
 - 308ايمن محمد لطفى احمد عبد اللطيف مدير المقيد برقم قيد  4936وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-14برقم ايداع  2205تم التأشير فى تاريخ  2019-04-14بــ :
 - 309محمد فهيم عبد السلم اسماعيل الرفاعى مدير المقيد برقم قيد  24210وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-30برقم ايداع  19360تم التأشير فى تاريخ  2019-04-30بــ :
 - 444محمد محمد شريف خليفه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16576وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-08برقم ايداع  4795تم التأشير فى تاريخ  2021-07-08بــ  :عضو مجلس الدارة المنتدب
ممثل عن شركة اور فينانس للستثمار
 - 445دينا عادل سرى محمد سرى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16576وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-08برقم ايداع  4795تم التأشير فى تاريخ  2021-07-08بــ ( :مستقل )
 - 446ممدوح انور امين الخولى نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2616وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-06برقم ايداع  3167تم التأشير فى تاريخ  2021-08-01بــ  :يكون حق التوقيع على عقود
تعديل الشركة وفتح الحسابات المدينه والدائنه والقتراض من البنوك وغير البنوك واجراء الرهن العقارى
والتجارى بتوقيع السيد  /عصام فيكتور عازر الملخ مجتمعا مع ايا من السيد الستاذ  /ايمن حسام عمر محمد
حسين او السيد الستاذ  /ممدوح انور امين الخولى على ان تبقى باقى اختصاصات مجلس الداره كما هى دون اى
تغيير 0
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 - 310شريف محمد عبد الرحمن حسين عزو مدير المقيد برقم قيد  24210وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-30برقم ايداع  19360تم التأشير فى تاريخ  2019-04-30بــ  :ويباشر المديران وظائفهم لمدة
غير محددة  -يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهم فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة
والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة اوالقانون اولئحته التنفيذية للجمعية العامة وللسيد /
محمد فهيم عبد السلم اسماعيل الرفاعى (  )28608272102914أو السيد  /شريف محمد عبدالرحمن حسين
عزو ( )27709022101898مديرى الشركة ( مجتمعين أو منفردين ) الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن
أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغيرالحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
أشكالهم وتمثيل الشركة امام القضاء وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق
حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات وإستصدارا خطابات وشهادات
الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة  ,ولهم
حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية  ,وكل ذلك فيما ليزيد عن
مبلغ خمسمائة ألف جنية مصرى  ,أم فيما زاد عن مبلغ خمسمائة ألف جنية مصرى  ,فيستلزم توقيع المديران
مجتمعين كما لهم حق تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وإبرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملتالشركة بالنقد أو بالجل .كما لهم الحق فى تمثيل الشركة امام الهيئة
العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحه السجل التجارى والغرفة التجارية والهيئة
القومية للتأمينات الجتماعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهزه التابعه لها ومصلحه الشهر العقارى
والتوثيق ومصلحه الضرائب العامه والضرائب على القيمة المضافه والهيئة العامه للرقابة على الصادرات
والواردات وسجل الوسطاء العقاريين واتحاد الصناعات وغرفة التطوير العقارى وشركة الكهرباء وشركة المياه
والشركة المصرية للتصالت ولهم الحق فى التوقيع على عقود اليجار مؤجر او مستأجر والتوقيع على عقود
تاسيس الشركات التى تساهم فيها الشركة  ,ولهم حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.
 - 311خالد حسين سيد احمد جادو شريك متضامن المقيد برقم قيد  23730وتم ايداعه بتاريخ
 2017-08-02برقم ايداع  27493تم التأشير فى تاريخ  2019-05-07بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن ( خالد حسين سيد احمد جادو ) منفردا وله الحق فى التعامل
بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص في كافه أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف و سحب و إيداع و التوقيع على
الشيكات و فتح حسابات وإستصدار شهادات وخطابات الضمان والفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع
جميع البنوك والمصارف وكذلك حق شراء الصول العقارية والراضي والسيارات و الماكينات والمعدات وذلك
بأسم الشركه وضمن أغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم
وله حـق قبض و دفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجـاريـة و إبـرام كـافـة الـعـقـود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما
ذكر  .وللشركاء المتضامنين مجتمعين حق القتراض والرهن والبيـع لصول الـشـركـة وممتلكاتها العقارية
والراضي والسيارات بأسم الشركة و لصالحها
- 312
محمد حسن عبداللطيف خليل عشره رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23829وتم ايداعه بتاريخ
 2019-06-23برقم ايداع  26071تم التأشير فى تاريخ  2019-06-23بــ  :يمثل السيد  /شادي حسن
عبداللطيف خليل عشره رئيس مجلس الدارة والسيد /محمد حسن عبداللطيف خليل عشره نائب رئيس مجلس
الدارة مجتمعين أو منفردين الشركة في علقتها مع الغير ولهما في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة
والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .ولهما
مجتمعين أو منفردين حق الرهن العقاري والتجاري لدي كافة البنوك المصرية والجنبية وحق القتراض دون حد
أقصى من البنوك المصرية والبنوك العالمية التي تتعامل معها الشركة ,وما يستلزمه ذلك من التوقيع نيابة عن
الشركة على كافة العقود أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومكاتبها.
ويكون لرئيس مجلس ادارة الشركة و نائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين أو منفردين تفويض أو توكيل الغير فى
بعض أو كل ما تقدم ذكره من صـلحيات".
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 - 313محمد حمدى عبدالتواب شلبى مدير المقيد برقم قيد  5905وتم ايداعه بتاريخ 2019-07-10
برقم ايداع  3533تم التأشير فى تاريخ  2019-07-10بــ  :يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير
ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به
صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة .وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في
التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وحق التعامل مع هيئـة المجتمعـات العمرانية الجديدةوأجهزة المدن الجديدة ووزارة
السكان والشهر العقاري بكافة مكاتبه ومأمورياته وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع
وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف و التوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال
وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها و كذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع او
التنازل للنفس او للغير و الرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و لهما الحق في التوقيع علي عقود تأسيس
الشركات وفي تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم و كل ذلك باسم الشركة
ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم الحق في التوقيع علي العقود
البتدائية والنهائية الصادرة من الشركة والصادرة لصالحها والحق في التوقيع على عقود المقاولت والتوريد
وعقود التطوير العقارى والتـوكيلت والتنازل أمام الشهر العقارى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة
المدن الجديدة و وزارة السكان و لهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.
 - 314سامح سمير ميشيل راغب مدير المقيد برقم قيد  5905وتم ايداعه بتاريخ  2019-07-10برقم
ايداع  3533تم التأشير فى تاريخ  2019-07-10بــ :
 - 315محمد محمد صلح الدين محمد ابو العنين مدير المقيد برقم قيد  5910وتم ايداعه بتاريخ
 2019-07-10برقم ايداع  3539تم التأشير فى تاريخ  2019-07-10بــ  :يمثل المدير الشركة امام القضاء
والغير  .ويكون المدير مسئول عن ادارتها امام مؤسسها  .وللمدير منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن
راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن
والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق
في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل
وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت
الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 316لبنى نبيل محمد ابراهيم عبدالرحيم مدير المقيد برقم قيد  5910وتم ايداعه بتاريخ
 2019-07-10برقم ايداع  3539تم التأشير فى تاريخ  2019-07-10بــ  :استقالة
 - 317محمد عصمت حسين محمد مدير المقيد برقم قيد  6117وتم ايداعه بتاريخ  2019-07-25برقم
ايداع  3826تم التأشير فى تاريخ  2019-07-25بــ  :استقالة
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 - 318اشرف كرم كردى عبد الفتاح محمد مدير المقيد برقم قيد  6117وتم ايداعه بتاريخ
 2019-07-25برقم ايداع  3826تم التأشير فى تاريخ  2019-07-25بــ  - :و يباشر المديرون وظائفهم
لمدة غير محددة - .يمثـل المـديرون الشـركة في علقتهـا مـع الغير ولهم مجتمعين أومنفردين في هـذا الصـدد
أوسـع السـلطات لـدارة الشـركة والتعـامل باسـمها فيما عداما أحتفظ به صـراحة عقد الشركة أوالقانون أو لئحته
التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين اومنفردين الحق فى التعامـل بـاسم الشـركة وضـمن اغراضـها امـام
جميع الجهـات الحكوميـة وغير الحكوميـة والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشـكالهم وكذلك
لهما حق التوقيع على عقود الشـراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في التوقيع
على عقود تأسـيس الشركات وفى تعيين وعزل مسـتخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك
باسم الشركة ولصالحهـا ولهمـا حـق قبض ودفـع المبـالغ وتوقيـع وتحويـل وبيـع وتسديــد كافــة الســندات الـذنيه
والتجاريــة وابرام كافـة العقـود والمشارطات والصـفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وللمديرين
مجتمعين اومنفردين حق التعامل مع جميع البنوك المصـارف من سـحب وايـداع وفتـح حسابات وكافـة صور
التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشـيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن
بحـد اقصـى  (200000فقـط مائتان الف جنيه) وما فوق ذلك مجتمعين فقط وكل ذلك باسـم الشركة ولصالحها
ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 319علي عمر السيد غزالي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6249وتم ايداعه بتاريخ
 2019-07-31برقم ايداع  3988تم التأشير فى تاريخ  2019-07-31بــ  :استقاله
 - 320محمد احمد عبدالمجيد محمود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6249وتم ايداعه بتاريخ
 2019-07-31برقم ايداع  3988تم التأشير فى تاريخ  2019-07-31بــ :
 - 325عمرو على الجارحى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  23780وتم ايداعه بتاريخ
 1999-10-24برقم ايداع  12481تم التأشير فى تاريخ  2019-08-07بــ  :ممثل عن شركة مصر للتأمين
 :حق الدارة والتوقيع وتمثيل البنك أمام كافة الجهات والقضاء وفي الدعاوي التي ترفع منه أو ضده وفي التوقيع
نيابة عن البنك على كافة العقود الرسمية والعرفية التي يكون البنك طرفا فيها وعقود البيع والشراء و اليجار
لملك وأصول البنك العقارية والمنقولة والسيارات والدراجات النارية والقرار بقبض الثمن وإعطاء المخالصات
والتوقيع على عقود الوكالة  ,وفي القتراض والقراض بكافة اشكاله وصوره وعقود القروض والتسهيلت بكافة
أنواعها سواء بضمان رهون عقارية أو تجارية أو حيازية وبكافة أنواعها وفي مد أجلها أو تقصيرها أو تعديلها
وفي حوالة الحقوق بكافة انواعها سواء للبنك أو للغير والتنازل عنها وفي قيد وشطب كافة حقوق المتياز والرهون
كليا أو جزئيا سواء رهون تجارية أو عقارية أو باختلف انواعها أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والسجل
العيني والسجل التجاري والهيئة العامة للرقابة المالية وسجل الضمانات المنقولة وتقديم طلبات الشهر بأنواعها أمام
مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وتعديلها والتنازل عنها وتجديدها والتوقيع على كافة الوراق والمستندات اللزمة
لتمامها وشهرها أو شطبها وفك وشطب الرهون كليا او جزئيا امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والسجل
العيني ومصلحة السجل التجاري وكافة الجهات علي اختلف انواعها وتنبيهات نزع الملكية وكافة إجراءات التنفيذ
والتوقيع على شروط أو مشارطة التحكيم وتفويض المحكمين ,والتوقيع على العقود وتأسيس الشركات وتعديلتها
والمشاركة فيها والتخارج منها ,والتأشير بفروع البنك أمام السجل التجاري والغرف التجارية والشهر العقاري
والهيئة العامة للستثمار  ,وقبض الحقوق والموال والودائع من كافة خزائن المحاكم والشهر العقاري وكافة
الجهات الرسمية وكذلك أي مبالغ محصلة بمعرفة المحضرين أو الموظفين العموميين وفي البراء والصلح ,
وايضا اعطاء المخالصات بسداد قيمة القروض والتسهيلت الممنوحة وكذا التوقيع على عقود الصلح والتصالح
وامام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات الحكومية المختصة والغير حكومية والقرار نيابة عن البنك
والتنازل عن الدعوى المدنية وفي البراء والصلح والتصالح امام المحاكم والنيابات وله الحق في الغاء التوكيلت
بكافة أنواعها وله حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر  ,وللسيد رئيس مجلس الدارة والعضو
المنتدب كافة الصلحيات السابق منحها لرئيس مجلس الدارة أو العضو المنتدب السابق والتي يكون صدر
بموجبها قرارات من مجالس الدارة
 - 326صالح عبدالرحمن احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23780وتم ايداعه بتاريخ
 1999-10-24برقم ايداع  12481تم التأشير فى تاريخ  2019-08-07بــ  :عضو مجلس إدارة (غير
تنفيذى)  -ممثل عن بنك الستثمار القومى
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 - 327محمد فتحى حافظ صقر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23780وتم ايداعه بتاريخ
 1999-10-24برقم ايداع  12481تم التأشير فى تاريخ  2019-08-07بــ  :عضو مجلس إدارة غير تنفيذى
 ممثل عن بنك الستثمار القومى - 328نهال حسن كمال احمد حسنين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23780وتم ايداعه بتاريخ
 1999-10-24برقم ايداع  12481تم التأشير فى تاريخ  2019-08-07بــ  :عضو مجلس إدارة (غير
تنفيذى)  -ممثل عن شركة مصر لتأمينات الحياه.
 - 329هشام عرفات مهدى احمد عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  23780وتم ايداعه بتاريخ
 1999-10-24برقم ايداع  12481تم التأشير فى تاريخ  2019-08-07بــ  :عضو مجلس إدارة من ذوي
الخبرة (غير تنفيذي)
 - 330محمود عبد الحميد عبد العليم يوسف مدير المقيد برقم قيد  6482وتم ايداعه بتاريخ
 2019-08-21برقم ايداع  4322تم التأشير فى تاريخ  2019-08-21بــ  :يمثل المديران الشركة في
علقتها مع الغير ولهما منفردان فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ
به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه ولهما منفردان حق التعامل بأسم الشركة
وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق
الحسابات واستصدار خطابات وشهدات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن
رأس المال وكل ذلك باسم الشركه و وضمن أغراضها وكذلك لهما الحق منفردان في التوقيع على عقود الشراء
والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة
ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما منفردان حق
قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات
والفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر
 - 331احمد احمد حسين منطاش مدير المقيد برقم قيد  6482وتم ايداعه بتاريخ  2019-08-21برقم
ايداع  4322تم التأشير فى تاريخ  2019-08-21بــ :
 - 332محمد حافظ عبد ربه حافظ مدير المقيد برقم قيد  6731وتم ايداعه بتاريخ  2019-09-08برقم
ايداع  4677تم التأشير فى تاريخ  2019-09-08بــ  :يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا
فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او
القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامه  .وله منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها اما جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحق فى
تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل
وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت
الشركة بالنقد والجل وله الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق الفراج
عن راس المال وحق السحب واليداع وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له منفردا الحق فى التوقيع
عقود الشراء و القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت
بأسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.
 - 333محمد احمد شوقي عطوه عطوه مدير المقيد برقم قيد  6731وتم ايداعه بتاريخ 2019-09-08
برقم ايداع  4677تم التأشير فى تاريخ  2019-09-08بــ  :استقاله
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 - 334فرح اسامة امين ابراهيم مدير المقيد برقم قيد  2973وتم ايداعه بتاريخ  2018-12-03برقم
ايداع  3667تم التأشير فى تاريخ  2019-10-10بــ  :تمثل المديرتان الشركة في علقاتهما مع الغير ولهما
منفردتان أومجتمعتان في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة
عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .ولهما منفردتان أومجتمعتان حق التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة اشكالهم  .و كذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و
غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة الصور التعامل مع البنوك و المصارف و حق
الفراج عن رأس المال و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك لها الحق في التوقيع علي عقود الشراء
و القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت باسم
الشركة و لصالحها و لها الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم و لها حق
قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه و ابرام كافه العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل
او بعض ما ذكر
 - 335سلمى اسامة امين ابراهيم حمدى مدير المقيد برقم قيد  2973وتم ايداعه بتاريخ 2018-12-03
برقم ايداع  3667تم التأشير فى تاريخ  2019-10-10بــ :
 - 336اسامة امين ابراهيم حمدي مدير المقيد برقم قيد  2973وتم ايداعه بتاريخ  2018-12-03برقم
ايداع  3667تم التأشير فى تاريخ  2019-10-10بــ  :استقاله
 - 337احمد عبد الفتاح حسن محمد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7614وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-27برقم ايداع  5895تم التأشير فى تاريخ  2019-10-27بــ  :أحمد عبدالفتاح حسن محمد –
رقم قومي  26411232102053رئيس مجلس الدارة -يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة أمام القضاء  ,يملك
حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس
الدارة وللمجلس الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة
منفردين أومجتمعين ولرئيس مجلس الدارة منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها
فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وله منفردا حق التوقيع
بالسحب والفراج عن رأس مال الشركة المودع بالبنك وتمثيل الشركة في علقتها مع الغير وله الحق في التعامل
باسم الشركة ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التوقيع علي عقود اليجار وإثبات التاريخ عليها والتوقيع علي عقود تأسيس الشركات
وأنظمتها بكافة أنواعها أمام الشهر العقاري وإشهارها والتوقيع أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والهيئة
العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحره والهيئة العامة للرقابة المالية
ووزارة العدل والسجل التجاري والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية وله حق توكيل الغير في كل أوبعض ما ذكر -
على ان تكون تلك الصلحيات باسم الشركة ولصالحها .
 - 338ايمن ابراهيم امين عبدالواحد مدير المقيد برقم قيد  21710وتم ايداعه بتاريخ 2019-11-07
برقم ايداع  47338تم التأشير فى تاريخ  2019-11-07بــ  :يمثل المدير ايمن ابراهيم امين عبدالواحد
الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما
احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفردا الحق فى التعامل باسم
الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج
عن راس المال والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع
البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة
وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية
وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير فى
كل او بعض ما ذكر .
 - 339محمد سعيد سعد سعيد حساسين مدير و شريك المقيد برقم قيد  8029وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-20برقم ايداع  6474تم التأشير فى تاريخ  2019-11-20بــ :
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 2019-11-20برقم

 - 340عصام رفعت اسماعيل مدير المقيد برقم قيد  8056وتم ايداعه بتاريخ
ايداع  6509تم التأشير فى تاريخ  2019-11-20بــ :
 - 341هبة ا محمود رأفت محمد فوزي
إسماعيل مدير المقيد برقم قيد  8056وتم ايداعه بتاريخ  2019-11-20برقم ايداع  6509تم التأشير
فى تاريخ  2019-11-20بــ  :استقاله
 - 342محمد عبدالبديع رشاد ذكى البتانونى مدير المقيد برقم قيد  8392وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-08برقم ايداع  6978تم التأشير فى تاريخ  2019-12-08بــ :
 - 343ايلين يونان حنا غطاس مدير المقيد برقم قيد  8392وتم ايداعه بتاريخ  2019-12-08برقم
ايداع  6978تم التأشير فى تاريخ  2019-12-08بــ  :يمثل مديري الشركة في علقتها مع الغير ولهم
مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة ,والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة
عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .ويكون حق الدارة والتوقيع عن الشركة توقيع منفردين
او مجتمعين لكل من - :السيد  /محمد عبد البديع رشاد ذكي البتانوني والسيدة  /ايلين يونان حنا غطاس وكذلك
بالنسبة للتوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن للعقارات والمنقولت والصول الثابتة والسيارات ووسائل النقل
وغيرها باسم الشركة ولغراض الشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والجهات الرسمية والحكومية
وقطاع العمال العام والقطاع الخاص وكذلك في التوقيع علي عقود التسهيلت الئتمانية والرهن والقروض
والمعاوضة وكذلك الحق في التوقيع علي عقود القتراض والرهن والكفالة للنفس وللغير  ,واصدار التوكيلت
لصالح البنوك والغير فيما يخص القتراض والرهن والكفالة ,وكذا تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ,وكذلك
في التوقيع علي عقود بيع و شراء السيارات لصالح الشركة وإبرام توكيلت بيعها وتمثيل الشركة أمام إدارات
المرور والتوقيع على عقود التأجير التمويلي لللت والمعدات وكذلك بالنسبة للتوقيع عن الشركة امام البنوك
وصرف الشيكات وأي نوع من أنواع المعاملت المالية مع البنوك والمصارف والهيئات المالية وله الحق في تتعين
وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد او بالجل  ,و لهم الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 344منهل محمد كنان قاطرجى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  8602وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-18برقم ايداع  7262تم التأشير فى تاريخ  2019-12-18بــ  ( :استقالة ) .
 - 345سلوى محمد كراد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  8602وتم ايداعه بتاريخ 2019-12-18
برقم ايداع  7262تم التأشير فى تاريخ  2019-12-18بــ :
- 346
نائل عبد القادر عريان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  8602وتم ايداعه بتاريخ 2019-12-18
برقم ايداع  7262تم التأشير فى تاريخ  2019-12-18بــ :
 - 347خالد محمد كراد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  8602وتم ايداعه بتاريخ 2019-12-18
برقم ايداع  7262تم التأشير فى تاريخ  2019-12-18بــ :
 - 348اسماء محمد عادل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  8602وتم ايداعه بتاريخ 2019-12-18
برقم ايداع  7262تم التأشير فى تاريخ  2019-12-18بــ :
 - 349نديمه محمد عادل دباغ عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  8602وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-18برقم ايداع  7262تم التأشير فى تاريخ  2019-12-18بــ :
 - 350اكرم ياسر التركاوي عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  8602وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-18برقم ايداع  7262تم التأشير فى تاريخ  2019-12-18بــ :
 - 396مشيرة ابو بكر محمد الكردى رضوان رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  11088وتم ايداعه
يمثل الشركة أمام
بتاريخ  2020-08-04برقم ايداع  3319تم التأشير فى تاريخ  2020-08-04بــ - :
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية كل من الستاذ  /محمد ابو بكر محمد الكردى رضوان أو الستاذة /
يملك حق التوقيع عن الشركة امام جميع البنوك كل من
مشيرة أبو بكر محمد الكردى رضوان – منفردين -
الستاذ  /محمد ابو بكر محمد الكردى رضوان أو الستاذة  /مشيرة أبو بكر محمد الكردى رضوان – منفردين
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 - 351محمد يمان محمد كنان قاطرجي رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  8602وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-18برقم ايداع  7262تم التأشير فى تاريخ  2019-12-18بــ  :يملك حق التوقيع علي معاملت
الشركة وتعهداتها رئيس مجلس الدارة وأعضاء مجلس الدارة( مجتمعين او منفرين )  .ولرئيس مجلس الدارة
وأعضاء مجلس الدارة (مجتمعين او منفردين) الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  .وللسيد رئيس مجلس الدارة /
محمد يمان محمد كنان قاطرجي  ,والسيد عضو مجلس الدارة  /نديمة محمد عادل دباغ (منفردين او مجتمعين)
لهم الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع علي الشيكات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس مال الشركة من البنك وكافة صور التعامل مع
جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها  .وللسيد رئيس مجلس الدارة  /محمد يمان
محمد كنان قاطرجي  ,والسيد عضو مجلس الدارة  /نديمة محمد عادل دباغ ( منفردين او مجتمعين) حق
التوقيع على عقود الشراء للموال المنقولة وغير المنقولة باسم الشركة ولصالحها  .ولهما (منفردين او مجتمعين)
الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم ابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق التوقيع على عقود الشتراك في تأسيس
الشركات .وللسيد رئيس مجلس الدارة  /محمد يمان محمد كنان قاطرجي  -والسيد عضو مجلس الدارة /
نديمة محمد عادل دباغ ( منفردين او مجتمعين) الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض صلحياتهم,
وكذلك لهم الحق في أن يعينوا عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة .
وللسيد رئيس مجلس الدارة واعضاء مجلس الدارة (مجتمعين ) الحق في القتراض والرهن وحق بيع اصول
الشركة المنقولة والغير منقولة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالح الشركة وكذلك
للغير ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
 - 352ليلى محمد ابو الفرج محمود الحلو مدير المقيد برقم قيد  8668وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-23برقم ايداع  7356تم التأشير فى تاريخ  2019-12-23بــ :
 - 353داليا ماهر لبيب العسال مدير المقيد برقم قيد  8668وتم ايداعه بتاريخ  2019-12-23برقم
ايداع  7356تم التأشير فى تاريخ  2019-12-23بــ  :وتباشر المديرتان وظائفهما لمدة غير محددة يمثل
المديرتان الشركة فى علقتها مع الغير ولهما (مجتمعين او منفردين) فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة
والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .
وللمديرتان (مجتمعين او منفردين) الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وكافة صور
التعامل مع جميع البنوك والمصارف بحد أقصى بمبلغ  100000جم (مائة الف جنيه مصرى) أو ما يعادلها
بالعملت الخرى وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء وعقود تأسيس
الشركات وفى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة
ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير
فى كل أو بعض ما ذكر  .وللمديرتان (مجتمعين فقط) الحق فى التعامل بدون حد أقصى مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق
القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك حق التوقيع على عقود الرهن والبيع
لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهما حق
توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .
 - 354ماجد كميل صادق ميخائيل مدير المقيد برقم قيد  8668وتم ايداعه بتاريخ  2019-12-23برقم
ايداع  7356تم التأشير فى تاريخ  2019-12-23بــ  :استقاله
 - 355ماجد بن عائض بن عجل النفيعى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23588وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-17برقم ايداع  2717تم التأشير فى تاريخ  2020-01-05بــ  :ممثل عن شركه المسافر للسفر
والسياحه
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 - 356اشرف السيد محمد السيد شيحة نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  23588وتم
ايداعه بتاريخ  2018-01-17برقم ايداع  2717تم التأشير فى تاريخ  2020-01-05بــ  :ممثل عن شركه
عطلت سيرا للسفر والسياحه
 - 357الوليد بن عبدالعزيز بن حمدالناصر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23588وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-17برقم ايداع  2717تم التأشير فى تاريخ  2020-01-05بــ  :ممثل عن شركه سيرا لخدمات
الكول سنتر
 - 358عبد الرحمن بن عبد العزيز بن محمد مطرب نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد
 23588وتم ايداعه بتاريخ  2018-01-17برقم ايداع  2717تم التأشير فى تاريخ  2020-01-05بــ :
ممثل عن شركة عطلت سيرا للسفر والسياحة ( استقاله )
 - 359طارق احمد خاطري عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23588وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-17برقم ايداع  2717تم التأشير فى تاريخ  2020-01-05بــ  :ممثل عن شركة المسافر للسفر
والسياحة مساهمة مقفلة  ( .استقاله )
 - 362باسم يوسف شاكر ناروز مدير المقيد برقم قيد  8981وتم ايداعه بتاريخ  2020-01-12برقم
ايداع  225تم التأشير فى تاريخ  2020-01-12بــ  :يمثل المدير /باسم يوسف شاكر ناروز الشركه فى
علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به
صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمدير منفرد الحق فى التعامل بأسم الشركه
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافه اشكالهم وكل ذلك وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور
التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن
وكل ذلك بأسم الشركه ولصالحها وكذلك له حق التوقيع عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها
العقاريه وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واحورهم وكل ذلك بأسم الشركه
ولصالحها وله حق قبض ودفع توقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود
والمشارطات والثقفات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او
بعذ ما ذكر
 - 363كريم كامل خليل عوض ا مدير المقيد برقم قيد  8984وتم ايداعه بتاريخ  2020-01-13برقم
ايداع  229تم التأشير فى تاريخ  2020-01-13بــ  :يمثل المديرين الشركة في علقتها مع الغير ولهما
مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة
عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة ولهما منفردين او مجتمعين الحق في التعامل باسم
الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح
حسابات و استصدار خطابات وشهادات الضمان و الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة
وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية
والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل ولهما حق
توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر ولهم مجتمعين حق القتراض والرهن البيع لصول الشركة وممتلكاتها
العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها
 - 364كيرلس فكتور حليم اندراوس عبد السيد مدير المقيد برقم قيد  8984وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-13برقم ايداع  229تم التأشير فى تاريخ  2020-01-13بــ  :استقاله
 - 365علء الدين محمد سعد حسان مدير المقيد برقم قيد  8984وتم ايداعه بتاريخ 2020-01-13
برقم ايداع  229تم التأشير فى تاريخ  2020-01-13بــ :
 - 366أحمد محمد مرسي علم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9020وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-14برقم ايداع  297تم التأشير فى تاريخ  2020-01-14بــ  ( :استقالة ) .
 - 367ايمن محمد سيد امين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9020وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-14برقم ايداع  297تم التأشير فى تاريخ  2020-01-14بــ :
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 - 368رضا عطا ابو الحمد موافى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9020وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-14برقم ايداع  297تم التأشير فى تاريخ  2020-01-14بــ :
 - 369رامى نصر الدين حلمى محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9020وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-14برقم ايداع  297تم التأشير فى تاريخ  2020-01-14بــ  :استقاله
 - 370محمد احمد دسوقي خليل رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  9020وتم ايداعه
بتاريخ  2020-01-14برقم ايداع  297تم التأشير فى تاريخ  2020-01-14بــ  :مع إبقاء تعويضات
الموجودة بالسجل التجار للسيد -محمد احمد دسوقي خليل رئيس مجلس الداره كما هى دون تغيير
 - 371مصطفى جلل مصطفى محمد سعيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2759وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-18برقم ايداع  3373تم التأشير فى تاريخ  2020-01-22بــ  :لرئيس مجلس الدارة و السيد/
مصطفي جلل مصطفي محمد سعيد عضو مجلس الدارة منفردين او مجتمعين حق التعامل بأسم الشركة و
ضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير حكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص
بكافة أشكالهم و كذلك فتح و غلق الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافه صور التعامل مع جميع
البنوك و المصارف و مل ذالك بأسم و ضمن اغرتضها و حق التوقيع على عقود الشراء و البيع لصول الشركة
و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات بأسم الشركة و لمصلحتها و الحق في تعيين و عزل مستخدمي و
وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافه
السندات الذنية و التجارية إلزام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل و كذلك حق توكيل و تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 405محمود جابر عطية ابو العينين مدير المقيد برقم قيد  12480وتم ايداعه بتاريخ 2020-10-21
برقم ايداع  5393تم التأشير فى تاريخ  2020-10-21بــ :
 - 424نيللي عزالدين شكرى بدير مدير فرع المقيد برقم قيد  1239وتم ايداعه بتاريخ 2018-07-11
برقم ايداع  1441تم التأشير فى تاريخ  2021-03-04بــ :
 - 425مايكل جورجى منصور جرجس مدير المقيد برقم قيد  14746وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-04برقم ايداع  1722تم التأشير فى تاريخ  2021-03-04بــ :
 - 437خالد محمد على الدرندلى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16576وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-08برقم ايداع  4795تم التأشير فى تاريخ  2021-07-08بــ  ( :مستقل ) مع بقاء اتحصاصات
التوقيع كما هى بالسجل التجارى
 - 438محمد اشرف رمزى احمد محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16576وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-08برقم ايداع  4795تم التأشير فى تاريخ  2021-07-08بــ  :استقاله
 - 439محمد على محى الدين محمد ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16576وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-08برقم ايداع  4795تم التأشير فى تاريخ  2021-07-08بــ  ( :ممثل لشركة ايجيبشان جلف
القابضة للستثمارات المالية )
- 440
سها سليمان حسين الديسياوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16576وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-08برقم ايداع  4795تم التأشير فى تاريخ  2021-07-08بــ  :عضو مجلس  --ممثل عن
شركة اور فينانس للستثمار
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 - 372حسن عبد التواب فضل محمد مدير المقيد برقم قيد  9406وتم ايداعه بتاريخ 2020-02-03
برقم ايداع  825تم التأشير فى تاريخ  2020-02-03بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - 2 .
يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها
فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وله منفردا او الحق فى
التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل الغير في كل أو
بعض ما ذكر وله منفردا حق التعامل مع جميع البنوك والمصاريف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح
حسابات واستصدار خطابات و شهادات الضمان والفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وحق القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم
الشركة ولصالحه
 - 373محمود مصطفي أحمد عبد المقصود مدير المقيد برقم قيد  9531وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-10برقم ايداع  1022تم التأشير فى تاريخ  2020-02-10بــ  ( :عزل ) .
 - 374سيد عثمان حامد عثمان مدير المقيد برقم قيد  9531وتم ايداعه بتاريخ  2020-02-10برقم
ايداع  1022تم التأشير فى تاريخ  2020-02-10بــ :
 - 375سحر قرني ميهوب أحمد مدير المقيد برقم قيد  9531وتم ايداعه بتاريخ  2020-02-10برقم
ايداع  1022تم التأشير فى تاريخ  2020-02-10بــ  :يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما
مجتمعان أو منفردان في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة
عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  ,كما لهم (مجتمعان أو منفردان) الحق في تمثيل الشركة
أوسع السلطات للتعامل باسمها وإجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين
ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  ,ولهما منفردين أو مجتمعين حق إصدار الشيكات وقبض قيمة الشيكات
المحررة لصالح الشركة وكافة الجراءات المتعلقة بنشاط الشركة وحق التعامل بالسحب واليداع والتوقيع باسم
الشركة مع جميع البنوك والمصارف والقتراض منها والرهن باسم الشركة ولحسابها وتمثيل الشركة أمام مصلحة
الشهر العقاري والتوثيق ووزارة القوى العاملة والهجرة وجميع السفارات والقنصليات وكافة الجهات الحكومية
الخرى وحق التوقيع علي عقود بيع الصول والسيارات المملوكة للشركة مع مراعاة قرار وزير الستثمار رقم
 16لسنة  ,2010 ,وحق تفويض أوتوكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر
 - 376اسلم محمد ايمن عبد الحميد موسي بدوي مدير فرع المقيد برقم قيد  9642وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-17برقم ايداع  1190تم التأشير فى تاريخ  2020-02-17بــ :
 - 377محمد شحاته عبد الرحيم علي مدير المقيد برقم قيد  9792وتم ايداعه بتاريخ 2020-02-24
برقم ايداع  1401تم التأشير فى تاريخ  2020-02-24بــ  ( :استقالة ) .
 - 378شريف شحاته عبد الرحيم علي مدير المقيد برقم قيد  9792وتم ايداعه بتاريخ 2020-02-24
برقم ايداع  1401تم التأشير فى تاريخ  2020-02-24بــ  :يمثل المديرالشركة في علقتها مع الغير وله
منفردآ في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو
القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفردآ الحق في التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صورالتعامل مع جميع البنوك
والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة
ولصالحها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها
العقارية وله الحق في التوقيع علي عقود تأسيس الشركات و في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع كافة
السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو
بالجل  ,وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.
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 9934وتم ايداعه بتاريخ

2020-03-02

 - 379ابراهيم جمال محمد احمد مدير فرع المقيد برقم قيد
برقم ايداع  1615تم التأشير فى تاريخ  2020-03-02بــ :
 - 380احمد عبد الحليم صلح الدين
الشناوى مدير فرع المقيد برقم قيد  23266وتم ايداعه بتاريخ  2020-03-11برقم ايداع  11704تم
التأشير فى تاريخ  2020-03-11بــ :
 - 381طه محمد طه حسب ا مدير المقيد برقم قيد  10142وتم ايداعه بتاريخ  2020-03-15برقم
ايداع  1881تم التأشير فى تاريخ  2020-03-15بــ  :استقاله
 - 382اشرف محمد طه حسب ا مدير المقيد برقم قيد  10142وتم ايداعه بتاريخ 2020-03-15
برقم ايداع  1881تم التأشير فى تاريخ  2020-03-15بــ  :يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله
منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او
القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة و للمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف والتوقيع علي الشيكات و الفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة
ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي
والسيارات والمنقولت وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك
باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية
وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او
تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
 - 383هيثم محمود محمد قاسم مدير ادارى المقيد برقم قيد  10396وتم ايداعه بتاريخ 2020-06-01
برقم ايداع  2289تم التأشير فى تاريخ  2020-06-01بــ :
 - 384اسلم طه ابو سريع الفزانى مدير المقيد برقم قيد  10396وتم ايداعه بتاريخ 2020-06-01
برقم ايداع  2289تم التأشير فى تاريخ  2020-06-01بــ :
 - 385عبدا عبدالحميد مجاهد على مدير المقيد برقم قيد  10396وتم ايداعه بتاريخ 2020-06-01
برقم ايداع  2289تم التأشير فى تاريخ  2020-06-01بــ  :يمثل المديرون ( عبدا عبدالحميد مجاهد علي /
احمد محمد حامد شحاته  /اسلم طه ابو سريع الفزاني ) الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين في هذا
الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون أو
وللمديرين مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام
لئحته التنفيذية للجمعية العامة - .
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة
ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية
والراضي والسيارات والمنقولت ولهم الحق في تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه
والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق
صلحيات السيد  /هيثم محمود محمد قاسم  -بصفته المدير
توكيل او تفريض الغير في كل او بعض ماذكر -3 .
الداري للشركة  -بالتعامل مع مصلحة الضرائب وكذلك التأمينات والسجل التجارى والهيئة العامة للستثمار
والبنوك وله في ذلك احقية التوقيع علي استمارات التأمينات وعقود الموظفين وكافة العقود الدارية والقانونية
بالشركة وكافة الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية وله حق التعامل مع القطاع العام والخاص
 - 386احمد محمد حامد شحاته مدير المقيد برقم قيد  10396وتم ايداعه بتاريخ  2020-06-01برقم
ايداع  2289تم التأشير فى تاريخ  2020-06-01بــ :
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 - 387اشرف محمد فراج سيد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10397وتم ايداعه بتاريخ
 2020-06-01برقم ايداع  2290تم التأشير فى تاريخ  2020-06-01بــ  - :يمثل الشركة فى علقتها مع
الغير وله منفرد فى هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركة والتعامل باسم الشركة  -ولرئيس مجلس الدارة
منفردالتعامل باسم الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
اشكاله  -وكذلك له الحق منفردا التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات
والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان
وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف  -وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى
والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة  -وله الحق فى تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحهما  -وله الحق منفردا قبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع
والمشارطات والصفقات التى تتعلق
وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود
بمعماملت الشركة بالنقد أو الجل  -وله الحق منفردا فى توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.
 - 388مازن عارف رمضان حسانين مدير المقيد برقم قيد  10499وتم ايداعه بتاريخ 2020-06-16
برقم ايداع  2453تم التأشير فى تاريخ  2020-06-16بــ  :يمثل المدير الشركة فى علقاتها مع الغير وله
منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا العقد أو قانون
الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللمدير منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار
خطابات و شهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك
باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول
الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو
بالجل وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر
 - 389حنفى محمود خليل اسماعيل مدير المقيد برقم قيد  10684وتم ايداعه بتاريخ 2020-07-05
برقم ايداع  2723تم التأشير فى تاريخ  2020-07-05بــ  :ويمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله
في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها
 - 390محمد ابراهيم محمد عبد المجيد ميهوب مدير المقيد برقم قيد  10684وتم ايداعه بتاريخ
 2020-07-05برقم ايداع  2723تم التأشير فى تاريخ  2020-07-05بــ  :استقالة
 - 391محمد حسين محمد عطا مدير فرع المقيد برقم قيد  10902وتم ايداعه بتاريخ 2020-07-19
برقم ايداع  3051تم التأشير فى تاريخ  2020-07-19بــ :
 - 392احمد محمد عبد الرحيم احمد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  10942وتم ايداعه
بتاريخ  2020-07-20برقم ايداع  3108تم التأشير فى تاريخ  2020-07-20بــ  :لرئيس مجلس الدارة
والعضو المنتدب كافة الصلحيات والسلطات المخوله له بالنظام الساسى للشركة وله حق إبرام كافة التصرفات
المتعلقة بالدارة والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وله تمثيل الشركة أمام كافة
الجهات الرسمية والغير رسمية وله حق التوقيع على عقود البيع البتدائية أو النهائية والتنازل للغير للعقارات
والسيارات والصول المملوكة للشركة و إصدار توكيلت تبيح اليجار والبيع والتنازل للنفس أو للغير للعقارات
والسيارات والصول المملوكة للشركة وكافة التصرفات الناقلة والمقيده للملكية لصالح الغير وذلك أمام مصلحة
الشهر العقارى والتوثيق وأجراءات أتمام عقود البيع والشراء البتدائية والنهائية والتوقيع والتصديق على
التوقيعات للغير لدى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وكذلك حق التوقيع على عقود القروض والرهن والتسهيلت
الئتمانية بأنواعها والتعامل على جميع حسابات الشركة لدى جميع المصارف والبنوك وأمام مصلحة الشهر
العقارى والتوثيق بدون حد أقصى ورهن المقاومات المادية والمعنوية لصول الشركة  .ولرئيس مجلس الدارة
والعضو المنتدب حق تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر
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 - 393اشرف رمضان حزين محمد بدر رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10984وتم ايداعه بتاريخ
 2020-07-26برقم ايداع  3170تم التأشير فى تاريخ  2020-07-26بــ  :يكون للسيد  /اشرف رمضان
حزين محمد بدر بصفتة رئيس مجلس الدارة (منفردا ) حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع
هيئة الستثمار و الغرفة التجارية و هيئة التنمية الصناعة التكنولوجيا وهيئه التنميه الصناعيه واتحاد الصناعات
والضرائب بجميع انواعها وجميع الوزارات والجهات الحكومية والشهر العقاري والمحافظات والجمارك وهيئة
المتعاملين مع الجمارك وجميع الموانئ وشركة مصر المقاصة وشركات الكهرباء والغاز والمياه و وجهازي
اكتوبر والشيخ زايد وجهاز مدينة سفنكس الجديدة والجهازالتنفيذي الصناعي و الستثماري ابو رواش و شركات
التصالت والمصرية للتصالت وهيئة المساحة المصرية وله حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من
سحب وايداع و التوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و له حق
الفراج عن راس المال ( منفردا )  .ـ ويكون للعضاء مجلس الدارة ( مجتمعين فقط ) باسم الشركه
ولمصلحتها وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق
في التوقيع على عقود الشراء لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات باسم الشركه ولصالحهما
ولهما الحق فى تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ
وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى
تتعلق بمعاملت الشركه بالنقدى او الجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر  .ثانيا:
فوض المجلس السيد  /اسلم محمد موسى على بصفته مدير للشركه الصلحيات والختصاصات التيه  :يكون
له حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع هيئة الستثمار و الغرفة التجارية و هيئة التنمية
الصناعة التكنولوجيا وهيئه التنميه الصناعيه واتحاد الصناعات والضرائب بجميع انواعها وجميع الوزارات
والجهات الحكومية والشهر العقاري والمحافظات والجمارك وهيئة المتعاملين مع الجمارك وجميع الموانئ وشركة
مصر المقاصة وشركات الكهرباء والغاز والمياه و وجهازي اكتوبر والشيخ زايد وجهاز مدينة سفنكس الجديدة
والجهازالتنفيذي الصناعي و الستثماري ابو رواش و شركات التصالت والمصرية للتصالت وهيئة المساحة
المصرية وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من ايداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات
وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال .
 - 394عبد الفتاح حجاج عبد الفتاح مبروك مدير فرع المقيد برقم قيد  11049وتم ايداعه بتاريخ
 2020-07-28برقم ايداع  3273تم التأشير فى تاريخ  2020-07-28بــ :
 - 395محمد أحمد جلل أبو الفتوح خليل رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  11049وتم
ايداعه بتاريخ  2020-07-28برقم ايداع  3273تم التأشير فى تاريخ  2020-07-28بــ  :يملك حق
التوقيع على معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس
الداره وللمجلس الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه
منفردين او مجتمعين ولرئيس مجلس الداره السيد  /محمد احمد جلل ابوالفتوح خليل والعضو المنتدب السيد
 /عبدالفتاح حجاج عبدالفتاح مبروك التوقيع مجتمعين لدى كافة الجهات والمؤسسات الرسميه العامه والخاصه
والتمثيل امام القضاء والتوقيع على جميع التعاقدات والتفاقات وعقود البيع والبجار والشراء والرهن والقتراض
واليجار التمويلى والتمويل العقارى والتعامل مع البنوك من سحب وايداع وتحويل مصرفى والفراج عن راس
المال الشركه المودع لدى البنك وفتح الحسابات بالعمله المحليه والجنبيه والتعامل مع هيئه الستثمار ومصر
المقاصه وشركات حفظ الوراق الماليه والبورصه المصريه وبورصة النيل وهيئة الرقابه الماليه وتسليم واستلم
المستندات اللزمه وفى اعتماد اللوائح الماليه والداريه والقرارات داخل الشركه ولكل من السيد  /محمد احمد
جلل ابوالفتوح خليل والعضو المنتدب السيد  /عبدالفتاح حجاج عبدالفتاح مبروك حق التوقيع مجتمعين لدى
البنوك  .ولكل من السيد  /محمد احمد جلل ابوالفتوح خليل والعضو المنتدب السيد  /عبدالفتاح حجاج
عبدالفتاح مبروك مجتمعين فقط الحق فى التوقيع على عقود تاسيس الشركات وعقود المشاركه والندماج
والستحواذ ونظمها و تعديلها او فسخها او التخارج منها امام الهيئة العامه للستثمار و الشهر العقارى
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 - 397مريم راوى سعيد رزق مدير المقيد برقم قيد  23880وتم ايداعه بتاريخ  2020-08-13برقم
ايداع  25313تم التأشير فى تاريخ  2020-08-13بــ  :تم الموافقه بالجماع على خروج السيده  /مرثا راوى
سعيد رزق  -تم الموافقه بالجماع على ان تكون ادارة الشركه للسيده  /مريم راوى سعيد رزق والسيد جميل حنا
سليمان حنين ( مجتمعين او منفردين ) .ويتولى اداره الشركه مدير او مديرون تعينهم الجمعيه العامه بين الشركاء
او من غيرهم واذا تعدد المديرون يكون للجمعيه العامه للشركه ان تعين مجلس من المديرين  .وتخول لهما
السلطات والصلحيات بموجب قرار منها واستثناء من طريقه التعيين سالفه الذكر عين الشركاء  -ويباشر المديرين
وظائفهما لمده غير محدوده  - .يمثل المديرين الشركه فى علقتها مع الغيرولهما مجتمعين او منفردين فى هذا
الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او
لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه .وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها
امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال
والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع
البنوك والمصارف وبيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم
الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم
ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما
ذكر.
 - 398جميل حنا سليمان حنين مدير المقيد برقم قيد  23880وتم ايداعه بتاريخ  2020-08-13برقم
ايداع  25313تم التأشير فى تاريخ  2020-08-13بــ :
 - 399مصطفي محمد علء الدين هاشم مصطفي هاشم مدير المقيد برقم قيد  11582وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-02برقم ايداع  4080تم التأشير فى تاريخ  2020-09-02بــ  :يمثل المديران الشركة في
علقتها مع الغير ولهما في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به
صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللسيد  /مصطفى محمد علء الدين هاشم
والسيد  /عمرو محمد صلح الدين مصطفى هاشم (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 لهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق
قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  ,وكذلك التوقيع ونقل الملكية أمام الشهر العقاري
لخطارات وشهادات تسجيل المنتجات المسجلة بهيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة إلى الغير  ,وكذلك لهما
الحق في شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والقتراض بطريق العتمادات والتعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان وحق القتراض باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك
باسم الشركة وضمن أغراضها  ,أما القروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك والمشتريات والمبادلت وبيع
المحلت التجارية والعقارية والرهون وكذلك الشتراك في المؤسسات الخرى فل يجوز إجراؤها إل بعد موافقة
الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الشركاء الحائزة لنسبة  %51من راس المال (أو بناء على قرار جماعي من
الشركاء) ول يكون التصرف ملزما للشركة إل إذا وقعه مدير أو غيره من العاملين مشفوعا بالصفة التي يتعامل
بها  ,وللمديران (مجتمعين أو منفردين) الحق في توكيل و  /أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر
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 - 400شعبان محمود موسى بدر رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  11610وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-03برقم ايداع  4127تم التأشير فى تاريخ  2020-09-03بــ  :يملك حق الداره والتوقيع و حق
تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية وان يكون له حق سحب وايداع من البنوك وجميع معاملت مع البنوك
وان يكون حق القتراض والرهن والتوقيع علي عقود الرهن وله حق تمثيل الشركة امام هيئة العامة للتنمية
الصناعية وجهاز مدينة  6اكتوبر وحق اصدار الشيكات وكذلك التوقيع علي عقود الشراء والبيع للشركة وممتلكاتها
العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة
وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية
وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك التوقيع على
عقود بيع وشراء السيارات باسم الشركه ولمصلحتها وكذلك حق توكيل او تفويض الغير في كل اوبعض ماذكر
وللسيد /طاهر شعبان محمود موسى نائب رئيس مجلس الداره والسيد  /عماد شعبان محمود موسى بدر عضو
مجلس الدارة حق اصدار الشيكات مجتمعين مع تجديد مدة المجلس
 - 401حسن فريد حسن عبدالحافظ مدير فرع المقيد برقم قيد  11633وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-06برقم ايداع  4156تم التأشير فى تاريخ  2020-09-06بــ :
 - 402محمد سعد احمد محمد حماد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  23992وتم ايداعه بتاريخ
 2005-07-18برقم ايداع  6671تم التأشير فى تاريخ  2020-09-06بــ : :حق الدارة والتوقيع للشريكان(
حمدي عبد الحميد جلل قناوي  ,عمرو حسام فهيم منصور) مجتمعين او منفردين ولهما في سبيل ذلك جميع
السلطات التي تمكنها من ادارة الشركة وحسن سير العمل بها  ,ولهما الحق(مجتمعين) في القرض والرهن وكافة
صور التعامل مع البنوك والمصارف ولهما الحق (مجتمعين) في البيع والتنازل للنفس او للغير لصول الشركة
ومنقولتها والعقارات التي تمتلكها الشركة ولهما الحق مجتمعين في البيع والتنازل للنفس او للغير للسيارات
المملوكة للشركة كما لهما الحق (مجتمعين) في التوقيع علي عقود البيع والشراء لصول الشركة وممتلكات
الشركة وسيارات الشركة ولهما الحق في توكيل او تفويض الغير في كل اوبعض ما ذكر ولهما الحق في كفالة
الغير.
 - 403وائل غسان محمداه مدير المقيد برقم قيد  12063وتم ايداعه بتاريخ  2020-09-28برقم ايداع
 4771تم التأشير فى تاريخ  2020-09-28بــ  :يمثل المدير الشركه فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا
الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او
لئحه التنفيذية للجمعيه العامه  .وللمدير منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها و امام جميع
الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل
مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و فتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف
و التوقيع على الشيكات و الفراج عن رأس المال وحق القتراض و الرهن و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و
كذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و
السيارات والمنقولت وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل
ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية
والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وتوكيل
اوتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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 - 404عبدالعزيز عبدا عبدالعزيز
العيسي مدير المقيد برقم قيد  12480وتم ايداعه بتاريخ  2020-10-21برقم ايداع  5393تم التأشير
فى تاريخ  2020-10-21بــ  :و يباشر المديران و ظائفة لمده غير محددة يمثل الشركة كل من للسيد /
عبدالعزيز عبدا عبد العزيز العيسي و السيد  /محمود جابر عطية ابوالعينين للمديران منفردين او مجتمعين
كافه السلطات المقررة لداره الشركة باسمها وذلك فيما عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركة في هذا النظام او قانون
الشركات او اتئحته التنفيذية يمثل المديران الشركةامام القضاء و يكون المديران مسئول عن ادارتها امام
مؤسسها و للمديران منفردين او مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغرضها امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وايداع و التوقيع علي الشيكات وفتح وغلق حسابات واستصدار شهادات وخطابات
الضمان وكافة صور التعامل مع مع البنوك و المصارف و حق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة
وضمن اغراضها وكذالك لهما الحق في التوقيع علي عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة
وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة و لصالحها لهما الحق في تعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافه السندات الذانيه والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر
 - 406ابراهيم صلح ابراهيم عبدالعال رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  12899وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-19برقم ايداع  6097تم التأشير فى تاريخ  2020-11-19بــ  :لرئيس مجلس الدارة منفردا حق
التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي
الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وشراء الصول والسيارات والمنقولتع والممتلكات العقارية
وكذلك الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ
وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي
تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل اوبعض ماذكر
................................
 - 407كريم احمد حسام الدين السيد لطفى مدير فرع المقيد برقم قيد  24159وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-26برقم ايداع  44026تم التأشير فى تاريخ  2020-11-26بــ :
 - 408تامر محمد حسن علي مدير المقيد برقم قيد  13123وتم ايداعه بتاريخ  2020-12-03برقم
ايداع  6456تم التأشير فى تاريخ  2020-12-03بــ  :يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير و لهما
مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السطات لدراة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة
عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .و للمديران مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم
الشركة وضمن اغرضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع
الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و كافة
صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع علي الشيكات و الفراج عن رأس المال و حق القتراض و
الرهن و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و كذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن لصول
الشركة و ممتلكاتها العقارية و لهما الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و
اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة
السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل و لهما حق التوقيع على عقود تاسيس الشركات ولها حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 409مصطفى على حماد مدير فرع المقيد برقم قيد  13499وتم ايداعه بتاريخ  2020-12-22برقم
ايداع  7015تم التأشير فى تاريخ  2020-12-22بــ :
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 - 410رافت الصاوى ابو اليزيد حموده رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  13606وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-29برقم ايداع  7210تم التأشير فى تاريخ  2020-12-29بــ  :الموافقة على منح حق التوقيع
لكافة أنواع المعاملت البنكية عن الشركة وحق القتراض من البنوك والحصول على التسهيلت الئتمانية بكافة
أنواعها وكذلك تقديم الضمانات اللزمة مقابل الحصول على التسهيلت والقروض البنكية وما يستلزم ذلك من
إجراءات الرهن لثنين أحدهما من حملة التوقيع الول والثانى من حملة التوقيع الثانى مجتمعين ولهما حق تفويض
أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر وهم كالتالي :الستاذ  /رأفت الصاوى أبو اليزيد حموده – رئيس مجلس
الدارة (توقيع أول) .الستاذ  /محمد أحمد إبراهيم السيد – العضو المنتدب (توقيع أول) .الستاذ /أسامة عاشور
إبراهيم الطويل ( -توقيع أول) رقم قومي  .28002271700979الستاذ  /سعيد محمد سعيد طلعت – نائب
رئيس مجلس الدارة (توقيع ثان) .الستاذة /أميرة حسن سعيد طلعت – عضو مجلس الدارة (توقيع ثان).
 - 411حسين بكري عبدالكريم عبدالعزيز مدير فرع المقيد برقم قيد  13621وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-30برقم ايداع  7239تم التأشير فى تاريخ  2020-12-30بــ :
 - 412بهاء الدين احمد على شلبى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  13664وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-03برقم ايداع  14تم التأشير فى تاريخ  2021-01-03بــ  :م تحديد اختصاصات مجلس الدارة
لتصبح كالتالي لرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب منفردين يملكون حق التوقيع
على معاملت الشركة وتعهداتها ولهم حق التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية
والقطاع العام والقطاع الخاص وقطاع العمال بكافة أشكالهم ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء
الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت
الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق التوقيع أمام الهيئة العامة للستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة
للتنمية السياحية و الهيئة العامة للتأمينات الجتماعية ووزارة السياحة و جميع المحليات وكذلك حق التوقيع نيابة
عن الشركة أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والشهر العقاري ومصلحة الضرائب العامة والمبيعات وأمام
جميع الجهات الحكومية والغير حكومية ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .ولرئيس مجلس
الدارة والعضو المنتدب فقط منفردين حق التوقيع على معاملت الشركة المالية من سحب وإيداع وفتح وغلق
الحسابات بجميع البنوك والمصارف وكذلك حق استصدار خطابات وشهادات الضمان والقتراض والرهن وكافة
صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ,حق التوقيع على عقود كفالة
الغير نيابة عن الشركة .ولرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة منفردان حق التوقيع على عقود
والشتراك في تأسيس الشركات أو الندماج في شركات شقيقة تخدم أغراض الشركة ولهما حق توكيل او تفويض
الغير في كل أو بعض ما ذكر ,وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية
والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.
 - 413ادهم جمال الدين محمد رضوان عضو منتدب المقيد برقم قيد  13664وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-03برقم ايداع  14تم التأشير فى تاريخ  2021-01-03بــ  :ممثل لشركة إم بي للهندسة M B
 - 414تامر بهاء الدين احمد على شلبى نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  13664وتم ايداعه
بتاريخ  2021-01-03برقم ايداع  14تم التأشير فى تاريخ  2021-01-03بــ :
 - 415احمد محمد على محمد جبيلى مدير فرع المقيد برقم قيد  13729وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-06برقم ايداع  118تم التأشير فى تاريخ  2021-01-06بــ :
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 - 416محمود عبد الحميد عبد الحميد إبراهيم سعد الدين رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  13987وتم
ايداعه بتاريخ  2021-01-21برقم ايداع  517تم التأشير فى تاريخ  2021-01-21بــ  :يملك حق التوقيع
على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة,
وللمجلس الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو
مجتمعين .للسيد /محمود عبدالحميد عبدالحميد إبراهيم سعد الدين  -رئيس مجلس الدارة  ,منفردا تمثيل الشركة
أمام القضاء و تمثيل الشركة أمام الغير وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام كافة الجهات والمصالح الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص ,واتخاذ الجراءات اللزمة للتوقيع على عقود
تعديل الشركة وكافة الطلبات والوراق والمستندات أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة
للرقابة المالية ,وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي والبورصة المصرية ,ومصلحة الشهر العقاري
والتوثيق والسجل التجاري والغرف التجارية ومصلحة الضرائب العامة والقيمة المضافة بجميع أنواعها وجميع
مأمورياتها وهيئات وزارة الستثمار ,وكذلك التوقيع نيابة عنها بصفة عامة أمام جميع الجهات سالفة الذكر ,وكذلك
استلم وتسليم والتوقيع على جميع الوراق الخاصة بالسجل التجاري والشهر العقاري والعلمات التجارية
والتأمينات الجتماعية واتحاد الغرف الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة
الجمارك ,ومكاتب العمل ومكاتب تراخيص العمل ,وجميع إدارات المرور ,وشركات وادارات الكهرباء والغاز
والتليفونات .كما له الحق منفرد في تمثيل الشركة أمام جميع البنوك وكافة فروعها وفتح وغلق الحسابات البنكية
لدى جميع البنوك والتعامل عليها وطلب إصدار دفاتر الشيكات و الحق في السحب واليداع وتحويل الكمبيالت
والشيكات والتحويلت البنكية والقتراض والرهن وكافة المعاملت البنكية التي تخص العمل اليومي للشركة و
تيسير سير العمل
 - 417عادل محمد عبدا محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  14145وتم ايداعه بتاريخ 2021-02-01
برقم ايداع  757تم التأشير فى تاريخ  2021-02-01بــ :
 - 418اليون ندياي رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  14212وتم ايداعه بتاريخ  2021-02-03برقم
ايداع  864تم التأشير فى تاريخ  2021-02-03بــ  :إلغاء كافة سلطات التوقيع الواردة على السجل التجاري
للشركة الخاصة بالسيد /ناجي وليم عبدا جرجس .وذلك مع إبقاء كافة سلطات التوقيع الخرى الواردة علي
السجل التجاري للشركة كما هي.
 - 419نيفين احمد عبدالعال قاسم مدير المقيد برقم قيد  24111وتم ايداعه بتاريخ  1996-01-11برقم
ايداع  401تم التأشير فى تاريخ  2021-02-03بــ  :تعيين الدكتورة  /نيفين احمد عبد العال قاسم مدير طبي
للشركة (شركة مجموعة الفا الطبية معامل الفا لب/مصر– (معامل الفا مصر) مراكز الشفا التخصصية) ولها
الحق في التوقيع علي عقود اليجار كمستأجر والتوقيع على عقود البيع كمشتري وكذا التوقيع علي محاضر
التصديق على عقود اليجار أمام الشهر العقاري كمستأجر وعلي عقود البيع كمشتري والتعامل مع جميع المصالح
الحكومية والغير حكومية والجهات المختصة في أي شيء متعلق بالشركة سواء استخراج تراخيص من الحياء
والتعامل مع جميع المحافظات بكافة مدرياتها وأحيائها والجهات التابعة لها والتعامل مع شركة المياه وشركة
الكهرباء والغاز وشركات التصالت والتعاقد معها والتعامل مع الدارة العامة للمرور أمام إدارات المرور
بأقسامها المختلفة واتخاذ اللزم نحو إصدار وتجديد ترخيص السيارات ونقل قيدها وسداد الغرامات وسداد التامين
اللزم واستلم وتسلم المستندات والتراخيص وفحص السيارات والتوقيع علي محاضر الفحص واستخراج شهادات
البيانات واستلم وتسليم اللوحات المعدنية وبالجملة القيام بكافة ما تقتضيه إجراءات ترخيص السيارات لصالح
الشركة والتعامل مع مصلحة الحوال المدنية بكافة إداراتها والتأمينات الجتماعية واستلم وتسليم كافة المستندات
والتعامل مع وزارة الصحة بكافة مديرياتها وإداراتها الصحية والتعامل مع المعامل المركزية لوزارة الصحة في
استخراج اية تراخيص للمعامل الخاصة بالشركة وكذا التعامل مع نقابة الطباء بكافة فروعها والعلج الحر بشان
تقدم طلبات التراخيص وكافة إجراءاتها والتعديل والتغيير فيها والتنازل عنها وإلغائها والتعامل مع هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة وجميع أجهزتها والتوقيع علي عقود الشراء وعقود اليجار وتقديم الوراق واستلمها والتعامل
مع الحماية المدنية والمساعدات الفنية ووزارة البيئة وفي تمثيل الشركة أمام الجهات القضائية بكافة درجاتها في
جميع القضايا المتعلقة بالشركة بمختلف انواعها .ولها في ذلك الحق في توكيل وتفويض الغير وعمل توكيل في
النيابة عنها عن كل او بعض ما سبق
 - 420كرم خلف ا علي محمود مدير المقيد برقم قيد  23662وتم ايداعه بتاريخ  2021-02-23برقم
ايداع  9011تم التأشير فى تاريخ  2021-02-23بــ  :استقالة
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 - 421محمد خلف ا على محمود مدير المقيد برقم قيد  23662وتم ايداعه بتاريخ 2021-02-23
برقم ايداع  9011تم التأشير فى تاريخ  2021-02-23بــ  :ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محدودة  .يمثل
المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما
عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامه  .وللمدير منفردا حق التعامل
باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على
الشيكات وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق
الفراج عن رأس المال وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء
والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة
ولصالحها وله حق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وله حق توكيل أو
تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
 - 422احمد عرابي فهيم عرابي شريك متضامن المقيد برقم قيد  14633وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-25برقم ايداع  1548تم التأشير فى تاريخ  2021-02-25بــ  :يكون حق الداره و التوقيع و
المسؤليه امام الجهات الرسميه للشركاء المتضامنين و للشركاء المتضامنين منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم
الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع
الخاص بكافه اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشبكات و
فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافه صور التعامل مع البنوك و المصارف و
حق الفراج عن راس المال و كل ذلك باسم الشركه و ضمن اغراضها و كذلك لهما الحق في التوقيع على عقود
الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و الراضي و السيارات و المنقولت
باسم الشركه و لصالحها و لهما الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و
لهما 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 التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل و لهما حق التوقيع على عقود تأسيس
الشركات و لهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 423اية محمد عبد العزيز سليمان مدير المقيد برقم قيد  14642وتم ايداعه بتاريخ 2021-02-28
برقم ايداع  1560تم التأشير فى تاريخ  2021-02-28بــ :
 - 426شريف ثروت احمد عبداللطيف مدير المقيد برقم قيد  14746وتم ايداعه بتاريخ 2021-03-04
برقم ايداع  1722تم التأشير فى تاريخ  2021-03-04بــ * :يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير
ولهما مجتمعان او منفردان فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به
صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة  ,وللمديران مجتمعان او منفردان الحق فى
التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق
الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال والتوقيع على الشيكات
فى حدود  200000جنيه مصرى (مائتان الف جنيه مصرى ) وما يزيد عن 200000جنيه مصرى (مائتان الف
جنيه مصرى ) فيلزم التوقيع مجتمعان فقط  ,ولهما مجتمعان او منفردان الحق فى التوقيع على عقود تأسيس
الشركات وفى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة
ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير
فى كل أو بعض ما ذكر  .وللمديران مجتمعان فقط حق القتراض والرهن باسم الشركة ولصالحها وكذلك حق
التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية .
 - 427ياسر محمد ممدوح سعيد محمود مدير فرع المقيد برقم قيد  14765وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-07برقم ايداع  1748تم التأشير فى تاريخ  2021-03-07بــ :
 - 428منصوره عبدالعزيز احمد السيد مدير المقيد برقم قيد  15452وتم ايداعه بتاريخ 2021-04-19
برقم ايداع  2920تم التأشير فى تاريخ  2021-04-19بــ :
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 214 of 236

جريدة السماء التجارية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

2021-04-19

 - 429عادل زيدان حسن السودانى مدير المقيد برقم قيد  15452وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  2920تم التأشير فى تاريخ  2021-04-19بــ :
 - 430محمد تامر رشاد عبدالهادي مدير المقيد برقم قيد  15452وتم ايداعه بتاريخ 2021-04-19
برقم ايداع  2920تم التأشير فى تاريخ  2021-04-19بــ  :يمثل المديرون الشركه في علقاتها مع الغير
ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به
صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمديران السيد /محمد تامر رشاد عبد الهادي
,و السيده /منصورة عبد العزيز احمد السيد مجتمعين او منفردين الحق في التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها
امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال واستصدار وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم
الشركه ولصالحها وكذلك ولهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه
ولهما الحق في التوقيع علي عقود تاسيس الشركات و في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم
واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل  ,و للسيد /عادل زيدان حسن السوداني (مدير متفردا ) في العلقات العامه وله حق الداره الفنيه ,ولهما
حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر.
 - 431نجلء محمود منصور مدير المقيد برقم قيد  15597وتم ايداعه بتاريخ  2021-04-28برقم
ايداع  3175تم التأشير فى تاريخ  2021-04-28بــ :
 - 432طارق عمر محمد على مدير المقيد برقم قيد  15597وتم ايداعه بتاريخ  2021-04-28برقم
ايداع  3175تم التأشير فى تاريخ  2021-04-28بــ  :يمثل المديران الشركة فى علقاتها مع الغير ولهم
منفردان او مجتمعان فى هذا الصدد اوسع السلطة لداره الشركة و التعامل باسمها فيما ما عدا احتفظ به هذا العقد
او قانون الشركات او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة  .و للمديران مجتمعان او منفردان الحق فى التعامل باسم
الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و
القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و
كافة صورالتعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات و الفراج عن راس المال و حق
القتراض و الرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها و كذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن
لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية ولهما الحق فى التوقيع على تاسيس الشركات و فى تعيين و عزل مستخدمى
و و كلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لهما حق قبض و دفع المبالغ و
توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى
تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 433ياسر جمال الدين احمد محمد مدير المقيد برقم قيد  15597وتم ايداعه بتاريخ 2021-04-28
برقم ايداع  3175تم التأشير فى تاريخ  2021-04-28بــ  :استقاله
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 - 434تامر محمد على عبدا رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  15620وتم ايداعه بتاريخ
 2021-05-05برقم ايداع  3211تم التأشير فى تاريخ  2021-05-05بــ  :يكون للسيد  /تامر محمد علي
عبدا  -رئيس مجلس الدارة والسيد  /ايهاب محمد عبدالكريم احمد شافعي -العضو المنتدب ( مجتمعين او
منفردين) ودون حد اقصى الحقفي التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها أمام جميع البنوك و المصارف من
سحب و إيداع و التوقيع علي الشيكات و فتح وغلق الحسابات و إصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور
التعامل مع جميع البنوك و المصارف وكذلك التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها أمام جميع الهيئات الحكومية
و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك لهما منفردين او
مجتمعين حق التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والسيارات والمنقولت بأسم و لصالح
الشركة و لهما الحق في تعيين و عزل مديرين و مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و لهما
الحق في قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و إبرام كافة العقود
و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد و الجل ولسيادتهما الحق فى تأسيس الشركات بكافة
أنواعها وإدخال كافة التعديلت عليها وزيادة رأسمالها والمساهمه والندماج مع غيرها من الشركات وتمثيل
الشركة أمام مصلحة الضرائب المصرية والشهر العقارى والهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه
للتنميه الصناعيه والهيئه العامه للرقابه الماليه و لهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.
 - 435احمد اسماعيل عزت اسماعيل رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  15806وتم
ايداعه بتاريخ  2021-05-24برقم ايداع  3550تم التأشير فى تاريخ  2021-05-24بــ  :يملك حق
التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس
الدارة ,وللمجلس الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة
منفردين أو مجتمعين .للسيد /أحمد إسماعيل عزت إسماعيل  -رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب  ,منفردا
تمثيل الشركة أمام القضاء و تمثيل الشركة أمام الغير وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام كافة الجهات
والمصالح الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص ,واتخاذ الجراءات اللزمة
للتوقيع على عقود تعديل الشركة وكافة الطلبات والوراق والمستندات أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة
والهيئة العامة للرقابة المالية ,وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي والبورصة المصرية ,ومصلحة
الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري والغرف التجارية ومصلحة الضرائب العامة والقيمة المضافة بجميع
أنواعها وجميع مأمورياتها وهيئات وزارة الستثمار ,وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة السادس من اكتوبر
وكذلك التوقيع نيابة عنها بصفة عامة أمام جميع الجهات سالفة الذكر ,وكذلك استلم وتسليم والتوقيع على جميع
الوراق الخاصة بالسجل التجاري والشهر العقاري والعلمات التجارية والتأمينات الجتماعية واتحاد الغرف
الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك ,ومكاتب العمل ومكاتب تراخيص
العمل ,وجميع إدارات المرور ,وشركات وادارات الكهرباء والغاز والتليفونات .كما له الحق منفرد في تمثيل
الشركة أمام جميع البنوك وكافة فروعها وفتح وغلق الحسابات البنكية لدى جميع البنوك والتعامل عليها وطلب
إصدار دفاتر الشيكات و الحق في السحب واليداع وتحويل الكمبيالت والشيكات والتحويلت البنكية وكافة
المعاملت البنكية التى تخص العمل اليومى للشركة و تيسير سير العمل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو
بعض ما ذك
 - 436محمد يسرى محمد حمام رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16254وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-20برقم ايداع  4266تم التأشير فى تاريخ  2021-06-20بــ  :تفويض الستاذ /محمد يسري
محمد حمام (رئيس مجلس الدارة ) منفردا امام لجان الطعن والمحاكم باختلف درجاتها والستاذ /محمد يسري
محمد حمام و الستاذ /وجيه فاروق عبد الفتاح محمود شتات (مجتمعان او منفردان ) فى التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها مع البنوك والمصارف من فتح الحسابات البنكيه و السحب واليداع والتوقيع على الشيكات
واستصدار خطابات الضمان وفتح العتمادات المستندية والقتراض والرهن اوالحصول على القروض والهبة
والتنازلت وكافة صور التعامل مع البنوك و التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهما الحق فى قبض ودفع المبالغ
وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى
تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل وله التعامل وشراء السيارات بكافة انواعها والتوثيق امام مصلحة الشهر
العقارى وادارة المرور والتعامل مع مكاتب التامينات الجتماعية ومصلحة الضرائب وكل ذلك باسم الشركة ولهما
الحق فى توكيل وتفويض الغير فى كل اوبعض مما ذكر
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 - 447محمد دسوقى محمد غانم رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  17091وتم ايداعه
بتاريخ  2021-08-15برقم ايداع  5621تم التأشير فى تاريخ  2021-08-15بــ  :تفويض رئيس مجلس
الدارة فى بيع اصول الشركة فى القطعة  - 7051المنطقة السابعة  -مدينة السادات  -واعتماد بيع المصنع فى
قطعة  - 7051مدينة السادات واستخدام ايرادات البيع فى تسوية مديونية الشركة من موردين وجارى مساهمين .
 - 448سامر محمود علي الغرايبة مدير المقيد برقم قيد  18013وتم ايداعه بتاريخ 2021-08-16
برقم ايداع  5651تم التأشير فى تاريخ  2021-08-16بــ  :بصفته ممثل شركة مايلرز سابلي تشين بي.في.
 /هولندا Mylerz Supply Chain B.V
 - 449عاصم احمد احمد محمد شهيب مدير المقيد برقم قيد  18013وتم ايداعه بتاريخ 2021-08-16
برقم ايداع  5651تم التأشير فى تاريخ  2021-08-16بــ :
 - 450عماد سيد مدبولى محمد احمد مدير المقيد برقم قيد  11193وتم ايداعه بتاريخ 2020-08-11
برقم ايداع  3484تم التأشير فى تاريخ  2021-08-19بــ  :يمثل المديرون الشركه في علقتها مع الغير ولهم
مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه
عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعيه العامه ويكون السيد /شريف محمد عباس محمد-مدير مسئول
بالشركة ويكون مسئول عن ن النتاج والتخزين والتسويق وملتزم بتوفير مستندات البضائع والحفاظ عليها ويكون
مسئول أمام الجهات الرقابية من بيطري وصحه وتموين وكذلك سلمه للمنتجات والخامات المصنعه وتاريخ
صلحياتها وكذا مسئول أمام مكاتب العمل والتأمينات الجتماعية -ويكون له الحق تمثيل الشركه أمام القضاء .
ويكون كل من السيد /محمد سيد مدبولي محمد احمد أو السيد /عماد سيد مدبولي محمد احمد أو السيد/احمد سيد
مدبولي محمد احمد-مجتمعين أو منفردين  -حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح
حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأسمال وحق
القتراض والرهن ولهم الحق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن .لصول الشركه وممتلكاتها العقارية كل
ذلك باسم الشركة وإصلحها وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها
وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود تأسيس الشركات وفى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة وإصلحها لهم حق قبض ودفع المبالغ والتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات المنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التى تتعلق للمعاملت الشركة بالنقد
وبالجل والتوقيع على عقود الكفالت ولهم حق توكيل أو تفويض الغير .فى كل أو بعض ما ذكر
 - 451محمد سيد مدبولي محمد احمد مدير المقيد برقم قيد  11193وتم ايداعه بتاريخ 2020-08-11
برقم ايداع  3484تم التأشير فى تاريخ  2021-08-19بــ :
 - 452احمد سيد مدبولى محمد احمد مدير المقيد برقم قيد  11193وتم ايداعه بتاريخ 2020-08-11
برقم ايداع  3484تم التأشير فى تاريخ  2021-08-19بــ :
 - 453إيلي جان توما مدير المقيد برقم قيد  18373وتم ايداعه بتاريخ  2021-09-01برقم ايداع
 6193تم التأشير فى تاريخ  2021-09-01بــ :
 - 481ابراهيم رشدى محلب محمد ابراهيم محلب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24078وتم ايداعه
بتاريخ  2003-07-16برقم ايداع  871تم التأشير فى تاريخ  2021-12-29بــ  :ممثل عن بنك فيصل
السلمى المصرى  -يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على القل و تسعة أعضاء على
الكثر تعينهم الجمعية العامة  ,ويجوز تعيين عضوين على الكثر من ذوى الخبرة بالضافة إلى المجلس المشكل
من بين المساهمين  ,ويراعى أن يمثل مالكو السهم بعدد من العضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال .
 - 482سلمه علي ابراهيم ابواسماعيل مدير فرع المقيد برقم قيد  20592وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-30برقم ايداع  10961تم التأشير فى تاريخ  2021-12-30بــ :
 - 483وفاء عبد ا محمد السيد مدير المقيد برقم قيد  20813وتم ايداعه بتاريخ  2022-01-13برقم
ايداع  376تم التأشير فى تاريخ  2022-01-13بــ :
 - 484محمد عبداللطيف محمد فاضل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  21029وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-26برقم ايداع  786تم التأشير فى تاريخ  2022-01-26بــ ( :عزل )
 - 485احمد عبد المنعم عطا ا ابو بكر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  21029وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-26برقم ايداع  786تم التأشير فى تاريخ  2022-01-26بــ :
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 - 486محمد بن عبدا بن محمد بن سيف مدير المقيد برقم قيد  24240وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-26برقم ايداع  5113تم التأشير فى تاريخ  2022-01-26بــ  :ها
 - 487سمير ترياق عيد باسيليوس مدير و شريك المقيد برقم قيد  23764وتم ايداعه بتاريخ
 1998-01-08برقم ايداع  15تم التأشير فى تاريخ  2022-01-30بــ  :سمير ترياق عيد باسيليوس
 26/7/1952مصر القاهرة رقم قومى  25207260102417مدير وشريك يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك الول متضامن  :سمير ترياق عيد باسيليوس وله منفردا الحق فى التعامل
بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص بكافة
أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع على العقود والقتراض والرهن باسم الشركة
ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له
حق التوقيع على عقود الشراء و البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات بإسم
الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك له حق إعطاء كفالت للشركات الشقيقة وله الحق
فى كفالة الغير وحق التوقيع على عقود الكفالت للشركات الخرى مع جميع البنوك الحكومية وغير الحكومية
وأى جهات أخرى وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر• ..
 - 454عمر مطيع حمودي مدير المقيد برقم قيد  18373وتم ايداعه بتاريخ  2021-09-01برقم ايداع
 6193تم التأشير فى تاريخ  2021-09-01بــ  :يمثل الستاذ  /إيلي جان توما ELIE JEAN TOUMA
الشركة في علقتها مع الغير  ,وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا
ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللستاذ  /إيلي جان توما ELIE
 JEAN TOUMAحق تمثيل الشركة والتوقيع عنها والتعامل باسمها منفردا أمام جميع الهيئات الحكومية وغير
الحكومية وعلى الخص السجل التجاري والغرفة التجارية والشهر العقاري والتأمينات الجتماعية والضرائب
ومأمورياتها والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والمحافظات وأجهزة المدن ومصلحة الجمارك
والمرور ونيابات المرور والتعامل مع جميع شركات المرافق ( الكهرباء  -الغاز  -التليفون  -الشركة المصرية
لليصالت  -المياه  -الصرف الصحي ) وأمام شركات الهاتف المحمول وشركات نقل البيانات النترنت وتقديم
الطلبات والمستندات ودفع وسحب الرسوم والشتراكات والتوقيع علي عقود تعديل عقد الشركة أمام الشهر العقاري
وعقود تأسيس الشركات والمساهمة فيها وإنشاء فروع جديدة داخل جمهورية مصر العربية  ,وحق التوقي ع باسم
الشركة علي جميع أنواع العقود والتفاقات وعقود الشر اء لكافة المنقولت والعقارات وبيع أصول الشركة المنقولة
وتعيين وعزل الموظفين وتحديد مرتباتهم وأجورهم والتوقيع علي عقود العمل المستندات المرتبطة بذلك  ,وإجراء
كافة المعاملت البنكية والتوقيع علي الشيكات والسحب وفتح وغلق الحسابات البنكية واستخراج خطابات وشهادات
الضمان والعتمادات المستندية  ,والفراج عن رأسمال الشركة  ,وقبض المبالغ المالية وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر  .ويكون للمدير الستاذ  /عمر مطيع
حمودي  -إجراء كافة المعاملت البنكية والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات البنكية والحسب في حدود
1000دولر امريكي او ما يعادله بالجنيه المصري والبداع وتمثيل الشركة والتوقيع عنها والتعامل باسمها منفردا
مع الستاذ  /إيلي جان توما  ELIE JEAN TOUMAأمام جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية وعلى
الخص السجل التجاري  .والغرفة التجارية والتأمينات الجتماعية والضرائب ومأمورياتها ومع جميع شركات
المرافق ( الكهرباء  -الغاز  -التليفون  -الشركة المصرية لليصالت  -المياه  -الصرف الصحي ) وأمام شركات
الهاتف المحمول وشركات نقل البيانات النترنت وتقديم الطلبات والمستندات ودفع وسحب الرسوم والشتراكات
 - 455ايه احمد محمد كامل مصطفى مرسى مدير المقيد برقم قيد  18536وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-09برقم ايداع  6487تم التأشير فى تاريخ  2021-09-09بــ  :ويباشر المدير وظائف لمدة غير
محددة
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 - 456احمد صالح على محفوظ شريك متضامن المقيد برقم قيد  7203وتم ايداعه بتاريخ
يكون حق الدارة والتوقيع
 2019-10-03برقم ايداع  5326تم التأشير فى تاريخ  2021-09-19بــ -2 :
والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن /احمد صالح علي محفوظ وله منفردا حق التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن
رأس المال وله حق كفالة الغير وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها  ,وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي
ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات
الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  ,وله
حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .وللشريك المتضامن السيد /احمد صالح علي محفوظ حق
التوقيع علي عقود القتراض والرهن والبيع والشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات
والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
 - 457محمود سعيد جمال عزام مدير المقيد برقم قيد  18721وتم ايداعه بتاريخ  2021-09-19برقم
ايداع  6778تم التأشير فى تاريخ  2021-09-19بــ  :استقالة
 - 458فتحى محمد عبد العزيز سرور رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  18906وتم
ايداعه بتاريخ  2021-09-28برقم ايداع  7088تم التأشير فى تاريخ  2021-09-28بــ  :بدل من السيد /
شعبان عبدة ابو زيد نظرة لوفاته
 - 459مازن رافت محمد حسين علي مدير فرع المقيد برقم قيد  18962وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-30برقم ايداع  7180تم التأشير فى تاريخ  2021-09-30بــ :
 - 460محمد سيد محمد على مدير المقيد برقم قيد  18986وتم ايداعه بتاريخ  2021-10-03برقم
ايداع  7218تم التأشير فى تاريخ  2021-10-03بــ  :يمثل المديرون الشركه فى علقتها مع الغير ولهم
مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة
عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .و للسيد /محمد عبد الرحمن علي عبدا المطوع و
السيد /محمد سيد محمد علي السيد درويش ( مجتمعين او منفردين ) الحق في التعامل بأسم الشركه وضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص و حق
تمثيل الشركة امام القضاء بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح
وغلق حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال
و حق القتراض و الرهن و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و كذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء و البيع
و الرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات و المنقولت و لهما الحق في التوقيع علي
عقود تأسيس الشركات و فى تعيين وعزل مستخدمى و وكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم و كل ذلك باسم
الشركة و لصالحها و و لهما حق قبض ودفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنيه
والتجاريه و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهما حق
توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 461حاتم محمد السيد احمد النجار مدير المقيد برقم قيد  18986وتم ايداعه بتاريخ 2021-10-03
برقم ايداع  7218تم التأشير فى تاريخ  2021-10-03بــ  ( :استقالة ) .
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 - 462محمد أبو الخير سلمة غازى مدير المقيد برقم قيد  18992وتم ايداعه بتاريخ 2021-10-04
برقم ايداع  7225تم التأشير فى تاريخ  2021-10-04بــ  :يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم
مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيماعدا ماأحتفظ به صراحة
عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللسيد  /ابو الخير سلمه غازي  -والسيد /محمد أبو
الخير سلمة غازي – والسيد  /اسماعيل ابو الخير سلمة غازي مجتمعين أو منفردين حق التعامل بأسم الشركة
وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافـة صـور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن
رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض
والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت والتوقيع على عقود تعديل
وعقود تأسيس الشركات ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم
حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقـود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل
او بعض ماذكر
 - 463اسماعيل ابو الخير سلمة غازي مدير المقيد برقم قيد  18992وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-04برقم ايداع  7225تم التأشير فى تاريخ  2021-10-04بــ :
 - 464احمد محمد احمد محمود مدير المقيد برقم قيد  23861وتم ايداعه بتاريخ  2021-10-18برقم
ايداع  49028تم التأشير فى تاريخ  2021-10-18بــ  :يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم
مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ بة صراحة
عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة .وللمديرين السيد  /احمد محمد احمد محمود  .والسيد /
مجدى فتحى على على السقا منفردين أو مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكومية و غير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان والفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن
اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض
ماذكر .ولهم مجتمعين حق القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات
باسم الشركة ولصالحها ولهم حق التعاقد والبيع للنفس أو للغير وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم حق
توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر .وللمدير الدارى السيد  /ابو اليسر محمد احمد محمود الحق في
التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم وادارة الشركة داخليا.
 - 465مجدى فتحى على على السقا مدير المقيد برقم قيد  23861وتم ايداعه بتاريخ 2021-10-18
برقم ايداع  49028تم التأشير فى تاريخ  2021-10-18بــ :
 - 466ابو اليسر محمد احمد محمود مدير المقيد برقم قيد  23861وتم ايداعه بتاريخ 2021-10-18
برقم ايداع  49028تم التأشير فى تاريخ  2021-10-18بــ :
 - 467عمرو محمد صبحي حمزه الشبراويشي مدير المقيد برقم قيد  19342وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-27برقم ايداع  8815تم التأشير فى تاريخ  2021-10-27بــ :
 - 468خالد سيد مرسى فوزى مدير المقيد برقم قيد  19342وتم ايداعه بتاريخ  2021-10-27برقم
ايداع  8815تم التأشير فى تاريخ  2021-10-27بــ :
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 - 469منى محمد صبحى حمزة الشبراويشى مدير المقيد برقم قيد  19342وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-27برقم ايداع  8815تم التأشير فى تاريخ  2021-10-27بــ  :يمثل المديرون الشركة في
علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما
عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامه وللسيد  /خالد سيد مرسي
فوزي والسيد  /عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي  -والسيدة  /مني محمد صبحي حمزة الشبراويشي
مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من
سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور
التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له
الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكتها العقارية والراضي
والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولة الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء وتحديد مرتباتهم
واجورهم ولة الحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و ابرام كافة العقود
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله الحق والتوقيع علي عقود تأسيس الشركات وله حق
توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر السيد  /عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي والسيدة  /مني
محمد صبحي حمزة الشبراويشي مجتمعين فقط حق القتراض والرهن والتوقيع علي عقود القتراض والرهن
والبيع لاصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت بأسم الشركة ولصالحها
 - 470جوناتن ديراى  Jonathan Deraiمدير المقيد برقم قيد  23845وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-01برقم ايداع  51758تم التأشير فى تاريخ  2021-11-01بــ  :يمثل المديرون الشركة في
علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما
عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للمديرين مجتمعين او
منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع
العام و قطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب
وإيداع وفتح وغلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و
المصارف و التوقيع علي الشيكات وحق القتراض و الرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها و كذلك لهم حق
التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات
والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة
وتحديد مرتباتهم وأجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافة السندات الذينة والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد أو بالجل ولهم حق التوقيع علي عقود تأسيس الشركات و كل ذلك باسم الشركة و اصالحها و لهم حق توكيل
او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها .ولستاذ /حامد حسين عبد
تمثيل الشركة
الوهاب حامد عفيفي منفردا له الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها وفقا لما يلي- :
في التعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام و قطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
أشكالهم  -وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع و التوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات
و استصدار خطابات الضمان بقيمة ل تتجاوز ( 50 000خمسون الف) يورو أو ما يعادلها بأي عملة أخرى- .
تعيين وعزل موظفين الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم براتب ل تتجاوز ( 40 000اربعون الف) يورو
وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة
أو ما يعادلها بأي عملة أخرى- .
التوقيع نيابة عن الشركة
بقيمة ل تتجاوز ( 50 000خمسون الف) يورو أو ما يعادلها بأي عملة أخرى- .
و له حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر وكل ذلك باسم
على جميع المور المتعلقة بالستيراد- .
الشركة وضمن أغراضها.
 - 471يونس سلوى  Younes Slaouiمدير المقيد برقم قيد  23845وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-01برقم ايداع  51758تم التأشير فى تاريخ  2021-11-01بــ :
 - 472لوك مارى فيرنون شاتيل مدير المقيد برقم قيد  23845وتم ايداعه بتاريخ  2021-11-01برقم
ايداع  51758تم التأشير فى تاريخ  2021-11-01بــ :
 - 473حامد حسين عبدالوهاب حامد عفيفى مدير المقيد برقم قيد  23845وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-01برقم ايداع  51758تم التأشير فى تاريخ  2021-11-01بــ :
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 - 474عبير مصطفى احمد يونس مدير المقيد برقم قيد  24098وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  54963تم التأشير فى تاريخ  2021-11-16بــ :
 - 475نيفين تحسين ابراهيم مصطفى مدير المقيد برقم قيد  24098وتم ايداعه بتاريخ 2021-11-16
برقم ايداع  54963تم التأشير فى تاريخ  2021-11-16بــ :
 - 476صفاء عبدالرحمن حسن على مدير المقيد برقم قيد  24098وتم ايداعه بتاريخ 2021-11-16
برقم ايداع  54963تم التأشير فى تاريخ  2021-11-16بــ  :يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير
ولهم 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 .وللمديرين مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة
ولصالحها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل .للمديرين مجتمعين حق القتراض
والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض
ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها .وللسيدة  /صفاء عبدالرحمن حسن علي والسيدة /نيفين تحسين إبراهيم
مصطفي مجتمعين فقط التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وتوقيع علي شيكات وفتح حسابات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان باسم الشركة ولصالحها.
 - 477ايمان محمد مصطفى احمد صالح مدير المقيد برقم قيد  24098وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-16برقم ايداع  54963تم التأشير فى تاريخ  2021-11-16بــ :
 - 478محمود عصام عشري عبد الموجود مدير المقيد برقم قيد  19775وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-17برقم ايداع  9528تم التأشير فى تاريخ  2021-11-17بــ  :يمثل المديران الشركة في
علقتها مع الغير ولهما مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما
عدا ما أحتفظ به عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللمديران مجتمعين أو منفردين الحق
في البيع والتنازل للنفس أو للغير والتوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية
والمباني والراضي والسيارات وكل ما هو ثابت ومنقول بإسم الشركة وضمن أملكها ,ولهما الحق في توكيل أو
تفويض النفس أو الغير في كل ذلك أو بعضه.وللمديران مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل بإسم الشركة
وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وإصدار شهادات
وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس
المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء
الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل
وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت
الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل البنوك وتوكيل أو تفويض النفس أو الغير في كل أو بعض ما ذكر دون
حق القرار والبراء والنكار والدارة
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 - 479كريم طارق محمود عبد الفتاح نور رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23983وتم ايداعه بتاريخ
 1995-09-07برقم ايداع  7472تم التأشير فى تاريخ  2021-11-18بــ  :تعديل كافة صلحيات التوقيع
بالشركة لتصبح كالتالى ـ للسيد  /احمد على طارق محمد انور اسماعيل بصفته (الرئيس التنفيذى) منفردا  -حق
تمثيل الشركة و التوقيع امام الغير وله اوسع الصلحيات لدارة الشركة والتعامل بإسمها وله الحق في التوقيع على
جميع العقود والتفاقيات وكذلك التوقيع نيابة عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام
والخاص وقطاع العمال العام وكافة الهيئات والوزارات الحكومية وكافة الدارات التابعة لها وله الحق في تعيين
الموظفين وفصلهم ودفع رواتبهم ومكافأتهم وإضافة لما سبق له كافة صلحيات التوقيع نيابة عن الشركة امام
الجهات التاليه على سبيل المثال ل الحصر  -الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة  -الهيئة العامة للرقابة المالية
 مصلحة السجل التجارى  -مصلحة الشهر العقارى و التوثيق ـ الهيئة العامة للصادرات والواردات ـ البورصةالمصرية ـ شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى ـ اتحاد الصناعات المصرية و كافة الغرف الصناعية
التابعة له  -مصلحة الضرائب المصرية و الضريبة على القيمة المضافة  -الغرف التجارية المصرية -التعامل مع
وزارة الخارجية و مكاتب التوثيق التابعة لها -التعامل مع الدارة العامة للمتعاملين مع الجمارك  -التعامل مع
الدارة العامة للمصنفات الفنية  ,وله منفردا حق الصلح والقرار والبراء وكذلك حق بيع وشراء وتجديد تراخيص
السيارات بالشركة و التعامل مع المرور و نيابات المرور وكافة ما سبق لصالح الشركة ولمصلحتها وله الحق
فى تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ما سبق  .ـ للسيد /كريم طارق محمود عبد الفتاح نور (منفردا) حق
السحب و اليداع والتوقيع على كافة الشيكات وفتح وغلق الحسابات البنكية وكافة التعاملت البنكية وله حق
تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .ـ للسيد/محمد عصام محمود محمد العزب (مجتمعا) مع أ /باسل محمد
عاطف عبد الفتاح ابراهيم الديب أو مع أ /احمد على طارق محمد انور اسماعيل حق السحب واليداع والتوقيع
على كافة الشيكات وفتح وغلق الحسابات البنكية وكافة التعاملت البنكية ولهم حق تفويض الغير فى كل او بعض
ما ذكر .ـ للسيد /محمد احمد عبد العال سلمه  -مديرعلقات المستثمريين -التعامل والتوقيع أمام الجهات التاليه
فقط 1ـ الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة 2ـ الهيئة العامة للرقابة المالية  -3مصلحة السجل التجارى -4
إثبات التاريخ وتصديق وتوثيق العقود بالشهرالعقارى لصالح الشركة 5ـ الهيئة العامة للصادرات و الواردات 6ـ
البورصة المصرية 7ـ شركة مصر للمقاصة والتسويـة والحفظ المركـزى 8ـ اتحاد الصناعات المصرية و كافة
الغرف الصناعية التابعة له  -9التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية و الضريبة على القيمة المضافة -10
الغرف التجارية المصرية  -11التعامل مع وزارة الخارجية و مكاتب التوثيق التابعة لها -12التعــامل مع الدارة
العـــامة للمتعامـــلين مع الجمـــارك  -13الدارة العامة للمصنفات الفنية  ,وكافة ما سبق لصالح الشركة
ولمصلحتها .
 - 480سعيد محمود درويش بربرى مدير فرع المقيد برقم قيد  24078وتم ايداعه بتاريخ
 2003-07-16برقم ايداع  871تم التأشير فى تاريخ  2021-12-29بــ :
 - 488محمد سعيد زايد المطوع الخيارين رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23847وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-02برقم ايداع  6235تم التأشير فى تاريخ  2022-02-02بــ  :للسيد /محمد سعيد زايد المطوع
الخيارين  -رئيس مجلس الدارة حق التوقيع منفردا عن الشركة وباسم الشركة وفتح وغلق الحسابات البنكية باسم
الشركة واستلم دفاتر الشيكات بالعملت المحلية والجنبية وكشوف الحسابات الدورية والرقام السرية والرموز
اللكترونية وارقام الحسابات وتمثيل الشركة في علقاتها مع الغير وله كافة السلطات والصلحيات لدارة الشركة
والتعامل باسمها ضمن اغراضها في ما عدا ما احتفظ به صراحة في عقد الشركة او القانون ولئحته التنفيذية وله
الحق في التعامل باسم الشركة في جميع اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغيرالحكومية والقطاع العام
وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع
وتحويل بالعملت المحلية والجنبية والتوقيع على كافة الشيكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة
الوراق التجارية وتظهيرها وتحويلها لمن يشاء وتقديم طلبات القروض والضمانات البنكية وله الحق في توكيل او
تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر -1 .وللسيد /غانم محمد زايد المطوع الخيارين  -2السيد /حاتم محمد كمال
محمد مصطفى الخولي منفردين او مجتمعين الحق في جميع التعاملت مع بنك مصر فرع هيئة الستثمار سواء
كان بالتوقيع او اليداع او السحب او الفراج عن راس المال المودع في بنك مصر فرع هيئة الستثمار.
 - 489مصطفي ربيع محمد حسن مدير المقيد برقم قيد  21349وتم ايداعه بتاريخ 2022-02-13
برقم ايداع  1364تم التأشير فى تاريخ  2022-02-13بــ  :استقاله

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

Page 223 of 236

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 490محمد زكريا عبد القادر إبراهيم مدير المقيد برقم قيد  21349وتم ايداعه بتاريخ 2022-02-13
برقم ايداع  1364تم التأشير فى تاريخ  2022-02-13بــ  :يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم
مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة
عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للمديرين مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم
الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع
الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب للسيد  /محمد زكريا عبد القادر
إبراهيم حد أقصى للسحب  50,000جنيها مصريا ( خمسون ألف جنيها مصريا فقط ) – و للسيد  /محمد
إسماعيل  Mohamed Ismailحد أقصى للسحب  100,000جنيها مصريا ( مائة ألف جنيها مصريا لفقط ) و
في حاله السحب أكثر من ذلك ل بد أن يكونوا مجتمعين فقط و لهم مجتمعين أو منفردين إيداع و فتح حسابات و
كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات و الفراج عن رأس المال واستصدار
خطابات و شهادات الضمان و كذلك لهم حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات و في تعيين و عزل مستخدمي
ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لهم حق قبض و دفع المبالغ و
توقيع و تحويل وبيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و إبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي
تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و لهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .أما حق
القتراض والرهن وحق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية يجب أن
يكونوا مجتمعين فقط وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها.
 - 527شريف ابراهيم المليجى المليجى سعد مدير فرع المقيد برقم قيد  23562وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-02برقم ايداع  5341تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ :
 - 528محمد رجب عبد اللطيف عوض مدير فرع المقيد برقم قيد  23565وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-22برقم ايداع  32491تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ :
 - 529فراس محمد عبد ابو هديب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23565وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-22برقم ايداع  32491تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  :يملك حق التوقيع على
معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ,
ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة
منفردين أو مجتمعين .ولعضو مجلس الدارة الستاذ /ممدوح كامل حنا منفردا حق الفراج عن راسمال الشركة
المودع بالبنك
 - 530ممدوح كامل حنا حنين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23565وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-22برقم ايداع  32491تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ :
 - 531اسما فاروق عبده البراوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23565وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-22برقم ايداع  32491تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ :
 - 532هاني عبود ابراهيم عبد ا مدير فرع المقيد برقم قيد  8909وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-05
برقم ايداع  5379تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 533هاني عبود ابراهيم عبد ا مدير فرع المقيد برقم قيد  8909وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-05
برقم ايداع  5394تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 534هاني عبود ابراهيم عبد ا مدير فرع المقيد برقم قيد  8909وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-05
برقم ايداع  5393تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 535هاني عبود ابراهيم عبد ا مدير فرع المقيد برقم قيد  8909وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-05
برقم ايداع  5392تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 536هاني عبود ابراهيم عبد ا مدير فرع المقيد برقم قيد  8909وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-05
برقم ايداع  5391تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 537هاني عبود ابراهيم عبد ا مدير فرع المقيد برقم قيد  8909وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-05
برقم ايداع  5390تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 538هاني عبود ابراهيم عبد ا مدير فرع المقيد برقم قيد  8909وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-05
برقم ايداع  5389تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
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 8909وتم ايداعه بتاريخ

2022-06-05

 - 539هاني عبود ابراهيم عبد ا مدير فرع المقيد برقم قيد
برقم ايداع  5386تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 540هاني عبود ابراهيم عبد ا مدير فرع المقيد برقم قيد  8909وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-05
برقم ايداع  5384تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 541هاني عبود ابراهيم عبد ا مدير فرع المقيد برقم قيد  8909وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-05
برقم ايداع  5385تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 542هاني عبود ابراهيم عبد ا مدير فرع المقيد برقم قيد  8909وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-05
برقم ايداع  5381تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 543هاني عبود ابراهيم عبد ا مدير فرع المقيد برقم قيد  8909وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-05
برقم ايداع  5382تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 491صلح حسنى حسن دسوقى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  21383وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-14برقم ايداع  1436تم التأشير فى تاريخ  2022-02-14بــ  :يملك حق التوقيع على معاملت
الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره وللمجلس الحق فى
ان يعين عدة مديرن او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين اومجتمعين  .وللسيدة/
سها محمود اسماعيل محمود والسيد  /صلح حسنى حسن دسوقى مجتمعين او منفردين حق التوقيع بالسحب
والفراج عن رأس مال الشركه المودع بالبنك  .ولرئيس مجلس الداره سها محمود اسماعيل محمود والعضو
صلح حسنى حسن دسوقى منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل بأسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص وقطاع العمال بكافة اشكالهم  .ولرئيس مجلس
الداره والعضو صلح حسنى حسن دسوقى منفردان اومجتمعان حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكوميه وغيرالحكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات
الضمان وكافة صورالتعامل مع البنوك والمصارف وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والقتراض
والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء
الشركه وتحديد مرتباتهم و اجورهم وله حق قبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات
الذنيه التجاريه وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم
حق توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض مما ذكر .
 - 492محمود عربى محمد على حسين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  21383وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-14برقم ايداع  1436تم التأشير فى تاريخ  2022-02-14بــ  :والعضو المنتدب
 - 493سها محمود إسماعيل محمود رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  21383وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-14برقم ايداع  1436تم التأشير فى تاريخ  2022-02-14بــ :
 - 494سمير عبد ا مصطفى الخطل رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  21397وتم
ايداعه بتاريخ  2022-02-15برقم ايداع  1459تم التأشير فى تاريخ  2022-02-15بــ  :حيث تم الموافقة
وللسيد رئيس مجلس الدارة
على إضافة صلحيات لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب على النحوالتالى - :
والعضو المنتدب  /سمير عبدا مصطفى الخطل منفردا حق القتراض والرهن من البنوك والتوقيع على
التسهيلت الئتمانية وله حق البيع والشراء للغير وللنفس للصول الثابتة والعقارات والسيارات والمنقولت وله
حق التوقيع على عقود الشتراك فى تأسيس الشركات نيابة عن الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها
وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر ــــــــــــــ
 - 495محمد محمد محمدى احمد مدير فرع المقيد برقم قيد  21546وتم ايداعه بتاريخ 2022-02-22
برقم ايداع  1785تم التأشير فى تاريخ  2022-02-22بــ :
 - 496هيثم السيد السيد ابراهيم بدير مدير المقيد برقم قيد  21560وتم ايداعه بتاريخ 2022-02-22
برقم ايداع  1812تم التأشير فى تاريخ  2022-02-22بــ  ( :استقالة ) .
 - 497هشام السيد السيد ابراهيم بدير مدير المقيد برقم قيد  21560وتم ايداعه بتاريخ 2022-02-22
برقم ايداع  1812تم التأشير فى تاريخ  2022-02-22بــ  :بنفس الصلحيات
 - 498احمد محمد علي احمد مدير فرع المقيد برقم قيد  21660وتم ايداعه بتاريخ 2022-02-28
برقم ايداع  2035تم التأشير فى تاريخ  2022-02-28بــ :
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 - 499محمد على عبد المولى سليم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24099وتم ايداعه بتاريخ
 2002-02-18برقم ايداع  973تم التأشير فى تاريخ  2022-03-07بــ  :لصلحيات توقيع التعامل مع
التأمينات الجتماعية والتوقيع لديها .مع بقاء تفويض السيد  /أشرف رمزي محمد مدير عام الشؤون المالية بنفس
التفويضات الممنوحة له لتوقيعات التعامل مع التأمينات الجتماعية لحين تعيين مدير موارد بشرية جديد .
 - 500محمد نايف محمد سليمان مدير المقيد برقم قيد  21979وتم ايداعه بتاريخ  2022-03-16برقم
ايداع  2757تم التأشير فى تاريخ  2022-03-16بــ  :ويباشر المدير وظائفه لمدة غيرمحددة يمثل المديران
الشركه في علقاتهم مع الغير ولهما في هذا الصادد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما على ما
 1ول مدير الشركه السيد هاني
احتفظ به صراحه عقد الشركه القانون اولئكه والتنفيذيه للجمعيه العامه.
حامد محمد الشناوي الحق في التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير
الحكوميه والقطاع العام والقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات وحق الفراج عن راس المال الشركه الموضع بالبنك وحق
التوقيع على عقود القتراض والرهن والتوقيع على الشكات استصدار شهادات والخطابات الضمان والبيع اصول
الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وله حق
في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات السندات الذنية والتجاريه وابرام كافه العقود والمشاركات والصفقات التي
تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض لغير في كل او بعد ما ذكر .وللسيد  /هانى
حامد محمد الشناوى رئيس الشركة التعامل منفردا او مجتمعا مع السيد  /محمد نايف محمد سليمان فى كل ماذكر
 2تعيين السيد /محمد نايف محمد سليمان مدير عام شركه مينى للصناعات الغذائيه ومسؤوله عن المصنع وفروع
التشغيل والبيع والداره وله حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير
الحكوميه والقطاع العام والقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم في اطار اداره الشركه والمصنع والفروع
وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف بالتوقيع المشترك مع السيد /هاني حامد محمد الشناوي رئيس الشركه
من فتح حسابات للشركه والسحب والبداع منها والتوقيع على الشيكات واستصدارشهادات وخطابات الضمان وله
حق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق وقبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذونية والتجاريه وابرام كافه العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولو حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعد ما ذكر ويعد هو المسئول الوحيد
عن ادارة وتشغيل المصنع الكائن فى قطعة رقم  9صناعاتغذائية تقسيم  124فدان  -بمنطقة ابو رواش الصناعية -
محافظة الجيزة
 - 501هانى حامد محمد الشناوى مدير المقيد برقم قيد  21979وتم ايداعه بتاريخ  2022-03-16برقم
ايداع  2757تم التأشير فى تاريخ  2022-03-16بــ :
 - 502سامى حسن عبدالعال حسين رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  22004وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-17برقم ايداع  2814تم التأشير فى تاريخ  2022-03-17بــ  :الموفقة على تفويض السيد /
سامى حسن عبدالعال حسين رئيس مجلس الدارة في التعامل مع البنوك والتوقيع بأسم الشركه عنها وفي فتح
وغلق حسابات الشركه لدي البنوك والمؤسسات الماليه وشراء بعض أصول الشركه والسيارات المملوكه لها
والتعامل مع الغير بأسم الشركه والتوقيع علي جميع حسابات الشركه في البنوك بدون حد أقصي والتوقيع علي
العقود والتسهيلت الئتمانيه وأيداع الشيكات والكمبيالت وخطابات الضمان وسحب وايداع اموال ومبالغ الشركه
المودعه بأسم الشركه لدي البنوك وتمثيل الشركه امام جميع الجهات الرسميه والغير رسميه بالضافه الي جميع
السلطات المخوله له في النظام الساسي للشركه وكذلك له حق تفويض وتوكيل الغير فى صرف وايداع الشيكات
الخاصه بالشركة من البنوك والتعامل مع اى جهات حكوميه وعليه مباشرة مهامه أعتبارا من تاريخه وحق التوقيع
له علي كل ماذكر منفردا .
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 - 503جهاد محمد السيد محمد مدير المقيد برقم قيد  22030وتم ايداعه بتاريخ  2022-03-20برقم
ايداع  2892تم التأشير فى تاريخ  2022-03-20بــ  :يكون للمديران منفردان أو مجتمعان كافة السلطات
المقررة لدارة الشركة والتعامل بإسمها وذلك فيما عدا م احتفظ به لمؤسس الشركة في هذا النظام أو قانون
الشركات أو لئحته التنفيذية ويمثل مديران الشركة أمام القضاء والغير مجتمعان أو منفردان ويكون المديران
مسئولن عن إدارتها أمام مؤسسها وللمديران منفردان أو مجتمعان حق التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها
أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار
خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف مجتمعان أو منفردان وحق الفراج عن
رأس المال وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما الحق مجتمعان أو منفردان في التوقيع على عقود
الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت بإسم
الشركة ولصالحها ولهما الحق مجتمعان أو منفردان في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية مجتمعان أو
منفردان وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات مجتمعان أو منفردان التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو
بالجل ولهما حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وله حق توكيل أو تفويض الغير مجتمعان أو منفردان في
كل أو بعض ما ذكر.
 - 504محمد محمد اسعد ابراهيم عوض مدير المقيد برقم قيد  22030وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-20برقم ايداع  2892تم التأشير فى تاريخ  2022-03-20بــ :
 - 505كريم عبد العزيز جابر السكرى مدير المقيد برقم قيد  22396وتم ايداعه بتاريخ 2022-04-10
برقم ايداع  3683تم التأشير فى تاريخ  2022-04-10بــ  :استقاله
 - 506محمد اسماعيل عفيفي عبد الظاهر مدير المقيد برقم قيد  22396وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-10برقم ايداع  3683تم التأشير فى تاريخ  2022-04-10بــ  :و للسيد  /محمد اسماعيل عفيفى
عبد الظاهر الحق منفردا حق التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير
الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و
المصارف من سحب و إيداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات
الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و حق الفراج عن رأس المال و كل ذلك باسم الشركة و
ضمن أغراضها و كذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة و
ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و المنقولت باسم الشركة و لصالحها و له الحق فى تعيين و عزل
مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و
تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و إبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد أو بالجل و له حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات و له حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما
ذكر و السيد  /احمد كمال عيد على مدير عمليات فقط
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 - 507ابو الخير عبد السلم ابو الخير المغربل مدير المقيد برقم قيد  22549وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-20برقم ايداع  4032تم التأشير فى تاريخ  2022-04-20بــ  :يمثل المديرون الشركة في
علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما
عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللمديرين السيد  /أبو الخير
عبد السلم أبو الخير المغربل والسيد  /سمير محمد على هاشم قرمان مجتمعين كافة اعمال التصرف والبيع
والرهن والقتراض والتوقيع أمام البنوك فيما يتعلق بفتح العتمادات وإصدار خطابات الضمان وكفالة الغير ولكل
منهم منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع
العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام كافة الجهات
الحكومية والغير حكومية والشهر العقاري والقضاء والغير وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف وفتح
حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف واليداع والفراج عن رأس المال على أن يكون
التوقيع على الشيكات والسحب حتى مبلغ  300000جنيه مصري (فقط ثلثمائة الف جنيه مصري) في الحركة
الواحدة وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض المبالغ اما دفع المبالغ يكون في حدود السحب والتوقيع
على الشيكات المذكورة ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر مع مراعاة صلحيات التوقيع
التي منحت مجتمعين فقط .
 - 508دينا اسامه عبد العزيز الشنوفى ممثل المقيد برقم قيد  23598وتم ايداعه بتاريخ 2022-04-26
برقم ايداع  26036تم التأشير فى تاريخ  2022-04-26بــ  :ممثلة عن شركة /فلت  6لبز اكسيليريتور
لتكنولوجيا المعلومات وإدارة المشروعات ش.م.م Flat6Labs Accelerator for IT And Project
 Management S.A.Eفي مجلس إدارة الشركة؛
 - 509احمد ممدوح احمد محمد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23598وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-26برقم ايداع  26036تم التأشير فى تاريخ  2022-04-26بــ  :يمثل السيد /احمد ممدوح احمد
محمد ,رئيس مجلس الدارة منفردا حق التوقيع بالسحب والفراج عن راس المال المودوع بالبنك ,وتمثيل الشركة
امام القضاء ,وللسيد /احمد ممدوح احمد محمد  -رئيس مجلس الدارة ,والسيد /احمد مصطفى عويس كريم -
العضو المنتدب ,منفردين او مجتمعيين حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها ,وكافة الصلحيات وأوسع
السلطات أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والهيئات العامة ,كذلك لهم الحق في تعيين العاملين
والموظفين وفصلهم وتحديد رواتبهم واسناد العمال تجارية .والتوقيع على أو الدخول في جميع أنواع التفاقيات
والصفقات المتعلقة بمعاملت الشركة وتمثيل الشركة أمام الهيئات الخاصة أو غير الحكومية .ولهم حق التوقيع
باسم الشركة ولصالحها أمام كافة البنوك والمصارف بشأن كافة أنواع العمليات المصرفية وعلى سبيل المثال ل
ولهما سلطة
الحصر له حق التوقيع على الشيكات وكذلك فيما يخص فتح الحسابات والعمليات المتعلقة بها- .
التوقيع على عقود تعديل الشركة وتأسيس الشركات باسم الشركة ولصالحها ولهم أيضا الحق في توكيل أو تفويض
الخرين في جميع أو في جزء من الصلحيات السابقة
 - 510رامز محمد على عبده الصرفي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23598وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-26برقم ايداع  26036تم التأشير فى تاريخ  2022-04-26بــ  :استقالة الستاذ /رامز محمد
على عبده الصرفى ,عن منصبه كممثل عن شركة /فلت  6لبز اكسيليريتور لتكنولوجيا المعلومات وإدارة
المشروعات ش.م.م  Flat6Labs Accelerator for IT And Project Management S.A.Eفي
مجلس إدارة الشركة ((( استقاله )))

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

Page 228 of 236

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 511عصام الشحات على عبد الغفور مدير المقيد برقم قيد  23112وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-09برقم ايداع  4373تم التأشير فى تاريخ  2022-05-09بــ  :يمثل المديرين الشركة فى
علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما
عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللمديرين مجتمعين أو
منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع
العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح
وغلق الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس
المال وحق القتراض والرهن واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم
حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والسيارات والمنقولت ولهم
الحق فى التوقيع على عقود تأسيس الشركات وفى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات الذنيه والتجارية إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل
ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .
 - 512جورج مسعد مصري ابراهيم مدير المقيد برقم قيد  23157وتم ايداعه بتاريخ 2022-05-11
برقم ايداع  4462تم التأشير فى تاريخ  2022-05-11بــ :
 - 513خالد بن عبد الرحمن بن سليمان بن سويدان مدير المقيد برقم قيد  23282وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-18برقم ايداع  4729تم التأشير فى تاريخ  2022-05-18بــ  :يمثل المديران الشركة في
علقتها مع الغير و لهما مجتمعان فقط فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما
أحتفظ به هذا العقد أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للمديران مجتمعان فقط الحق في التعامل
باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و
القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و فتح حسابات و
استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات
و الفراج عن رأس المال و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و كذلك لهما مجتمعان فقط حق التوقيع على عقود
الشراء والبيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و تعتبر أرض المشروع و ما عليها من أنشأت أصل من
أصول الشركة و ليجوز بيعها أو التنازل عنها و لهما مجتمعان الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات و
فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم واجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و
لهما أيضا مجتمعان حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و
إبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و لهما أيضا مجتمعان
حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر
 - 514سيد نور زهير عبد الرازق محمد مدير المقيد برقم قيد  23333وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-22برقم ايداع  4821تم التأشير فى تاريخ  2022-05-22بــ :
 - 515سامح بكر مجاهد محمد على عبدالعال مدير المقيد برقم قيد  23333وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-22برقم ايداع  4821تم التأشير فى تاريخ  2022-05-22بــ  :يباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محددة يمثل المدراء الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات
لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا العقد او قانون الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعية
العامة  .وللمدراء مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل
مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك
باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها
العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في التوقيع علي عقود
تأسيس الشركات وفي تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة
ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية و إبرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في
كل أو بعض ما ذكر.
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 - 516علم فاروق سيد رزق مدير المقيد برقم قيد  23333وتم ايداعه بتاريخ
ايداع  4821تم التأشير فى تاريخ  2022-05-22بــ :
 - 517محمد احمد امين عبود مدير فرع المقيد برقم قيد  23334وتم ايداعه بتاريخ 2022-05-22
برقم ايداع  4822تم التأشير فى تاريخ  2022-05-22بــ :
 - 518ماجد السيد عباس عبدالمطلب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23437وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-26برقم ايداع  5060تم التأشير فى تاريخ  2022-05-26بــ  :الموافقة على تحديد
اختصاصات السيد  /ماجد السيد عباس عبد المطلب ( رئيس مجلس الدارة ) رقم قومي 28208058800151
حيث ان له القيام نيابة عن الشركة بكافة المسائل المتعلقة بها وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والهيئات والوزارات والدارات المختصة
بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ووزارة التجارة الخارجية
والصناعية والتموين والتجارة الداخلية والعدل ووزارة السياحة ووزارة القوة العاملة ووزارة الزراعة ووزارة
البيئة ووزارة الداخلية بكافة الجهات المنية وادارات المرور ومكاتب العمل وتراخيص العمل ومكاتب وادارات
وسجل الموردين والوكلء التجاريين والغرفة التجارية وغرفة الصناعات وهيئة التأمينات الجتماعية ومصلحة
الشهر العقاري والتوثيق والتصديق واثبات تاريخ العقود امام الشهر العقاري ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة
العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وسجل الوكلء التجاريين والصناعيين ووزارة التجارة الخارجية وفي
الحضور امام مصلحة الضرائب ومأمورياتها ولجان الطعن والتصالح وتقديم المذكرات وتسليم صور التقارير
والتقديرات والمناقشة فيها وامام التنمية الصناعية واتحاد الصناعة والنماذج الصناعية والعلمات التجارية واستلم
الموافقات ومصلحة الجمارك والتحاد المصري للتشييد والبناء وفي استلم وتسليم المستندات الرسمية وغير
الرسمية من والي الجهات الحكومية وغير الحكومية وجميع المواني والمطارات والجمارك والبنوك وابرام كافة
العقود والمستندات الخاصة بالشركة وله حق شراء كافة انواع السيارات واللت والمعدات والخامات والمهمات
والراضي والمباني وله حق استقدام العمالة من الخارج وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب
وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات شهادات الضمان وكافة صور التعامل مع
البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في
التوقيع علي عقود الشراء والتسهيلت الئتمانية باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي
ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات
الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله
حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 519احمد ممدوح احمد السيد العسال عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23437وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-26برقم ايداع  5060تم التأشير فى تاريخ  2022-05-26بــ :
 - 520رامى صبحى على على مسلم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23437وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-26برقم ايداع  5060تم التأشير فى تاريخ  2022-05-26بــ :
 - 521هانى محمد محمد عباس مدير فرع المقيد برقم قيد  3137وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-01
برقم ايداع  5292تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ :
 - 522هانى محمد محمد عباس مدير فرع المقيد برقم قيد  3137وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-01
برقم ايداع  5286تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ :
 - 523هانى محمد محمد عباس مدير فرع المقيد برقم قيد  3137وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-01
برقم ايداع  5293تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ :
 - 524اكرم عبد الحفيظ بهى الدين زيتون مدير المقيد برقم قيد  20283وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-12برقم ايداع  10359تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ :
 - 525محمد على يوسف كمال الدين على يوسف مدير فرع المقيد برقم قيد  23538وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-01برقم ايداع  5282تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ :
 - 526حسانين عرفات حسانين عبد الفتاح مدير فرع المقيد برقم قيد  23540وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-01برقم ايداع  5290تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ :
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 - 553محمود صابر محمد يوسف مدير المقيد برقم قيد  11165وتم ايداعه بتاريخ 2020-08-10
برقم ايداع  3433تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :يمثل السيد /محمود صابر محمد يوسف الشركة
في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ
به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامه.و له منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن
راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض
والرهن والبيع او التنازل للنفس وللغير لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت
باسم الشركة ولصالحها مع مراعاة قرار وزير الستثمار رقم  16لسنة  2010و المادة رقم ( )100من قانون
رقم  159لسنة  1981بشأن عقود المعاوضةوله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم وله حق قبض و دفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية
وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق التوقيع على
عقود تأسيس الشركات  .وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 554باسل عبدالمجيد محمد نظمى مدير فرع المقيد برقم قيد  19186وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-07برقم ايداع  5519تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ :
 - 555جورج ميشيل صادق فخرى اقلديوس مدير فرع المقيد برقم قيد  23651وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-07برقم ايداع  5553تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ :
 - 556جورج ميشيل صادق فخرى اقلديوس مدير فرع المقيد برقم قيد  23651وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-07برقم ايداع  5552تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ :
 - 557محمود سعيد عبد الحليم كامل مدير فرع المقيد برقم قيد  23661وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-08برقم ايداع  5574تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
 - 558سامح فوزى احمد ماهر مدير فرع المقيد برقم قيد  23685وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-08
برقم ايداع  5610تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
 - 559هشام محمد محمد على مدير فرع المقيد برقم قيد  23691وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-08
برقم ايداع  5621تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
 - 560محمد احمد محمد خليل بدوى مدير فرع المقيد برقم قيد  23693وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-09برقم ايداع  5627تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 561مروه مجدى حسنى السيد مدير فرع المقيد برقم قيد  23694وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-09
برقم ايداع  5631تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 562شريف فتحي عبدالغني سليم مدير فرع المقيد برقم قيد  23698وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-09برقم ايداع  5641تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 563عادل محمد محمد على البنا مدير فرع المقيد برقم قيد  23708وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-09برقم ايداع  5665تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 564عادل محمد محمد على البنا مدير فرع المقيد برقم قيد  23708وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-09برقم ايداع  5662تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 565عادل محمد محمد على البنا مدير فرع المقيد برقم قيد  23708وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-09برقم ايداع  5668تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 566عادل محمد محمد على البنا مدير فرع المقيد برقم قيد  23708وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-09برقم ايداع  5671تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 567عادل محمد محمد على البنا مدير فرع المقيد برقم قيد  23708وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-09برقم ايداع  5669تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 568عادل محمد محمد على البنا مدير فرع المقيد برقم قيد  23708وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-09برقم ايداع  5657تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
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 - 569عادل محمد محمد على البنا مدير فرع المقيد برقم قيد  23708وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-09برقم ايداع  5673تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 570عادل محمد محمد على البنا مدير فرع المقيد برقم قيد  23708وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-09برقم ايداع  5660تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 571عادل محمد محمد على البنا مدير فرع المقيد برقم قيد  23708وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-09برقم ايداع  5666تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 572تامر على على الصناديلى مدير فرع المقيد برقم قيد  22422وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-12
برقم ايداع  5695تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 573محمد سيد عبدالشهيد دسوقى مدير فرع المقيد برقم قيد  23242وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-12برقم ايداع  5713تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 574محمد سيد عبدالشهيد دسوقى مدير فرع المقيد برقم قيد  23242وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-12برقم ايداع  5716تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 575مينا قدرى شكرى فهيم مدير فرع المقيد برقم قيد  16081وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-13
برقم ايداع  5783تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ :
 - 576مصطفى محمود عبد المنعم كامل لطفى مدير فرع المقيد برقم قيد  16081وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-13برقم ايداع  5784تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ :
 - 577زينب احمد طلعت حسن مدير فرع المقيد برقم قيد  1383وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-15
برقم ايداع  5859تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ :
 - 578شعبان صابر عبدالعزيز ابراهيم مدير فرع المقيد برقم قيد  21174وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-16برقم ايداع  5926تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ :
 - 579هاني عبود ابراهيم عبد ا مدير فرع المقيد برقم قيد  8909وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-19
برقم ايداع  5971تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
 - 580هاني عبود ابراهيم عبد ا مدير فرع المقيد برقم قيد  8909وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-19
برقم ايداع  5970تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
 - 581هاني عبود ابراهيم عبد ا مدير فرع المقيد برقم قيد  8909وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-19
برقم ايداع  5972تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
 - 582حازم كامل نور قاسم مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  23927وتم ايداعه بتاريخ
 2006-05-07برقم ايداع  5935تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن حازم كامل نور قاسم منفردا مع حفظ حق الشريك المتضامن
الخر( السيدة  /أميرة السيد عبد الرحمن محفوظ ) في الطلع علي كافة الحسابات والمستندات الخاصة بنشاط
الشركة بنفسها أو من ينوب عنها  .وله الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض
والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها  ,وكذلك له
حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم
الشركة ولصالحها  .وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله ابرام
كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ,وإعطاء شهادات الخبرة
للعاملين  .وله الحق في إصدار كافة أنواع التوكيلت القانونيه الخاصة بالتعامل مع كافة الجهات الحكومية والغير
حكومية سواء كانت لمحامين أو محاسبين أو مخلصين جمارك وخلفة من كافة التعاملت لصالح الشركة  .وله
حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر
 - 583عماد الدين على احمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  23927وتم ايداعه بتاريخ
 2006-05-07برقم ايداع  5935تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :خروج للوفاة
 - 584ايمن صبحى محمد احمد خفاجة مدير فرع المقيد برقم قيد  18455وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-20برقم ايداع  6032تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ :
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 23940وتم ايداعه بتاريخ

2022-06-20

 - 585محمود محمد شعبان سليم مدير فرع المقيد برقم قيد
برقم ايداع  6026تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ :
 - 586محمد احمد طلعت محمد عزيز رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  23960وتم
ايداعه بتاريخ  2000-08-10برقم ايداع  4475تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :تجديد مدة
المجلس ثلث سنوات تنتهى فى 2025/5/30
 - 587هانى محمد محمد عباس مدير فرع المقيد برقم قيد  3137وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-21
برقم ايداع  6050تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ :
 - 588هانى محمد محمد عباس مدير فرع المقيد برقم قيد  3137وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-21
برقم ايداع  6049تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ :
 - 589حسام محمد سرى كفافى عبد العاطى مدير و شريك المقيد برقم قيد  12489وتم ايداعه بتاريخ
 2020-10-21برقم ايداع  5404تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع و
المسؤولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن و له الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام
جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك
التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و فتح حسابات و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و
المصارف و التوقيع على الشيكات و الفراج عن رأس المال و حق القتراض و الرهن و كل ذلك باسم الشركة و
لصالحها و كذلك له حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و فى
تعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و له
حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و إبرام كافة العقود و
المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و له حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو
بعض ما ذكر
 - 590سيد نصر عبد اللطيف على حسن مدير فرع المقيد برقم قيد  23198وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-21برقم ايداع  6081تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ :
 - 591حسام يحيى ضرغام مدير فرع المقيد برقم قيد  23972وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-21برقم
ايداع  6075تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ :
 - 592ايمان سمير إبراهيم كشك مدير فرع المقيد برقم قيد  23978وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-21
برقم ايداع  6085تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ :
 - 593مصطفي احمد حنفي مصطفي مدير فرع المقيد برقم قيد  24013وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-22برقم ايداع  6145تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 594محمود محمد كمال الدين حافظ محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  24038وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-23برقم ايداع  6184تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ :
 - 595مهند حمدي عبد الحكيم الصعيدي مدير المقيد برقم قيد  19111وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-12برقم ايداع  7421تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ :
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 - 596احمد حمدي عبد الحكيم الصعيدي مدير المقيد برقم قيد  19111وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-12برقم ايداع  7421تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :يمثل المديرون السيد  /مهند
حمدي عبدالحكيم الصعيدي والسيد  /احمد حمدي عبدالحكيم الصعيدي الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردين
او مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد
الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
كافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهم الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض
والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها
ولهما الحق في التوقيع علي عقد تاسيس الشركات ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية
وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل أو
تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.
 - 597محمد محمد عبدالمنعم حسين منطاش مدير المقيد برقم قيد  19111وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-12برقم ايداع  7421تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :خروج
 - 598وليد محمد حسن ابو قوره مدير المقيد برقم قيد  19111وتم ايداعه بتاريخ  2021-10-12برقم
ايداع  7421تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :خروج
 - 599رامي محمد عبدالمنعم حسين منطاش مدير المقيد برقم قيد  19111وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-12برقم ايداع  7421تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :خروج
 - 600نور الدين محمود على محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  24060وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-26برقم ايداع  6209تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ :
 - 601باسم محمود الحبال مدير فرع المقيد برقم قيد  24061وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-26برقم
ايداع  6210تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ :
 - 602امين منجى محمد حسن مدير فرع المقيد برقم قيد  24062وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-26
برقم ايداع  6211تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ :
 - 603مهند محمد سرداح مدير فرع المقيد برقم قيد  24088وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-26برقم
ايداع  6255تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ :
 - 604محمد خالد عبد المجيد مدير فرع المقيد برقم قيد  1154وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-27برقم
ايداع  6357تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 605عبدالحميد عادل محمد محمد سرور مدير المقيد برقم قيد  7213وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-07برقم ايداع  5336تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :ويباشر المدير وظائفه لمدة غير
محددة  .يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير و له منفردأ في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة
والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وله
منفردا حق التعامل بأسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و
قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و ايداع
والتوقيع علي الشيكات و فتح وغلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان وحق الفراج عن رأس
المال و كافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في
التوقيع علي عقود الشراء القتراض و الرهن والبيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات
و المنقولت بأسم الشركة و لصالحها و له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و
اجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام
كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له حق توكيل او تفويض
الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 606رحمة خالد احمد عطية مدير فرع المقيد برقم قيد  24122وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-27
برقم ايداع  6297تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
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 - 607ممدوح جمعة خليل سيد مدير فرع المقيد برقم قيد  24125وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  6306تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 608محمود اشرف امام السيد مدير فرع المقيد برقم قيد  24125وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-27
برقم ايداع  6308تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 609سعد لطفى فرج السيد مدير فرع المقيد برقم قيد  24141وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-27
برقم ايداع  6351تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 610زياد جاب ا مطر مدير و شريك المقيد برقم قيد  24106وتم ايداعه بتاريخ 1997-08-05
برقم ايداع  795تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :دخول شريك موصى مذكور بالعقد .

تجديد افراد
 - 1المصرية الحديثة للطباعة لصاحبها مصطفي محمد شفيق مصطفي السيد شون MODERN EGY
 PRINTتاجر فرد سبق قيده برقم  24145 :قيدت فى  2016-11-23برقم ايداع  36693وفى تاريخ
 2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-22
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تجديد شركات
 - 1شركه التيراس للتنميه السياحيه ( قلعة زمان ) شركة سبق قيدها برقم  23606 :قيدت فى
 1997-03-30برقم ايداع  3652وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 29/03/2027ص
 - 2المصرية للبولى استر  )Egyptian Poly Ester Company ) Egypetشركة سبق قيدها برقم :
 23721قيدت فى  2016-07-24برقم ايداع  22589وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/07/2026ص
 - 3مصطفى سيد على سالم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  23805 :قيدت فى  2015-10-08برقم ايداع
 28028وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/10/2025ص
 - 4شركة هاي تك ليف HI TECH LIFEشركة سبق قيدها برقم  24158 :قيدت فى 2012-07-11
برقم ايداع  14599وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/07/2027
12:00:00ص
 - 5شركه هاي تك للمشروعات والتجاره شركة سبق قيدها برقم  23763 :قيدت فى  1997-07-01برقم
ايداع  7722وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 30/06/2027
12:00:00ص
 - 6شركه هاي تك للمشروعات والتجاره شركة سبق قيدها برقم  23763 :قيدت فى  2002-09-11برقم
ايداع  1000003وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/09/2022
12:00:00ص
 - 7شركة بروتورز شركة سبق قيدها برقم  24059 :قيدت فى  1997-03-16برقم ايداع  2957وفى
تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/03/2027ص
 - 8جنوب الصعيد للتجارة والتوريدات والستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  23921 :قيدت فى
 2017-01-16برقم ايداع  1888وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 15/01/2027ص
 - 9شركة اكديما انترناشيونال للتجارة (ايه اى تى )
 )Acdim lntrnational Tradin&)AITشركة سبق قيدها برقم  24089 :قيدت فى 2007-07-16
برقم ايداع  14018وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/07/2027
12:00:00ص
 - 10شركه كير بلس للرعايه الطبيه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  23571 :قيدت فى 2002-06-16
برقم ايداع  2826وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/06/2027
12:00:00ص
 - 11اوريجن للحلول التسويقية  originشركة سبق قيدها برقم  23955 :قيدت فى  2017-03-15برقم
ايداع  9906وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/03/2027
12:00:00ص
 - 12شركة المجاد للحاق العمالة المصرية بالخارج ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  24170 :قيدت فى
 2007-03-19برقم ايداع  5183وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 18/03/2027ص
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